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Wyliczenie ilo ści robót

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

1 Nawierzchnia boiska - roboty ziemne  /grupa 451 - C PV/
1 Roboty ziemne koparkami przedsi ębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt ka tegorii IV /SST 001/
1006*0,1 = 100,6

100,6 ~100,60 m3
2 Nakłady uzupełniaj ące do tablic 0201-0213 za ka Ŝde dalsze rozpocz ęte 0,5·km

odległo ści transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowcz ymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 ·t /k=4/  /SST 001/ 100,60 4,00 m3

2 Odwodnienie  /grupa 452 - CPV/
3 Uło Ŝenie drena Ŝu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn·65·mm  /SST 003/

10,60+19,60+25,10+14,90+8,0 = 78,2
20,50+15,70+15,70+5,20 = 57,1

135,3 ~135,30 m
4 Uło Ŝenie drena Ŝu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn·100·mm /SST 003/ 46,60 m
5 Zło Ŝa filtracyjne, wykonywane r ęcznie, piaskowe, Ŝwirowe , w otulinie z 

geowłókniny /SST 003/ 21,83 m3
6 Analogia do R. Wł ączenie ruroci ągu do istniej ącej studni kanalizacyjnej 

/SST 003/ 1 szt
3 OkrawęŜnikowanie  /grupa 452 - cPV/
7 Rowki pod kraw ęŜniki i ławy kraw ęŜnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii III-IV 

/SST 001/ 40,0 m
8 Ławy pod kraw ęŜniki, betonowa z oporem  /SST 004/

66,0*0,3*0,15 = 2,97
2,97 ~2,97 m3

9 KrawęŜniki betonowe, wystaj ące 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej 
/SST 004/ 66,0 m

4 Podbudowa nawierzchni boiska -warstwa dolna  /grupa  452 - CPV/
10 Profilowanie i zag ęszczanie podło Ŝa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

wykonywane r ęcznie, kategoria gruntu II-IV  /SST 002/ 1 006,62 m2
11 Podbudowy z kruszyw łamanych 4-30 mm, warstwa dolna , po zag ęszczeniu 20·cm

 /SST 002/ 1 006,62 m2
5 Górna warstw ą podbudowy /grupa 452 - CPV/
12 Podbudowy z kruszyw łamanych 0-4 mm, warstwa górna,  po zag ęszczeniu 8·cm  

/SST 002/ 1 006,62 m2
13 Podbudowy z kruszyw, tłucze ń 0-4 mm, warstwa górna , potr ącenie  za ka Ŝdy 

1·cm grubo ści , krotno ść 3  /SST 002/ -1 006,62 3,00 m2
6 Nawierzchnia sportowa  /grupa 452 - CPV/
14 Analiza. Uło Ŝenie nawierzchni z trawy syntetycznej o małej wysok ości i 

duŜej g ęsto ści z wypełnieniem piaskiem kwarcowym 1 cm i granula tem SBR  
/SST 002/ 1 006,62 m2

7 Urzadzenia sportowe  /grupa 452 - CPV/
15 Analiza. Monta Ŝ urz ądze ń sportowych - zestaw wyposa Ŝenia do piłki r ęcznej 

i no Ŝnej  /tuleje ,bramki 3 x 2 m , certfikaty bezpiecze ństwa/  /SST 002/ 1 kpl
16 Analiza. Monta Ŝ urz ądze ń sportowych - zestaw wyposa Ŝenia do piłki 

siatkowej i tenisa /tuleje , aparat naci ągowy , słupki  , siatki  , 
certfikaty bezpiecze ństwa/   /SST 002/ 1 kpl

17 Analiza. Monta Ŝ urz ądze ń sportowych - zestaw wyposa Ŝenia do piłki 
koszykowej , dwusłupowy /tuleje ,kosze o wysi ęgu 160 cm , tablica 
laminowana , obr ęcz uchylna , certyfikaty bezpiecze ństwa/  /SST 002/ 1 kpl

8 Ogrodzenie /grupa 453 - CPV/
18 Analiza-Naci ągni ęcie siatki stalowej ocynkowanej wysoko ści 2*1,5 m na 

istniejacych słupkach z materiału powierzonego,zaku pionego przez Inwestora
 /SST 005/

115,3+4,4+2,4 = 122,1
122,1 ~122,1 m

19 Analiza-Naci ągni ęcie siatki stalowej ocynkowanej wysoko ści 1,5 m na 
istniejacych słupkach z materiału powierzonego,zaku pionego przez   /SST 
005/ 24,5 m
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Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja
przedmiarowa

podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilo ść Warto ść jednostkowa Warto ść netto

