
 
 

PRZEDMIAR ROBÓT  
 
Nazwa obiektu   
lub robót budowlanych: Zespół Szkół Podstawowych i Gimnazjum nr 1  

w Szczyrku przy ul. Szkolnej 9    
 BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO - II Etap   
   
 
 
 
 
Nazwa i adres  
zamawiającego: Urząd Miejski w Szczyrku               
 ul. Beskidzka 4       

43-370 Szczyrk  
 
 

 
 
 
 
Kod CPV:     45212221-1 
      (Roboty budowlane w zakresie budowy boisk  
      sportowych)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie zawiera:  
 
• Strona tytułowa 
• Przedmiar robót  
• Kosztorys ofertowy uproszczony 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Bielsko-Biała, marzec 2010 r.        
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Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Boisko /grupa - 452 - CPV/
1 KNR 231/204/6
Uzupełnienie i wyrównanie podbudowy średnia grubość 2 cm , K=2 
/SST005/

50,0*23,5 = 1 175,0
1 175,0 ~1 175,00 2,00 m2

2 Kal.ind. - nawierzchnia sportowa ,poliuretanowo-gumowa o grub.warstwy
13 mm np.typ Conipur EPDM i granulatu gumowego połączonego lepiszczem
poliuretanowym np.Conipur ET. Wg specyfikacji 1.4.1. /SST007/ 1 175,00 m2

2 Urządzenia sportowe  /grupa - 453 -CPV /
3 Kla.ind. - dostarczenie i montaŜ bez fundamentów zestawu wyposaŜenia 
do piłki siatkowej i tenisa /tuleje,aparat naciągowy,słupki + 
siatki,certyfikaty bezpieczeństwa / SST008/ 1 kpl

4 Kla.ind. - dostarczenie i montaŜ bez fundamentów zestawu wyposaŜenia 
do piłki koszykowej,dwusłupowy /tuleje,kosze do wysięgu 160 
cm,tablica laminowana,obręcz uchwytna ,certyfikaty bezpieczeństwa / 
SST008/ 2 kpl

5 Kla.ind. - dostarczenie i montaŜ bez fundamentów zestawu wyposaŜenia 
do piłki ręcznej /tuleje,aparat naciągowy,słupki + siatki,certyfikaty
bezpieczeństwa / SST008/ 1 kpl

3 DrenaŜ i odwodnienie skarpy /grupa - 452 - CPV/
6 KNNR 1/201/2
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 
0,15 m3, kategoria gruntu III /SST001/

1,0*70,0*0,3 = 21,0
21,0 ~21,00 m3

7 KNNR 11/703/3 (1)
UłoŜenie drenaŜu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn·100·mm 
/SST002/ 70,00 m

8 KNNR 11/705/1
ZłoŜa filtracyjne, wykonywane ręcznie, piaskowe, Ŝwirowe /SST002/ 21,00 m3

9 KNR 231/402/3
Ława betonowa pod ścieki z elementów pref. B-20 /SST002/

70,0*0,7*0,2 = 9,8
9,8 ~9,80 m3

10 KNNR 6/606/2
Ścieki z elementów betonowych, podsypka piaskowa, prefabrykat o 
grubości 20·cm /SST002/ 70,00 m

11 KNR 401/212/1
Podkucie fundamentów ogrodzenia w miejscach styku z elementami 
ściekowymi /SST002/ 0,50 m3

12 KNR 219/217/4
Analogia do "R" - włączenie rurociągu do istniejącej studzienki 
kanalizacyjnej /SST002/
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt
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Kosztorys ofertowy uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja
przedmiarowa

podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Boisko /grupa - 452 - CPV/
1 KNR 231/204/6
Uzupełnienie i wyrównanie podbudowy średnia 
grubość 2 cm , K=2 /SST005/ m2 2,00 ~1 175,00

2 Kal.ind. - nawierzchnia sportowa 
,poliuretanowo-gumowa o grub.warstwy 13 mm 
np.typ Conipur EPDM i granulatu gumowego 
połączonego lepiszczem poliuretanowym np.Conipur
ET. Wg specyfikacji 1.4.1. /SST007/ m2 1 175,00

2 Urządzenia sportowe  /grupa - 453 -CPV /
3 Kla.ind. - dostarczenie i montaŜ bez fundamentów
zestawu wyposaŜenia do piłki siatkowej i tenisa 
/tuleje,aparat naciągowy,słupki + 
siatki,certyfikaty bezpieczeństwa / SST008/ kpl 1

4 Kla.ind. - dostarczenie i montaŜ bez fundamentów
zestawu wyposaŜenia do piłki 
koszykowej,dwusłupowy /tuleje,kosze do wysięgu 
160 cm,tablica laminowana,obręcz uchwytna 
,certyfikaty bezpieczeństwa / SST008/ kpl 2

5 Kla.ind. - dostarczenie i montaŜ bez fundamentów
zestawu wyposaŜenia do piłki ręcznej 
/tuleje,aparat naciągowy,słupki + 
siatki,certyfikaty bezpieczeństwa / SST008/ kpl 1

3 DrenaŜ i odwodnienie skarpy /grupa - 452 - CPV/
6 KNNR 1/201/2
Roboty ziemne wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 
km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III 
/SST001/ m3 ~21,00

7 KNNR 11/703/3 (1)
UłoŜenie drenaŜu z rur z tworzyw sztucznych, w 
zwojach, Dn·100·mm /SST002/ m 70,00

8 KNNR 11/705/1
ZłoŜa filtracyjne, wykonywane ręcznie, piaskowe,
Ŝwirowe /SST002/ m3 21,00

9 KNR 231/402/3
Ława betonowa pod ścieki z elementów pref. B-20 
/SST002/ m3 ~9,80

10 KNNR 6/606/2
Ścieki z elementów betonowych, podsypka 
piaskowa, prefabrykat o grubości 20·cm /SST002/ m 70,00

11 KNR 401/212/1
Podkucie fundamentów ogrodzenia w miejscach 
styku z elementami ściekowymi /SST002/ m3 0,50

12 KNR 219/217/4
Analogia do "R" - włączenie rurociągu do 
istniejącej studzienki kanalizacyjnej /SST002/ szt 1


