
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Wojciech Gowin

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, 
tuneli, szybów i kolei podziemnej

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

DATA OPRACOWANIA: 17.07.2020

ADRES INWESTORA: Plac Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin

NAZWA INWESTORA: Gmina i Miasto Żuromin

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej kąpieliska wraz z 
infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudniice gm. Żuromin

ADRES INWESTYCJI: Brudnice dz. 198/2, 207 gm. Żuromin

09-300 Żuromin, pl. Piłsudskiego 3

PRZEDMIAR

Gmina i Miasto Żuromin

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

17.07.2020

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4679



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 SCHODY BETONOWE NA SKARPIE RZEKI

1
d.1

KNNR 1
0309-02 +
KNNR 1
0112-01

Wykopy liniowe o ścianach pionowych mechanicznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych kat.III
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych

m3

(4,9 + 1,5 + 3,65 + 1,5 + 5,1) * 10,8 * 0,2 m3 35,964

Obmiar dodatkowy: ha

0,018 ha 0,018

RAZEM 35,964

RAZEM 0,018

2
d.1

KNNR 10
0403-05+
KNNR 10
0403-05

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej za każde
dalsze 5 cm grub. + transport technologiczny przy wyk.z
brzegu

m2

16,65 * 10,3 m2 171,495

RAZEM 171,495

3
d.1

KNNR 10
0403-06

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej za każde
dalsze 5 cm grub.

m2

16,65 * 10,3 m2 171,495

RAZEM 171,495

4
d.1

KNNR 2
0603-01

Izolacje z papy asfaltowej układane na sucho
jednowarstwowo

m2

16,65 * 10,3 * 1,05 m2 180,070

RAZEM 180,070

5
d.1

KNNR 10
0205-05

Zbrojenie konstr.betonowych o śr. do 8 mm - małe
budowle wodne ( mnichy, zastawki, przyczółki,
przepustozastawek )

kg
zbroj

.

395 kg
zbroj

.

395,000

RAZEM 395,000

6
d.1

KNNR 10
0205-06

Zbrojenie konstr.betonowych o śr. 10 - 14 mm - małe
budowle wodne ( mnichy, zastawki, przyczółki,
przepustozastawek )

kg
zbroj

.

1570 kg
zbroj

.

1 570,000

RAZEM 1 570,000

7
d.1

KNNR 10
0203-08

Żelbetowe schody na skarpie m3

49 m3 49,000

RAZEM 49,000

8
d.1

KNNR 4
1513-01

Gruntowanie pionowych powierzchni betonowych
roztworem asfaltowym - pierwsza warstwa - izolacja
podziemnych ścian schodów

m2

16,65 * 0,35 * 2 m2 11,655

RAZEM 11,655

9
d.1

KNNR 4
1513-03

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i
betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza
warstwa

m2

16,65 * 0,35 * 2 m2 11,655

RAZEM 11,655

10
d.1

KNR AT-17
0101-01
analogia

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm
techniką diamentową w betonie zbrojonym

cm

17 * 2 * 4 cm 136,000

RAZEM 136,000

11
d.1

KNR 2-13
1009-13

Obsadzenie drobnych elementów, marek stalowych o
wym. 120x100mm za pomocą kołków rozporowych do
betonu  10x100

m

17 * 2 m 34,000

RAZEM 34,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12

d.1
KNR 2-33
0702-01
analogia

Montaż poręczy schodowych ocynkowanych i malowanych
proszkowo- słupki i pochwyt rura fi 40 oraz 4, wypełnienie
rura 4 x 16 mm

t

7,5 * 33,3 / 1000 t 0,250

RAZEM 0,250
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