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Zakres przedmiaru robót obejmuje wykonanie fundamentów z wymianą gruntów nienośnych o 
miąższości 60cm pod płytą fundamentową oraz pod oczepami plus podkład z chudego betonu gr.10cm 
stanowiąc posadowienie bezpośrednie budowli wiaty. Odwodnienie za pośrednictwem otwartych 
monolitycznych koryt ściekowych wyoblonych z wyprofilowaniem do studzienek ściekowych kanalizacji 
deszczowej . Roboty towarzyszące objęte zakresem inwestycji to przebudowa instalacji wodociągowej oraz 
utwardzenie terenu z płyt jombo przekazanych przez inwestora i osadzenie metalowych tulei w oczepach 
płyty na bariery karkowe. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych za zgodą Zamawiającego na 
podstawie wykonanych projektów wykonawczych zleconych przez Wykonawcę i na jego koszt.

Zakres przedmiaru robót nie obejmuje wykonania konstrukcji naziemnej wiaty , pokrycia oraz 
przebudowy instalacji elektrycznej

Charakterystyczne parametry techniczne :
- szerokość zewn. płyty fundamentowej- 12,60 m
- długość zewn. płyty fundamentowej - 57,00 m

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO PRZEDMIAROWANIA:
Przedmiar robót został sporządzony na podstawie projektu budowlanego oraz wytycznych Zamawiającego 
(zamiana prefabrykowanych korytek odwadniających na monolityczne koryto betonowe).

1. Podstawa prawna

Przedmiar robót został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z
2004 r. ze zmianami). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 

2. Podstawa wyceny
Przedmiar robót opracowano na podstawie katalogów nakładów rzeczowych
(KNR KNNR KNP) przytoczonych w przedmiotowym opracowaniu
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
PRZEDMIAR:

ROBOTY ZIEMNE POD PŁYTĘ FUNDAMENTOWĄ BUDYNKU.1

m3Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie
równinnym i nizinnym

KNR-W 2-01
0115-01

1
d.1

481,896m3( 57,00 + 2 * 0,6) * (12,60 + 2 * 0,6) * 0,6

481,896RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi
o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km

KNR-W 2-01
0201-11

2
d.1

481,896m3poz.1

481,896RAZEM

m3Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV
Krotność = 8

KNR-W 2-01
0210-02

3
d.1

481,896m3poz.2

481,896RAZEM

ROBOTY BETONOWE - PŁYTA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA.2

m3Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie
przemysłowym na podłożu gruntowym

KNR-W 2-02
1103-03

4
d.2

527,990m30,6 * ( (57,0 + 2 * 0,6) * (12,6 * 2 * 0,6))

527,990RAZEM

m3Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie
kat. I-II

KNR-W 2-01
0228-03

5
d.2

527,990m3poz.4

527,990RAZEM

m3Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy
zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym-
podkład płyty C12/15

KNR-W 2-02
1101-07

6
d.2

71,820m357,0 * 12,6 * 0,1płyta

71,820RAZEM

m3Płyty fundamentowe żelbetowe - wzmocnienia i żebra
szerokości 50 cm - z zastosowaniem pompy do betonu -
C25/30 w6 oczep wodoszczelny z W6

KNR-W 2-02
0205-02

7
d.2

13,680m3(0,5 * 0,3 + 0,3 * 0,3) * 57,0oczep nr1

0,984m3(0,57 * 0,3 + 0,25 * 0,3) * 4,0oczep nr4

3,150m30,5 * 0,3 * 21,0oczep nr5

17,814RAZEM

m3Płyty fundamentowe żelbetowe - wzmocnienia i żebra
szerokości 65 cm - z zastosowaniem pompy do betonu-
C25/30 w6 oczep wodoszczelny z W6

KNR-W 2-02
0205-03

8
d.2

15,228m3(0,7 * 0,267 + 0,25 * 0,321) * 57,0oczep nr2

25,650m30,75 * 0,6 * 57,0oczep nr3

40,878RAZEM

m3Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy
do betonu - C25/30 wodoszczelny z
W6

KNR-W 2-02
0205-01

9
d.2

43,652m312,6 * 57,0 * (0,13 + 0,155) / 2 - (poz.7 + poz.8)

43,652RAZEM

tZbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi
okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm

KNNR 2
0104-04

10
d.2

3,437t3,43694

3,437RAZEM

tMontaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w
elementach budynku - płyty krzyżowo zbrojone

KNNR 2
0105-09

11
d.2

4,076t4,076

4,076RAZEM

szt.zabetonowanie tulei metalowych do montażu barier
karkowych

KNR 2-23
0309-07
analogia

12
d.2

56,000szt.28 * 2

56,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - PŁYTA FUNDAMENTOWA.3

m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

13
d.3

718,200m212,60 * 57,0

718,200RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa- izolacja pionowa płyty fundamentowej
z masy asfaltowej na zimno

