
Inwestor: 
Gmina Smyków 
Smyków 91 
26-212 Smyków 

Przedmiar 

Nazwa inwestycji: Budowa boiska sportowego piłkarskiego o nawierzchni naturalnej z z 
nawodnieniem, trybunami, zadaszonymi ławkami, oświetleniem i nagłośnieniem, ciągami 
komunikacji pieszo-jezdnej i przebudową ogrodzenia 
Adres budowy: Miedzierza dz. 256, 257, 26-212 Smyków 
Branża: budowlana 
CPV: 45212221-1, Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 
Data oprac.: 2015-05-22 
Podstawa opracowania: KNR 2-02, KNR 4-04, KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-23, AW, KNR 2-25, 
KNR 2-011, KNR 2-21, KNR 2-31 
Waluta: PLN 
Poziom cen: I kw. 20I5r. 

Sporządził: 	 Sprawdził: 
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Ogólna charakterystyka obiektu: 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy boiska sportowego, obejmujący: 
Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 96,0 m x 66,0 m o powierzchni 6 336 m2  (pole 

gry 90,0 m x 62,0 m, opaska boczna 2 m, opaska tylna 3 m), nawierzchnia naturalna 
trawiasta. 

Montaż wyposażenia boiska dwie bramki duże o wymiarach 7,32 x 2,44 m oraz 2 bramki 
treningowe o wymiarach 5 x 2 m wyjmowane 

Montaż piłkochwytów za bramkami dużymi wysokości 8 m i długości 42 m, istniejące 
piłkochwyty o wysokości 4 m i długości 24 m do usunięcia 

Montaż wiaty stadionowej — dwie sztuki, ławki 8 osobowe zadaszone 
Montaż trybuny demontowalnej przeznaczonej dla max 500 osób 
Ogrodzenie istniejące od strony północnej do przeniesieniu do linii granicy działki wraz z 

malowaniem ogrodzenia, do wykonania nowe ogrodzenie niskie od strony zachodniej 
oddzielającego płytę boiska od trybun. 

Do montażu brama rozwierana i furtka. 
Teren wokół boisk wyrównany i obsiany trawą, w części utwardzony chodniki z kostki 

brukowej 
Plantowanie terenu założono zdjęcie warstwy humusu grubości 30 cm pod całą powierzchnią 

planowanej inwestycji a następnie przemieszczenie warstwy gruntu w celu wyrównania 
terenu do poziomu a następnie wykonanie warstwy odsączającej, warstwy urodzajnej 
wegetacyjnej i warstwy wierzchniej darniowej z ziemi urodzajnej wraz z obsianiem 
terenu inwestycji. 

Nawodnienie płyty boiska, oświetlenie, nagłośnienie i ciąg komunikacji pieszo —jezdnej w 
oparciu o opracowania branżowe. 

Książka przedmiarów/obmiarów 
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I. roboty rozbiórkowe 

I KNR 2-23 0401-01-040 
Pilkochwyty na słupkach z rur stalowych wysokości 3,0 m - analogia rozbiórka wsp. 0,3 
krotność= 1,000 

24,000 m 

2 KNR 2-23 0401-02-040 
Piłkoclnvyty jw .Dodatek za następny 1 m wysokości - analogia rozbiórka wsp.0,3 
krotność = 1.000 

24,000 m 

3 KNR 2-02 1802-02-040 
Ogrodzenia z siatki wysokości 1,5 m w ramach na słupkach stalowych .obsadzonych wgniazdach 
cokołów - analogia rozbiórka do ponownego montażu wsp do R i S 0,7 
krotność = 1,000 

88,000 m 

4 KAW 4-04 0303-05-060 
Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm - cokołu ogrodzenia 
krotność= 1,000 

15,400 m3 

1. 	0,25*0,7*88 	 15,400 
5 KAIR 4-01 0108-19-060 

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji 
twirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 
krotność 	1.000 

15,400 m3 

2. płyta boiska 

6 KNR 2-01 0126-01-050 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusuza pomocą spycharek Grubość warstwy do 15 cm. 
krotność= 1,000 

