
Przedmiar rob6t
-p. Podstawa

ustalenia Opis rob6t
Jedn.

miary Obmior

a
f,. ie altany - fundamenty, konstrukcja i pokrycie

1 2 3 4 5
1 wg noklad6w

rzeczowych

K/VNR

L0306-070-020

Wykoponie dolow gtqbokoici do j.,00 m. dlo
fundomentow oltony,
krotnoit= 1.000

sz 9,000

!. > 9,000
1 wg noklod6w

rzeczowych

KNR

4-01t0202-030L-
0i3

Przygotowonie i montai zbrojenia z prqt6w
iebrowonych o Srednicy I do i-2 mm
krotnoit= 1,000

kt 2L,570

!. zr,J / 21,570
wg noktodow
rzeczowych

AW-020

Dostowo i monto2 profili zamkniqtych do
montoiu slupow oltony
krotnoit= L.000

sz, 9,000

4 wg naklad6w
rzeczowlrch

KNR

2-02t0203-0L-06
0

Fundamenty betonowe o objqtoici do 0,6 m3 -
pod slupy oltony
krotnoii= 1.000

m: 2,250

1.0,5*0,5*:[*g 2,V50
q wg noklad6w

rzeczowych

KNR

2-020407-06-06 
)

Konstrukcja drewniono impregnowono
ci 3n i e n i owo p repa rota m i g rzybo i plein i oboj czy m i
- slupy okrqgle 5L i 52
krotnoit= 1,000

m3 0,570

1.. 0,44+0,13 0,570
6 wg noklad6w

rzeczowych 
;

KNR

2-020406-06-06 l

0l

Konstrukcjo drewniono impregnowono
:iSnieniowo preparotomi grzybo i pleiniobojczymi
"plotwie 81 i82
krotnoit= L,000

m3 1,A08

1,. O,r4*0,r9*20*2 1,008
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I

7 wgnaktod1w Konstrukcjo drewniono impregnowancr
rzeczowych I ciinieniowo preparotomi grzybo i pleini
KNR - kontowkiKi., K2, K3 i K4
2-020408-05-06 krotnoSt= 1,000
n

mS 4,1"20

1. 0 O2+0,04+0,02 0,r20
I wg naktod1w

rzeczowych

K/VR

2-020408-0L-06
0

I Konstrukcjo drewniono impregnowonct
ciinieniowo preparatomi grzybo i pteinioboj
- miecze i zostrzoly - ML

I krotnoii= 1.000

mF 0,1.00

l-.0,1 0,100
9 wgnokladdw Konstrukcjo drewniono impregnowono

rzeczowych ciinieniowo preparotami grzybo i pteinit
KNR - kleszcze PP1,PP2, pp3

2-020408-02-06 krotnoic= 1,000
0

m n )on

L. O,I7+0,07+0,05 o,290
]U wg noklad6w t Deskowonie polaci dochowych, deski

rzeczowych impregnowoneciinieniowopreporotomigrzyboi
KNR pleiniob6jczymi - deskowonie Dl
2-020410-0L-05 krotnoit= 1,000
0

m. 38,300

I-L wg naklod6w Wiotrownice - deski impregnowone ciinieniowo
rzeczowych ', preporotomi grzybo i pleiniob1jczymi
KNR krotnoii= L,000
2-02W0409-06-
060

m 0,058

I. ((2,2+3,8)* 2)* 0,04* O,I2 0,058
12 wg noklad6w Deski Kolenicowe, impregnowone cisnieniowo

rzeczowych preparotomi grzybo i pleiniobojczymi - tteski
KNR kolenicowe D2
2-02U0411-02-0 1 krotnoii= 1,000
40

n 0,040

1. 0,040
-15 wg noklad6w

rzeczow,ych

KNR

2-020410-0.1-05
0

i Deskowonie polaci dochowych, deski
impregnowone cilnieniowo preporotomi grzybo i
pleiniob6jczymi - deskowonie deskami z oflisem
DOL i DO2
krotnoit= 1,000

m 38,700

1. 0,1,5*2,2+43 1.4,190
2. 0,L5*3,8*43 24,510

1.\ i monta2 lawek, stot6w i
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wg nakloddw
rzeczowych

K/VNR

1.0306-070-020

Wykoponie dolow glqbokolci do 1,00 m.

fundamentow stol6w, lowek i tabticy
informocyjnej
krotnoit= 1,000

, 
Przygotowonie i montoi zbrojenio z pretow
2ebrowonych o lrednicy I do 12 mm

t krotnojt= 1,000

Dostowo i monto2 profili zamkniqtych do
montoiu stol6w ilowek
krotnoii= 1,000

Dostowa i monto2 profili zomkniqtych do
m onta i u sl u p6w to bl i cy i nfo r mocyj n ej
krotnoii= 1,000

Dostowo i monta2 stolu o konstrukcji wg projektu
I krotnoit= 1,000

Dostawo i montoi lowy bez oparcio o konstrukcli
wg projektu
krotnoit= 1,000

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2019.30)
str l0

dlo

L. 2+(4*2)+(2*4)
wg naklad1w
rzeczowych

KNR

4-01t0202-0301-
033
L. 7,79-14*4+2*4
wg naklad6w
rzeczowych

AW-020

1,. 4*4+2*4
wg noklod6w
rzeczoWch
AW-020

3. 0,25r',0,5*1*2*4

5. Suma

wg noklttd6w
rzeczowych

AW-020

wg noklod6w l Fundomenty betonowe o objqtoici do 0,6 m3 -

rzeczowych pod mocowanio lawek, stolow itoblicy
KNR informocyjnej
2-0210203-01-06 

J krotnoic= L,000

1.0,5*0,5*l_*2
2. 0,25r'0,6*r*4*2



21 wg noklad6w
rzeczowych

AW-020

Dostowo i monto2 lawy z oparciem o konstrukcii
wg projektu
krotnoit= L,000

szt 2,000

22 wg noktod6w
rzeczowych

AW-020

Dostowo i montoi toblicy informacyjnej o
ko n strukcj i wg p roj ektu
krotnoit= L,000

szt 1,000

3. osadzka z kostki brukowej w obrzezach

1. 2

3

A

5
23 wg naklad6w

rzeczowych

KNNR

L0202-050-060

Roboty ziemne wykonywone koporkami
podsiqbiernymi o poj.lyiki 0,40 m3 z tronsportem
urobku somochodami somowyladowczymido 5 t
no odl.do L km.Grunt kot.l-ll- usuniqcie lTruntu do
wymiony, koryto pod posodzkq
krotnoit= 1,000

m 10,828

t. (4,4*6,59)*0,2 5,878
2. 4.95 4 qqn

24 wg noktod6w
rzeczowych

KNR

2-31t0104-03-05
0

Wo rstwa o d sqczaj qco. Zo gg sz cza n i e
mechoniczne. Gruboit worstwy po zogq,szczeniu
L0 cm

krotnoSt= 1,000

m. 29,392

r. 4,4*6,69 7q ?q?
25 wg nokhtddw

rzeczowcn
KNR

2-31t0407-02-04
0

Obrze2a betonowe o wyrniarach 20x6 crn na
podsypce cementowo - piaskowej
krotnoSt= 1.000

n 22,X.60

I. 14,4+6,68)*2 22,L60
)6 wg nakludfw

rzeczowlrch

KNR

2-31t051.1--02-0s

0

Nowierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej
o gruboici 6 cm ukladonej no podsypce
cementowo-pioskowej
krotnoit= 1,000

lTlz 29,392

r. 4.4* 68 29,392
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