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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres opracowania
 
Roboty demontażowe i przygotowawcze wymienione w części rysunkowej projektu
demontaż fragmentu ogrodzenia ( w tym bram i furtek)
demontaż nawierzchni utwardzonych
demontaż balustrad na schodach zewnętrznych – do ponownego montażu
demontaż barierki na skarpach
demontaż stopnic i podstopnic schodów zewnętrznych
W zakresie zagospodarowania terenu: 
budowa dwóch miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych z dojściem pełniącym funkcję dojazdu
remont ogrodzenia ( w tym bram i furtek)
remont murków i schodów zewnętrznych wraz z balustradami
remont nawierzchni utwardzonych
wykonanie nowych nawierzchni biologicznie czynnych w postaci trawników
montaż elementów małej architektury wokół budynku - ławki, kosze na śmieci, siedziska, stojaki rowerowe
montaż elementów małej architektury na placu zabaw – piaskownica
budowa skoczni w dal
remont drogi od strony południowej
budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych od strony południowej
 
Zakres robót:-kody CPV
 
45000000-7          Roboty budowlane
45200000-9          Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
45100000-8          Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0          Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne
45112000-5          Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2          Roboty na placu budowy
45111240-2          Roboty w zakresie odwodnienia gruntu
45262000-1          Specjalistyczne roboty budowlane inne, niż dachowe
45262210-6          Fundamentowanie
45262300-4          Betonowanie
45262310-7          Zbrojenie
45262311-4          Betonowanie konstrukcji
45262350-9          Betonowanie bez zbrojenia
45223210-1          Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223000-6          Konstrukcje
45223200-8          Roboty konstrukcyjne
45223110-0          Instalowanie konstrukcji metalowych
45442200-9          Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i elementów stalowych
45261100-5          Wykonanie konstrukcji dachowych
45261000-4          Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45432000-1          Roboty ciesielskie
45442300-0          Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45000000-7          Roboty budowlane
45320000-6          Roboty izolacyjne
45324000-4          Tynkowanie
45453000-7          Roboty remontowe i renowacyjne
45261310             Obróbki blacharskie
45261000-4          Roboty pokrywcze i blacharskie
45400000-1          Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45200000-9          Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
45262000-1          Specjalistyczne roboty budowlane inne, niż dachowe
45400000-1          Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
 
 
spis ST
 
ST – Z0. Wymagania ogólne  
ST – Z1. Roboty  rozbiórkowe
ST – Z2. Przygotowanie terenu
ST – Z3. Roboty ziemne
ST – Z4. Roboty murowe
ST – Z5. Roboty izolacyjne
ST – Z6. Roboty ślusarskie.
ST – Z7. Roboty tynkarskie
ST – Z8. Roboty malarskie
ST – Z9. Okładziny zewnętrzne
ST – Z10. Montaż elementów małej architektury
ST – Z11. Montaż urządzeń do zabaw
ST – Z12. Montaż ogrodzeń
ST – Z13. Zieleń
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k8117-atrium-A PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Rozbiórka schodów i podestów zewn ętrznych
1

d.1.
1

KNR 4-01
0349-04

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej-rozbiórka
istniejących murków zewnętrznych w atrium – powyżej poziomu terenu

m3

52.82*0.30*0.50 m3 7.92
RAZEM 7.92

1.2 Nawierzchnie utwardzone
2

d.1.
2

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych - Rozbiórka nawierzchni utwardzonych ciągów pieszych – z płytek
betonowych, płyt ażurowych

m2

338.60 m2 338.60
RAZEM 338.60

1.3 wywóz gruzu
3

d.1.
3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km+utylizacja

m3

poz.1+poz.2*0.05 m3 24.85
RAZEM 24.85

4
d.1.

3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km
Krotność = 9

m3

poz.3 m3 24.85
RAZEM 24.85

2 ROBOTY MODERNIZACYJNE
2.1 nawierzchnia ci ągów pieszych

5
d.2.

1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

poz.15 m2 562.99
RAZEM 562.99

6
d.2.

