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Przedmiar KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa ścieżki turystycznej " Źródła Brynicy" wraz z mał ą infrastruktur ą na obszarze Górznie ńsko-Lidzbarskiego Parku Kra-
jobrazowego

1 Elementy małej infrastruktury
1

d.1 wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż wiaty drewnianej zgodnie z opisem i rysunkami A-1, A-2 oraz
A-3
Elementy drewniane sosnowe (klasa C-24) 4-stronnie strugane, dwukrotnie im-
pregnowane i lakierowane w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym, dach
kryty gontem gr. minimum 3,3mm - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1 wycena in-

dywidualna

Dostawa i montaż tablicy informacyjnej dużej zgodnie z opisem i rysunkami A-4
i A-5
Elementy drewniane dębowe 4-stronnie strugane dwukrotnie impregnowane i
lakierowane w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajacym
Plansza metalowa (treść do uzgodnienia z Zamawiającym) zabezpieczona la-
minatem UV o wymiarach 2,5x1,25m
Tablica osadzona na kotwach stalowych zakotwionych w słupach żelbetowych

kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

3
d.1 wycena in-

dywidualna

Dostawa i montaż tablicy informacyjnej małej zgodnie z opisem i rysunkami A-6
i A-7
Elementy drewniane dębowe 4-stronnie strugane dwukrotnie impregnowane i
lakierowane w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajacym
Plansza metalowa (treść do uzgodnienia z Zamawiającym) zabezpieczona la-
minatem UV o wymiarach 0,4x0,3m
Tablica wkopana w ziemię.

kpl

10 kpl 10.000
RAZEM 10.000

4
d.1 wycena in-

dywidualna

Dostawa i montaż stołu z ławami zgodnie z opisem i rysunkiem A-8
Elementy drewniane dębowe 4-stronnie strugane dwukrotnie impregnowane i
lakierowane w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajacym
Stół i ławy trwale wkopane w ziemię.

kpl

9 kpl 9.000
RAZEM 9.000

5
d.1 wycena in-

dywidualna

Dostawa i montaż drogowskazów zgodnie z opisem i rysunkiem A-9
Elementy drewniane dębowe 4-stronnie strugane dwukrotnie impregnowane i
lakierowane w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajacym
Deski kierunkowskazów wym. 3x15x50cm - treść do uzgodnienia z Zamawiają-
cym
Drogowskaz trwale wkopany w ziemię.

kpl

5 kpl 5.000
RAZEM 5.000

2 Roboty budowlane towarzysz ące
6

d.2
KNR 2-01
0312-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) dół.

6*2+3*2 dół. 18.000
RAZEM 18.000

7
d.2

KNR 2-02
0208-04
analogia

Słupy żelbetowe (fundamenty wiat i tablic informacyjnych dużych) o wym. 0,
25x0,25x1,00m, Beton B-20 (C16/20)

m3

(6*2+3*2)*0.25*0.25 m3 1.125
RAZEM 1.125

8
d.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie
6mm

t

0.9*5*18*0.222*0.001 t 0.018
RAZEM 0.018

9
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane
12mm

t

0.94*4*18*0.888*0.001 t 0.060
RAZEM 0.060

10
d.2 wycena in-

dywidualna

Dostawa i montaż elementów stalowych pod wiaty i tablice informacyjne duże -
kotwy ocynkowane

szt

6*2+3*2 szt 18.000
RAZEM 18.000

11
d.2

KNR 2-31
0101-07
analogia

Ręczne wykonanie koryta na całej powierzchni wiat w gruncie kat.III-IV głębok.
20 cm

m2

3.5*3.5*2 m2 24.500
RAZEM 24.500

12
d.2

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po za-
gęszcz.

m2

3.5*3.5*2 m2 24.500
RAZEM 24.500
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13

d.2
KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = 12

m2

3.5*3.5*2 m2 24.500
RAZEM 24.500

14
d.2

KNR 2-31
0202-05
analogia

Nawierzchnia żwirowa w wiatach rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 5 cm m2

3.5*3.5*2 m2 24.500
RAZEM 24.500

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.