KNR-W 2-02
0603-01

14
d.3

41,760m2(57,00 + 12,60) * 2 * 0,3

41,760RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i następna warstwa- izolacja pionowa płyty
fundamentowej
z masy asfaltowej na zimno

KNR-W 2-02
0603-02

15
d.3

41,760m2poz.14

41,760RAZEM

ODWODNIENIE LINIOWE-ciek uliczny z kolektorem fi160 PCV oraz wpustami ulicznymi
ściekowymi

4

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II

KNR-W 2-01
0212-01

16
d.4

22,330m311 * 1,0 * 1,0 * (1,22 + 1,62 / 2)studnie kd

91,350m375 * 0,6 * (1,22 + 1,62 / 2)kolektor i
przykanaliki

113,680RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
10 cm

KNR-W 2-18
0511-01

17
d.4

1,100m311 * 1,0 * 1,0 * 0,1studnie kd

4,500m375 * 0,6 * 0,1kolektor i
przykanaliki

5,600RAZEM

otw.Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o
średnicy do 150 mm w ścianach betonowych o grubości do
6 cm - właczenie do istniejącej studzienki

KNR 7-28
0204-05

18
d.4

1,000otw.1,00

1,000RAZEM

mKanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mmKNR-W 2-18
0408-02

19
d.4

75,000m75

75,000RAZEM

sztKształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - trójnik

KNR-W 2-18
0422-02

20
d.4

3,000szt3

3,000RAZEM

sztKształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - kolano

KNR-W 2-18
0422-02

21
d.4

4,000szt4

4,000RAZEM

szt.Studzienki kanalizacyjne systemowe śr. 425 mm -
zamknięcie rurą teleskopową

KNR-W 2-18
0517-02

22
d.4

5,000szt.5

5,000RAZEM

szt.Studzienki ściekowe uliczne betonowe wielofunkcyjne AS-
ST150 mm z osadnikiem i syfonem

KNR-W 2-18
0524-01
analogia

23
d.4

8,000szt.8

8,000RAZEM

mOznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego

KNR-W 2-19
0102-01

24
d.4

75,000m75,00

75,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mPróba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mmKNR 2-18

0804-01
25

d.4

75,000m75,00

75,000RAZEM

m3Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

KNR-W 2-01
0222-01

26
d.4

85,343m30,6 * ((1,22 + 1,62 / 2) - 0,1) * 75,00 - 3,14 * 0,08 * 0,08 *
75,00

85,343RAZEM

m3Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
spoiste kat. III-IV - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98

KNR-W 2-01
0228-02 s.sz.
2.5.2. 9907-

03

27
d.4

85,343m3poz.26

85,343RAZEM

m3Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy
zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym
C8/10

KNR-W 2-02
1101-07

28
d.4

5,551m30,30 * 0,4 * 57,0 - 0,5 * 3,14 * 0,12 * 0,12 * 57,0koryto
monolityczne

przekrój
0,3*0,4

5,551RAZEM

mŚcieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na
podsypce cementowo-piaskowej-profilowanie koryta
monolitycznego

KNR 2-31
0606-03
analogia

29
d.4

57,000m57,0

57,000RAZEM

DOJAZDY DO WIATY UTWARDZENIA5

m2Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie korytaKNR 2-25
0407-01

30
d.5

259,000m257,0 * 3,0 + 88

259,000RAZEM

m2Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po
zagęszczeniu 12 cm

KNR 2-31
0109-03

31
d.5

259,000m2poz.30

259,000RAZEM

m2Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie
podsypki piaskowej

KNR 2-25
0407-02

32
d.5

259,000m2poz.30

259,000RAZEM

m2Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni
do 1 m2) - budowa

KNR 2-25
0407-03

33
d.5

259,000m2poz.30

259,000RAZEM

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ45332300-66

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II

KNR-W 2-01
0212-01

34
d.6

12,900m321,5 * 0,6 * 1,00

12,900RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
10 cm

KNR-W 2-18
0511-01

35
d.6

1,290m321,5 * 0,60 * 0,10

1,290RAZEM

mSieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 90 mm

KNR-W 2-18
0109-03

36
d.6

21,500m21,5

21,500RAZEM

złąc
z.

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewnętrznej 90 mm

KNR-W 2-18
0111-03

37
d.6

2,000złąc
z.

