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PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Adres inwestycji: ul. Zawadzka
Zamawiający: Miasto Łomża, pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

Data opracowania: 2017-08-07

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków

45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD



Spis działów przedmiaru robót

REWITALIZACJA PARKU IM. JANA PAWŁA II PAPIEŻA PIELGRZYMA - ŁOM-KST-PZT-D.2.2

Data utworzenia: 2017-08-07

Strona 1

Dział kosztorysu Symbol CPV

1. Oczyszczenie i przygotowanie terenu 45111213-4

2. Makroniwelacja 45112711-2

3. Roboty drogowe 45233161-5

3.1. Nawierzchnia sportowa typu EPDM

4. Montaż wyposażenia 45223800-4

4.1. Elementy wyposażenia placu zabaw - dzieci starsze



Tabela przedmiaru robót

REWITALIZACJA PARKU IM. JANA PAWŁA II PAPIEŻA PIELGRZYMA - ŁOM-KST-PZT-D.2.2
Data utworzenia: 2017-08-07

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. Oczyszczenie i przygotowanie terenu
[CPV: 45111213-4 ]

m3        0,4300Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z 
zebraniem i złożeniem zanieczyszczeń w pryzmy

1 KNR 2-21  
0101-01

1*0,43       0,43000

m3        0,4300Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; 
wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 
1,0km

2 KNR 2-21  
0101-04

m3        0,4300Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; 
za dalsze 0,5 km odległości wywozu zanieczyszczeń 
samochodami ponad 1,0km
Krotność = 20

3 KNR 2-21  
0101-05

Dział nr 2. Makroniwelacja
[CPV: 45112711-2 ]

m3      169,8500Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych - 
gruntu kat. III spycharką gąsienicową 55kW (75KM) na 
odległość do 10m

4 KNR 2-01  
0229-02

395*0,43     169,85000

m3      169,8500Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych - 
gruntu kat. III spycharką gąsienicową 55kW (75KM); dodatek 
za każde dalsze rozpoczęte 10m odległości przemieszczania 
gruntu w przedziałach ponad 10m do 30m
Krotność = 3

5 KNR 2-01  
0229-05

Dział nr 3. Roboty drogowe
[CPV: 45233161-5 ]

Dział nr 3.1. Nawierzchnia sportowa typu EPDM

m2      475,0000Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w 
gruncie kat. I-IV

6 KNR 2-31  
0103-04

292+43+99+41     475,00000

m2      475,0000Warstwy odsączające wykonane i zegęszczane mechanicznie 
o gr. 10 cm

7 KNNR 6  
0113-05  - 
analogia

m2      475,0000Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 15 
cm

8 KNNR 6  
0113-01

m2      475,0000Warstwy podsypkowe. Podsypka cementowo-piaskowa o 
grubości 3 cm. Zagęszczana mechanicznie

9 KNNR 6  
0105-07

m       93,0000Obrzeża betonowe szare o wym. 8x20x100cm na ławie 
C12/16 , wypełnienie spoin zaprawą cementową

10 KNR 2-31  
0407-05  - 
analogia

m2      187,0000Nawierzchnia bezpieczna, syntetyczna, bezspoinowa - 
warstwa amortyzująca SBR - gr. 32mm

11 kalkulacja  
własna

m2      288,0000Nawierzchnia bezpieczna, syntetyczna, bezspoinowa - 
warstwa amortyzująca SBR - gr. 35mm - Z dodatkową 
grubością warstwy stabilizującej w strefie upadku z wysokości

12 kalkulacja  
własna

m2      475,0000Nawierzchnia bezpieczna, syntetyczna, bezspoinowa 
barwiona w masie - warstwa użytkowa EPDM - gr. 13mm

13 kalkulacja  
własna

Dział nr 4. Montaż wyposażenia
[CPV: 45223800-4 ]
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

4. Montaż wyposażenia

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 4.1. Elementy wyposażenia placu zabaw - dzieci 
starsze

szt.        1,0000Montaż urządzenia - tablica z regulaminem14 kalkulacja  
własna

szt.       10,0000Montaż urządzenia - ławka na plac zabaw z oparciem15 kalkulacja  
własna

szt.        3,0000Montaż urządzenia - stojak na rowery - podwójny16 kalkulacja  
własna

szt.        1,0000Montaż urządzenia - stolik piknikowy z ławami drewnianymi17 kalkulacja  
własna

szt.        1,0000Montaż urządzenia - kosz na śmieci na plac zabaw18 kalkulacja  
własna

szt.        1,0000Montaż urządzenia - zestaw wspinaczkowy - element nr 119 kalkulacja  
własna

szt.        1,0000Montaż urządzenia - pajączek linowy - element nr 220 kalkulacja  
własna

szt.        1,0000Montaż urządzenia - karuzela obrotowa - element nr 321 kalkulacja  
własna

szt.        1,0000Montaż urządzenia - rama huśtawki podwójnej - element nr 4, 
siedzisko ergonomiczne - element nr 5 - 2 szt.

22 kalkulacja  
własna

szt.        1,0000Montaż urządzenia - zestaw wielofunkcyjny - sfera - element 
nr 6

23 kalkulacja  
własna

m       96,0000Montaż ogrodzenia placów zabaw - ogrodzenie sztachetowe 
drewniane wys. 100 cm.

24 kalkulacja  
własna

szt.        1,0000Montaż ogrodzenia - bramka - metalowa25 kalkulacja  
własna
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