1 Nawierzchnia boiska - roboty ziemne  /grupa 451 - C PV/
1 KNR 201/201/3

Roboty ziemne koparkami przedsi ębiernymi z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, 
grunt kategorii IV /SST 001/ m3 ~100,60

2 KNR 201/214/4 (1)
Nakłady uzupełniaj ące do tablic 0201-0213 za 
kaŜde dalsze rozpocz ęte 0,5·km odległo ści 
transportu, ponad 1·km samochodami 
samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, 
grunt kategorii III-IV, samochód do 5·t /k=4/
 /SST 001/ m3 4,00 100,60

2 Odwodnienie  /grupa 452 - CPV/
3 KNNR 11/703/1 (2)

Uło Ŝenie drena Ŝu z rur z tworzyw sztucznych, 
w zwojach, Dn·65·mm  /SST 003/ m ~135,30

4 KNNR 11/703/3 (1)
Uło Ŝenie drena Ŝu z rur z tworzyw sztucznych, 
w zwojach, Dn·100·mm /SST 003/ m 46,60

5 KNNR 11/705/1
Zło Ŝa filtracyjne, wykonywane r ęcznie, 
piaskowe, Ŝwirowe , w otulinie z geowłókniny 
/SST 003/ m3 21,83

6 KNR 219/217/4
Analogia do R. Wł ączenie ruroci ągu do 
istniej ącej studni kanalizacyjnej /SST 003/ szt 1

3 OkrawęŜnikowanie  /grupa 452 - cPV/
7 KNR 231/401/4

Rowki pod kraw ęŜniki i ławy kraw ęŜnikowe, 
30x30·cm, grunt kategorii III-IV /SST 001/ m 40,0

8 KNR 231/402/4
Ławy pod kraw ęŜniki, betonowa z oporem  /SST 
004/ m3 ~2,97

9 KNR 231/403/3
KrawęŜniki betonowe, wystaj ące 15x30·cm na 
podsypce cementowo-piaskowej /SST 004/ m 66,0

4 Podbudowa nawierzchni boiska -warstwa dolna  /grupa  452 - CPV/
10 KNNR 6/103/1

Profilowanie i zag ęszczanie podło Ŝa pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane r ęcznie, kategoria gruntu II-IV  
/SST 002/ m2 1 006,62

11 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw łamanych 4-30 mm, 
warstwa dolna, po zag ęszczeniu 20·cm  /SST 
002/ m2 1 006,62

5 Górna warstw ą podbudowy /grupa 452 - CPV/
12 KNNR 6/113/4

Podbudowy z kruszyw łamanych 0-4 mm, warstwa
górna, po zag ęszczeniu 8·cm  /SST 002/ m2 1 006,62

13 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłucze ń 0-4 mm, warstwa
górna , potr ącenie  za ka Ŝdy  1·cm grubo ści 
, krotno ść 3  /SST 002/ m2 3,00 -1 006,62

6 Nawierzchnia sportowa  /grupa 452 - CPV/
14 Analiza. Uło Ŝenie nawierzchni z trawy 

syntetycznej o małej wysoko ści i du Ŝej 
gęsto ści z wypełnieniem piaskiem kwarcowym 1
cm i granulatem SBR  /SST 002/ m2 1 006,62

7 Urzadzenia sportowe  /grupa 452 - CPV/
15 Analiza. Monta Ŝ urz ądze ń sportowych - zestaw

wyposa Ŝenia do piłki r ęcznej i no Ŝnej  
/tuleje ,bramki 3 x 2 m , certfikaty 
bezpiecze ństwa/  /SST 002/ kpl 1

16 Analiza. Monta Ŝ urz ądze ń sportowych - zestaw
wyposa Ŝenia do piłki siatkowej i tenisa 
/tuleje , aparat naci ągowy , słupki  , 
siatki  , certfikaty bezpiecze ństwa/   /SST 
002/ kpl 1
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Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja
przedmiarowa

podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilo ść Warto ść jednostkowa Warto ść netto

17 Analiza. Monta Ŝ urz ądze ń sportowych - zestaw
wyposa Ŝenia do piłki koszykowej , dwusłupowy
/tuleje ,kosze o wysi ęgu 160 cm , tablica 
laminowana , obr ęcz uchylna , certyfikaty 
bezpiecze ństwa/  /SST 002/ kpl 1

8 Ogrodzenie /grupa 453 - CPV/
18 Analiza-Naci ągni ęcie siatki stalowej 

ocynkowanej wysoko ści 2*1,5 m na 
istniejacych słupkach z materiału 
powierzonego,zakupionego przez Inwestora  
/SST 005/ m ~122,1

19 Analiza-Naci ągni ęcie siatki stalowej 
ocynkowanej wysoko ści 1,5 m na istniejacych 
słupkach z materiału 
powierzonego,zakupionego przez   /SST 005/ m 24,5