6336,000 m2 

7 KNR 2-01 0126-02-050 
Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusuza pomocą spycharekDodatek za każde dalsze 5 cm 
grubości warstwy - dalsze 15 cm wsp. 3 
krotność= 1,000 

6336,000 m2 

8 KNR 2-01 0211-0501-060 
Roboty ziemne wykon koparkami przedsiębier.0.4m3.spycharkami 100KM z transp.samochodami 
samowytdo 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach. Grunt kat.1-111(13.1nr8/96) 
krotność= 1,000 

1 900,800 m3 

1. 	6336*0,3 	 1 900,800 
9 KNR 2-01 0233-04-050 

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Grunt kategorii 1-
II (B/nr 8/96) 
krotność= 1,000 

6336,000 m2 

IQ KNR 2-23 0201-02-050 
Rozścielanie piasku gruboziarnistego o grubości warstwy po zagęszczeniu do 5 cm 
krotność= 1,000 

6 336,000 m2 

I I KNR 2-23 0201-03-050 
Rozścielanie gruboziarnistego .dodatek lub potrącenie za każdy 1 cni grubości warstwy - za dalsze 10 
cm wsp. 10 
krotność= 1,000 

6336,000 m2 

12 KNR 2-23 0208-02-052 
Jednokrotne zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gladkim,bez wzglęgu na kategorię 
gruntu 
krotność 	1,000 

0,634 ha 

13 KAIR 2-21 0218-03-060 
Rozścielenie dowożonej ziemi urodzajnej selekcjonowanej jako warstwy wegetacyjnej spycharkami na 
terenie płaskim 
krotność = 1.000 

950,400 m3 

1. 	6336*0,15 	 950,400 
14 4W-060 

Dostawa ziemi urodzajmej selekcjonowanej 
krotność" 1.000 

1 092,960 m3 

1. 	950,4*1,15 	 1 092,960 
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/5 KNR 2-23 0204-01-052 
Wkładka ziemna pod nawierzchnie.Ręczne rozścielenie mieszanki ziemi urodzajnej ‚nawozów 
mineralnych i wapna rolniczego,grubość warstwy po zagęszczeniu 2 cm - analogia 
krotność = 1.000 

0,634 ha 

16 KNR 2-23 0204-02-052 
Wkładka ziemna pod nawierzchnie.Ręczne rozścielenie iniesz.z ziemi urodzajne ‚nawozów 
mineralnych.wapna rolniczego.Dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm różnicy gr.warstwy- analogia 
krotność = 1,000 

0,634 ha 

17 KAIR 2-23 0209-02-050 
Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką 
na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej 
kromość= 1.000 

6 336,000 m2 

3. wyposazeoie boiska 

18 KNR 2-23 0401-01-040 
Pilkochwyty z siatki na słupkach stalowych z rur stalowych wysokości 3.0 m - analogia montaz 
krotność- 1.000 

42,000 m 

19 KNR 2-23 0401-02-040 
Pił kochwyty z siatki na słupkach stalowych z rur stalowych.Dodatek za następny 1 m wysokości - 
analogia montaż dodatek za dalsze 5 m wsp. 5 
krotność= 1.000 

42,000 m 

20 4W-040 
Dostawa pilkochwytu wg projektu 
krotność- 1.000 

42,000m 

21 KAIR 2-23 0403-05-040 
Ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska - ocynkowane barierki z wypełnieniem wg. projektu - analogia 
krotność= 1,000 

76,300 m 

22 KAIR 2-23 0309-03-020 
Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do piłki nożnej-obsada przednia,malowanych farbą olejną 
nawierzchniową 
krotność = 1.000 

6,000 szt 

23 KNR 2-23 0309-04-020 
Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do piłki nożnej-obsada tylna,malowanych farbą olejną 
nawierzchniową 
krotność = 1.000 

6,000 szt 

24 KAIR 2-23 0310-07-020 
Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek do piłki nożnej 
krotność = 1.000 

4,000 szt 

25 KNR 2-23 0308-01-060 
Fundamenty betonowe z betonu żwirowego B 20 o objętości do 0.15 m3 - pod wiatę stadionowq 
krotność- 1.000 