2
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
2,000RAZEM

szt.Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady
rurowe (opaski) na istniejących rurociągach

KNR-W 2-18
0802-01

38
d.6

2,000szt.2

2,000RAZEM

kpl.Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowąKNR-W 2-18
0205-01

39
d.6

1,000kpl.1,00

1,000RAZEM

mOznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego

KNR-W 2-19
0102-01

40
d.6

21,500m21,5

21,500RAZEM

odc.
200
m

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej
do 150 mm
Krotność = 2

KNR-W 2-18
0708-01

41
d.6

1,000odc.
200
m

1,00

1,000RAZEM

odc.
200
m

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o
śr.nominalnej do 150 mm

KNR-W 2-18
0707-01

42
d.6

1,000odc.
200
m

1,00

1,000RAZEM

200
m -1
prób

.

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu
PEHD

KNR-W 2-18
0704-01

43
d.6

1,000200
m -1
prób

.

1,00

1,000RAZEM

m3Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

KNR-W 2-01
0222-01

44
d.6

12,900m321,5 * 0,6 * 1,00

12,900RAZEM

m3Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
spoiste kat. III-IV - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98

KNR-W 2-01
0228-02 s.sz.
2.5.2. 9907-

03

45
d.6

12,900m3poz.44

12,900RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY ZIEMNE POD PŁYTĘ FUNDAMENTOWĄ BUDYNKU.
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	( 57,00 + 2 * 0,6) * (12,60 + 2 * 0,6) * 0,6

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	poz.1

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV
Krotność = 8
	poz.2


	Dział:ROBOTY BETONOWE - PŁYTA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA.
	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym
	0,6 * ( (57,0 + 2 * 0,6) * (12,6 * 2 * 0,6))

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-II
	poz.4

	Pozycja: Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym-podkład płyty C12/15
	57,0 * 12,6 * 0,1

	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe - wzmocnienia i żebra szerokości 50 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - C25/30 w6 oczep wodoszczelny z W6
	(0,5 * 0,3 + 0,3 * 0,3) * 57,0
	(0,57 * 0,3 + 0,25 * 0,3) * 4,0
	0,5 * 0,3 * 21,0

	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe - wzmocnienia i żebra szerokości 65 cm - z zastosowaniem pompy do betonu- C25/30 w6 oczep wodoszczelny z W6
	(0,7 * 0,267 + 0,25 * 0,321) * 57,0
	0,75 * 0,6 * 57,0

	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - C25/30 wodoszczelny z
W6
	12,6 * 57,0 * (0,13 + 0,155) / 2 - (poz.7 + poz.8)

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm
	3,43694

	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty krzyżowo zbrojone
	4,076

	Pozycja: zabetonowanie tulei metalowych do montażu barier karkowych
	28 * 2


	Dział:IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - PŁYTA FUNDAMENTOWA.
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
	12,60 * 57,0

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa- izolacja pionowa płyty fundamentowej
z masy asfaltowej na zimno
	(57,00 + 12,60) * 2 * 0,3

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa- izolacja pionowa płyty fundamentowej
z masy asfaltowej na zimno
	poz.14


	Dział:ODWODNIENIE LINIOWE-ciek uliczny z kolektorem fi160 PCV oraz wpustami ulicznymi ściekowymi
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II
	11 * 1,0 * 1,0 * (1,22 + 1,62 / 2)
	75 * 0,6 * (1,22 + 1,62 / 2)

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
	11 * 1,0 * 1,0 * 0,1
	75 * 0,6 * 0,1

	Pozycja: Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach betonowych o grubości do 6 cm - właczenie do istniejącej studzienki
	1,00

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	75

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - trójnik
	3

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - kolano
	4

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe śr. 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
	5

	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe wielofunkcyjne AS-ST150 mm z osadnikiem i syfonem
	8

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	75,00

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm
	75,00

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	0,6 * ((1,22 + 1,62 / 2) - 0,1) * 75,00 - 3,14 * 0,08 * 0,08 * 75,00

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98
	poz.26

	Pozycja: Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym C8/10
	0,30 * 0,4 * 57,0 - 0,5 * 3,14 * 0,12 * 0,12 * 57,0

	Pozycja: Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej-profilowanie koryta monolitycznego
	57,0 


	Dział:DOJAZDY DO WIATY UTWARDZENIA
	Pozycja: Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie koryta
	57,0 * 3,0 + 88

	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
	poz.30

	Pozycja: Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej
	poz.30

	Pozycja: Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa
	poz.30


	Dział:PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II
	21,5 * 0,6 * 1,00

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
	21,5 * 0,60 * 0,10

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 90 mm
	21,5

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 90 mm
	2

	Pozycja: Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach
	2

	Pozycja: Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową
	1,00

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	21,5

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
Krotność = 2
	1,00

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	1,00

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PEHD
	1,00

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	21,5 * 0,6 * 1,00

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98
	poz.44





