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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wymiary miejsc postojowych - 2,50x5,0m – 4 szt.
wymiary miejsc postojowych dla NSP - 3,60x5,0m – 1 szt.
nawierzchnia dróg manewrowych - kostka brukowa gr 8cm
nawierzchnia podjazdu dla niepełnosprawnych i opaski - kostka betonowa gr. 6cm
nachylenie poprzeczne - 1%
nachylenie podłużne - 2%
Przekroje normalne i konstrukcyjne
Dla przedmiotowego zadania przyjęto następujące konstrukcję nawierzchnia:
- miejsca postojowe:
- warstwa ścieralna z betonowych płyt ażurowych gr. 8 cm,
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm gr. 20cm,
- warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr 15 cm
Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 48cm
- drogi manewrowe:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,
- warstwa podsypki żwirowej 0-4 mm gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31mm gr. 20cm,
- warstwa piasku stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr 15 cm
Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 48cm
- zjazd:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,
- warstwa podsypki żwirowej 0-4 mm gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31mm gr. 20cm,
- warstwa piasku stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr 15 cm
Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 48cm
Projektowane miejsca postojowe posiadać będą spadek 1% w kierunku dróg manewrowych.
Drogi manewrowe posiadać będą spadek 2% w kierunku miejsc postojowych (daszkowy).
Spływ wód opadowych wzdłuż obrzeży betonowych na teren biologicznie czynny.
Ograniczenie jezdni stanowić będą obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100cm ustawione
na ławie betonowej z oporem (beton B15).
Odwodnienie.
Nawierzchnię odwadnia się powierzchniowo poprzez zdane spadki podłużne oraz poprzeczne
na teren biologicznie czynny.
Ogrodzenie typowe panelowe o wysokości 1,5 m na cokole betonowym Słupki stalowe zalewane na budowie. Brama stalowa szer. ,5 m. Furt-
ka stalowa szer. 1,0 m.

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38067



Przedmiar-Salata świetlica - plac 01 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 UTWARDZENIE TERENU I OGRODZENIE KOD CPV 45223300-9
1

d.1
KNNR 1 0201-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na

odl.do 1 km sam.samowyład.
m3

0,42*215,0 m3 90,30
RAZEM 90,30

2
d.1

KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni

m2

215,0 m2 215,00
RAZEM 215,00

3
d.1

KNR 2-23 0110-
01

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm m2

poz.2 m2 215,00
RAZEM 215,00

4
d.1

KNR 2-23 0110-
03

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm m2

poz.2 m2 215,00
RAZEM 215,00

5
d.1

KNNR 6 0105-04 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm m2

poz.2 m2 215,00
RAZEM 215,00

6
d.1

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2

159,50 m2 159,50
RAZEM 159,50

7
d.1

KNR 2-31 0511-
03- Analogia

Nawierzchnie z płyt azurowych  betonowych grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2

55,50 m2 55,50
RAZEM 55,50

8
d.1

KNR-W 2-01
0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m
ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

12,32 m3 12,32
RAZEM 12,32

9
d.1

KNNR 1 0504-02 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III m3

poz.8 m3 12,32
RAZEM 12,32

10
d.1

KNR 2-31 0402-
03

Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3

54,50*0,3*0,5 m3 8,18
RAZEM 8,18

11
d.1

KNNR 6 0404-04 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową m

14,50+19,0+12,0 m 45,50
RAZEM 45,50

12
d.1

KNNR 2 1603-02 Ogrodzenie panelowe z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2.4 m ob-
sadzonych w cokole

m

122,0 m 122,00
RAZEM 122,00

13
d.1

KNR 2-21 0405-
05

Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z
nawożeniem

ha

0,211 ha 0,21
RAZEM 0,21

14
d.1

KNR-W 2-02
1801-02

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m

122,0 m 122,00
RAZEM 122,00

15
d.1

KNR 2-23 0402-
03 - ANALOGIA

Furtka o wym. 100x150 cm w środku przęsła ogrodzenia szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

16
d.1

KNR 2-23 0402-
02 - ANALOGIA

Brama o wym. 150X450cm ogrodzeniowa szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

2  ZJAZD KOD CPV 45223300-9
17

d.2
KNNR 1 0201-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na

odl.do 1 km sam.samowyład.
m3

0,42*68,0 m3 28,56
RAZEM 28,56

18
d.2

KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni

m2

68,0 m2 68,00
RAZEM 68,00

19
d.2

KNNR 6 0105-04 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm m2

68,0 m2 68,00
RAZEM 68,00

20
d.2

KNNR 6 0105-02 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm
Krotność = 3

m2

68,0 m2 68,00
RAZEM 68,00

21
d.2

KNR 2-23 0110-
01

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm m2

poz.18 m2 68,00
RAZEM 68,00

22
d.2

KNR 2-23 0110-
03

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm m2

68,0 m2 68,00
RAZEM 68,00

23
d.2

KNNR 6 0403-03 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cemen-
towo-piaskowej+krawężniki wtopione (przy zjeździe)

m

33,6 m 33,60
RAZEM 33,60

24
d.2

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2

68,0 m2 68,00
RAZEM 68,00

25
d.2

KNNR 5 0705-03 Ułożenie rur osłonowych stalowych Arot o śr.do 110 mm m

8 m 8,00
RAZEM 8,00
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