1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 4

m2

poz.15 m2 562.99
RAZEM 562.99

7
d.2.

1

KNR 2-31
0117-01

Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako
podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - grubość warstwy po
zagęszczeniu 7 cm-Umocnienie podłoza gruntowego warstwa niesortu kamien-
nego grubości od 10-30cm należy osiągnąć moduł wtórny E2 co najmniej 80
Mpa. Dopuszcza się zamiennie zastosowanie stabilizacji spoiwem hydraulicz-
nym.

m2

poz.15 m2 562.99
RAZEM 562.99

8
d.2.

1

KNR 2-31
0117-02

Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako
podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 13

m2

poz.15 m2 562.99
RAZEM 562.99

9
d.2.

1

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

poz.15 m2 562.99
RAZEM 562.99

10
d.2.

1

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

poz.15 m2 562.99
RAZEM 562.99

11
d.2.

1

KNR AT-04
0101-02

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny - Ge-
owłóknina separująca układana na warstwie drobnego kruszywa wzmocnienia,
lub na warstwie 5,0cm ochronnej z piasku

m2

poz.15 m2 562.99
RAZEM 562.99

12
d.2.

1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
8 cm

m2

poz.15 m2 562.99
RAZEM 562.99

13
d.2.

1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

poz.15 m2 562.99
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 562.99

14
d.2.

1

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.15 m2 562.99
RAZEM 562.99

15
d.2.

1

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6
cm -

m2

219.72+343.27 m2 562.99
RAZEM 562.99

2.2 droga pozarowa z płyt azurowych
16

d.2.
2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

poz.27 m2 1060.33
RAZEM 1060.33

17
d.2.

2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 14

m2

poz.27 m2 1060.33
RAZEM 1060.33

18
d.2.

2

KNR 2-31
0117-01

Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako
podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - grubość warstwy po
zagęszczeniu 7 cm

m2

poz.27 m2 1060.33
RAZEM 1060.33

19
d.2.

2

KNR 2-31
0117-02

Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako
podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 18

m2

poz.27 m2 1060.33
RAZEM 1060.33

20
d.2.

2

KNR AT-04
0101-02

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny - Ge-
owłóknina separująca układana na warstwie drobnego kruszywa wzmocnienia,
lub na warstwie 5,0cm ochronnej z piasku

m2

poz.27 m2 1060.33
RAZEM 1060.33

21
d.2.

2

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

poz.27 m2 1060.33
RAZEM 1060.33

22
d.2.

2

KNR 2-31
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.
Krotność = 18

m2

poz.27 m2 1060.33
RAZEM 1060.33

23
d.2.

2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
8 cm

m2

poz.27 m2 1060.33
RAZEM 1060.33

24
d.2.

2

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 17

m2

poz.27 m2 1060.33
RAZEM 1060.33

25
d.2.

2

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

poz.27 m2 1060.33
RAZEM 1060.33

26
d.2.

2

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

poz.27 m2 1060.33
RAZEM 1060.33

27
d.2.

2

KNR 2-31
0309-05
analogia

Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych ażurowych 40x60x10 wypełnionych
humusem lub zwirkiem

m2

1060.33 m2 1060.33
RAZEM 1060.33

2.3 Remont murków atrium
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28

d.2.
3

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

69.60*0.50*2 m2 69.60
RAZEM 69.60

29
d.2.

3

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.28 m2 69.60
RAZEM 69.60

30
d.2.

3

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego-wymurowanie murku z
bloczków betonowych fundamentowych ( do wysokości 50 cm powyżej pozio-
mu nawierzchni utwardzonej)

m3

69.60*0.50*0.25 m3 8.70
RAZEM 8.70

31
d.2.

3

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

69.60*0.50*0.25 m2 8.70
RAZEM 8.70

32
d.2.

3

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.31 m2 8.70
RAZEM 8.70

33
d.2.

3

KNR 2-02
0607-02
kalk. własna

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej -izolować prze-
ciwwodnie masą bitumiczną, oraz założyć folię kubełkową od strony stykającej
się z gruntem.

m2

69.60*0.50*2 m2 69.60
RAZEM 69.60

34
d.2.