0,864 m3 

I. 	0,3*0,3*0,8*I2 	 0,864 
26 KNR 2-02 0290-01-034 

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi 
okragiymi.gładkimiji do 7 mm. 
krotność= 1.000 

0,060 t 

27 AW4)90 
Dostawa i montaż wiaty 
krotność-- 1.000 

2,000 kpt 

28 KAIR 2-31 0101-01-050 
Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria 
gruntu 1-1V 
krotność= 1.000 

183,630 m2 

29 KAIR 2-31 0101-02-050 
Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. 
Kategoria gruntul-1V - za dalsze 20 cm wsp 4 
krotność= 1.000 

183,630 m2 
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30 KNR 2-31 0103-044050 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria 
gruntu I-1V 
krotność= 1,000 

183,630 m2 

31 KNR 2-31 0104-05-050 
Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
krotność= 1.000 

183,630m2 

32 KNR 2-31 0104-06-050 
Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za 
każdy da/szyi cm - za dalsze 10 cm wsp. 10 
krotność= 1.000 

183,630 m2 

33 KNR 2-31 0114-07-050 
Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - chodniki 
krotność= 1.000 

183,630 m2 

34 KNR 2-31 0114-08-050 
Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm 
za dalsze 2 cm wsp. 2 - jw 
krotność= 1,000 

183,630 m2 

35 KNR 2-31 0105-07-050 
Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 
krotność= 1,000 

183,630 m2 

36 KNR 2-31 0105-08-050 
Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy I cm 
krotność = 1,000 

183,630 m2 

37 KNR 2-31 0511-02-050 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-
piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) 
krotność= 1.000 

183,630m2 

38 KNR 2-31 0401-02-040 
Rowki pod obrzeża. Kategoria gruntu HI-1V 
krotność= 1.000 

215,000 m 

39 KAIR 2-31 0402-03-060 
Lawy betonowe pod obrzeża 
krotność= 1,000 

10,750 m3 

1. 	0,25*0,2*215 	 10,750 
40 KNR 2-31 0407-04-040 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową 
krotność= 1.000 

215,000 m 

41 AW-090 
Dostawa i montaż trybuny na 500 miejsc 
krotność= 1,000 

1,000 ITI 

I. 	I 	 1,000 
42 AW-020 

Zakup wózka do kredowania boiska 
krotność = 1.000 

1,000 szt 

4. ogrodzenie zewnetrzne , brama furtka 

43 KAIR 2-25 0312-01-050 
Budowa bramy ze słupkami z rur stalowych - ocynkowane analogia 
krotność= 1.000 

6,000 m2 

1. 	4,0*I.5 	 6,000 
44 KNR 2-25 0313-01-050 

Budowa furtki ocynkowanej dupki stalowe - analogia 
krotność = 1,000 

1,500 m2 

1. 	1,5*1,0 	 1,500 
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45 KNR 2-011 0310-02-060 
Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze 
złożeniem urobku na odkład Grunt kategorii III - pod cokół ogrodzenia 
krotność= 1,000 

13,200m3 ,, 

1. 	0,25*0,6*88 	 13,200 

46 KUR 2-02 1801-02-040 
Cokoły betonowe o wymiarach 0,20z0,30 m na fundamencie o wymiarach 0,20z0,80 m.- analogia dla 
szerokości 25 cm wsp. 1,25 
krotność" 1,000 

88,000 m 

47 KUR 2-02 1801-05-040 
Dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości cokołu lub fundamentu betonowego-jw. 
zmiejszenie ogółem o 40 cm wsp 1,25*4 
krotność— 1,000 

-88,000 m 

48 KUR 2-02 1802-02-040 
Ogrodzenia z siatki wysokości 1,5 m w ramach,na słupkach ,obsadzonych wgniazdach cokołów - 
ogrodzenie z demontażu 
krotność= 1,000 

88.000 m 

49 ((NR 4-01 1212-11-050 
Dwukrotne malowanie siatek ciemnionych i plecionych z ramkami stalowymi farbą olejną 
nawierzchniową ogólnego stosowania 
krotność 	1.000 

669,000m2 

1. 	88•1,5+358*1,5 	 669,000 
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