3

KNR 2-02
2110-01
analogia

Balustrady z bloków kamiennych - prefabrykowane nakrywy betonowe z wypro-
filowanym kapinosem

m

69.60 m 69.60
RAZEM 69.60

35
d.2.

3
wycena indy-
widualna

montaż siedziska drewnianego – w narożniku wewnętrznym –  siedzisko pod-
wójne – górne i dolne, wykonane z drewna olejowanego, montowane na pióro-
wpust, oparte na łatach drewnianych.-12,23 m2

szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

2.4 Wykonanie nowego stopnia przy wej ściu do atrium – Segment A
36

d.2.
4

Stopień  wykonany z kostki betonowej gr. 6 cm, ramowanej palisadą betonową.
Podbudowa zgodna z warstwami jak w przypadku nawierzchni atrium.

szt

9.00 szt 9.00
RAZEM 9.00

2.5 Zieleń
37

d.2.
5

KNR 2-21
0218-02

dostawa i Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na te-
renie płaskim

m3

poz.39*0.05 m3 20.26
RAZEM 20.26

38
d.2.

5

KNR 2-21
0413-05
analogia

Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi-wydzielenie grządki edukacyj-
nej – otoczonej palisadą, w obrębie której będą przewidziane nasadzenia roślin
sezonowych, warzyw, kwiatów

m2

16.14 m2 16.14
RAZEM 16.14

39
d.2.

5

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2

405.14 m2 405.14
RAZEM 405.14

40
d.2.

5

KNR 2-21
0218-02
analogia

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim-Kora pod krzewy i byliny

m3

29.30*0.30 m3 8.79
RAZEM 8.79

3 MONTAŻ ELEM. MAŁEJ ARCH.
41

d.3 analiza indy-
widualna

dostawa i montaż wraz z ew.fundamentem-podstawa z betonu płukanego, sie-
dzisko z drewna egzotycznego, wymiary 205 x 40 cm, wys. siedziska 45 cm–
zgodnie z dokumentacją rysunkową

szt

9.00 szt 9.00
RAZEM 9.00
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42

d.3 analiza indy-
widualna

dostawa i montaż wraz z ew.fundamentem-kosz-podstawa z betonu
płukanego, pojemnik ze stali ocynkowanej – zgodnie z dokumentacją rysunko-
wą

szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

43
d.3 analiza indy-

widualna

dostawa i montaż wraz z ew.fundamentem-barierka
konstrukcja wykonana z rur stalowych oraz prętów, zabezpieczona antykorozyj-
nie i malowana lakierami strukturalnymi, wysokośc całkowita- 130 cm, długośc
typowych przęseł 100 i 200 cm.

m

7.72 m 7.72
RAZEM 7.72

44
d.3 analiza indy-

widualna

dostawa i montaż wraz z ew.fundamentem-altana -konstrukcja drewniana, im-
pregnowana do NRO,dach kryty blachą stalową ocynkowaną, wypełnienie
ścian w formie pionowego deskowania ażurowego wyposażenie dodatkowe: ła-
weczka wewnętrzna Wymiary wysokość:2,2m podstawa sześciokątna o boku
2m, przekątna 4m

szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

45
d.3 analiza indy-

widualna

dostawa i montaż wraz z ew.fundamentem-kiwak szt

3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00

46
d.3 analiza indy-

widualna

dostawa i montaż wraz z ew.fundamentem-huśtawka ważka szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

47
d.3 analiza indy-

widualna

dostawa i montaż wraz z ew.fundamentem-tablice szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

48
d.3 analiza indy-

widualna

dostawa i montaż wraz z ew.fundamentem-kółko i krzyżyk szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

49
d.3 analiza indy-

widualna

dostawa i montaż wraz z ew.fundamentem-huśtawka podwójna szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

50
d.3 analiza indy-

widualna

dostawa i montaż wraz z ew.fundamentem-piaskownicy szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
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