
PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Amfiteatr z zapleczem socjalno - technicznym i infr astruktur ą techniczn ą oraz terenami rekreacyjno - wypoczynkowymi  /archi -
tektura/ --ETAP II

1 Parter -podło ża i posadzki
1

d.1
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich stabilizowany cementem 50kg/m3
Krotność = 0.25

m3

84.2*0.2 m3 16.84
RAZEM 16.84

2
d.1

Podkłady, betonowe B15
Krotność = 0.15

m3

16.84 m3 16.84
RAZEM 16.84

3
d.1

Zbrojenie posadzki siatką stalową fi 6mm o oczkach 100mm m2

84.2 m2 84.20
RAZEM 84.20

4
d.1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa,-grunt Eurolan 3K

m2

65 m2 65.00
RAZEM 65.00

5
d.1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno,papa podkłado-
wa

m2

84.2 m2 84.20
RAZEM 84.20

6
d.1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PCV m2

84.2 m2 84.20
RAZEM 84.20

7
d.1

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt  styropianowych  EPS 100- 6cm m2

84.2 m2 84.20
RAZEM 84.20

8
d.1

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, grubości
20 mm

m2

84.2 m2 84.20
RAZEM 84.20

9
d.1

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

84.2 m2 84.20
RAZEM 84.20

10
d.1

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, po-
wierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" gr.2mm

m2

84.2 m2 84.20
RAZEM 84.20

11
d.1

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrą-
cenie za zmianę grubości o 1 mm, zaprawa "Ceresit CN 72"
Krotność = 3

m2

-84.2 m2 -84.20
RAZEM -84.20

12
d.1

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w po-
mieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Ce-
resit"

m2

11.1 m2 11.10
RAZEM 11.10

13
d.1

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca,
pomieszczenia ponad 10 m2, płytki 15x15, zaprawa "Ceresit"

m

11.1*1.6 m 17.76
RAZEM 17.76

14
d.1

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych - terakota układanych na klej, płytki 30x30 cm,
metoda kombinowana

m2

9.7 m2 9.70
RAZEM 9.70

15
d.1

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm,
cokolik 15 cm, metoda kombinowana

m

9.7*1.6 m 15.52
RAZEM 15.52

16
d.1

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowej Tarket
gr. 2 mm, gramatura max 3000g/m2

m2

63.4 m2 63.40
RAZEM 63.40

17
d.1

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

63.4 m2 63.40
RAZEM 63.40

18
d.1

Listwy przyścienne PCW zgrzewane Tarket wyoblone m
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63.4*1.16 m 73.54

RAZEM 73.54
19

d.1
podłoga z desek sosnowych  o grubości 32 mm na legarach ułożonych krzyżowo - sce-
na

m2

65 m2 65.000
RAZEM 65.000

2 Okładziny ścian parteru
20

d.2
Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów m2

160.67+70.47 m2 231.14
RAZEM 231.14

21
d.2

Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, stropów i podciągów m2

84.2 m2 84.20
RAZEM 84.20

22
d.2

Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach 2warstwowa
Krotność = 2

m2

160.67 m2 160.67
RAZEM 160.67

23
d.2

Gładź gipsowa jednowarstwowa na  sufitach 2 warstwowa
Krotność = 2

m2

84.2 m2 84.20
RAZEM 84.20

24
d.2

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2

244.87 m2 244.87
RAZEM 244.87

25
d.2

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2

70.47 m2 70.47
RAZEM 70.47

26
d.2

Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana m2

70.47 m2 70.47
RAZEM 70.47

27
d.2

Malowanie farbami lateksowymi wodoodpornymi wewnętrznych tynków gładkich bez
gruntowania, 2-krotne

m2

244.87 m2 244.87
RAZEM 244.87

3 Schody zewnetrzne  
28

d.3
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, po-
wierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" gr.2mm

m2

29.5 m2 29.50
RAZEM 29.50

29
d.3

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrą-
cenie za zmianę grubości o 1 mm, zaprawa "Ceresit CN 72"
Krotność = 3

m2

-29.50 m2 -29.50
RAZEM -29.50

30
d.3

Okładziny schodów z granitu strzegomskiego młotkowanego na zaprawach klejowych,
warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit"

m2

34.50 m2 34.50
RAZEM 34.50

31
d.3

Pochwyt wejścia ze stali nierdzewnej m

11.5 m 11.50
RAZEM 11.50

32
d.3

Balustrada wejścia ze stali nierdzewnej m

11.5 m 11.50
RAZEM 11.50

4 Docieplenie scian zewn. styropianem  gr.15 cm+ tynk  struktur.
33

d.4
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.15 cm FS15- system Stopter,
wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarst-
wowej, ściany z cegły, Cermit SN- DR-30

m2

108 m2 108.00
RAZEM 108.00

34
d.4

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowym -3cmi - system Stopter, wraz z przy-
gotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, oście-
ża szerokości do 15 cm, z cegły, Cermit SN- DR-30

m2

79.23 m2 79.23
RAZEM 79.23

35
d.4

Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki, ściany m2

1165/3 m2 388.333
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RAZEM 388.333

36
d.4

Zamocowanie listwy cokołowej mb

28+7 mb 35.00
RAZEM 35.00

37
d.4

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym z siatką mb

15 mb 15.00
RAZEM 15.00

38
d.4

Obłożenie ścian płytkami klinkierowymi15x15 cm m2

50.31 m2 50.310
RAZEM 50.310

5 Rusztowania zewnetrzne  
39

d.5
Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20 m m2

108 m2 108.00
RAZEM 108.00

6 Stolarka okienna i drzwiowa
40

d.6
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe m2

1.0*2.1*2 m2 4.20
1.05*2.1*3 m2 6.62

RAZEM 10.82
41

d.6
Ościeżnice drewniane  drzwiowe systemowe m2

10.82 m2 10.82
RAZEM 10.82

42
d.6

Analogia -Parapety z marmuru kompozytowego szer. 30cm m

(1.8+0.9)*5 m 13.50
RAZEM 13.50

43
d.6

Nawietrzaki podokienne higrosterowane typ EMM 707produkcjii AERECO szt

5 szt 5.00
RAZEM 5.00

44
d.6

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25
cm- parapety zewnętrzne

m2

13.5*0.5 m2 6.75
RAZEM 6.75

45
d.6

Osadzenie okien w połaci dachowej- wyłaz dachowy 0,8x0,8m ze schodami strychowymi
drewnianymi LWS 350 o wym. 0,7 *1,4

szt

1 szt 1
 

RAZEM 1
46

d.6
Okna  z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,
ponad 2,5 m2, osadzanie na kotwach

m2

1.8*1.5*4 m2 10.80
RAZEM 10.80

47
d.6

Okna  z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,
do 2,0 m2, osadzanie na kotwach

m2

0.9*1.5*1 m2 1.35
RAZEM 1.35

7 Slusarka zewn ętrzna (zamki+samoz.+uchwyty i okucia stand.odboje
48

d.7
Drzwi stalowe, 2-skrzydłowe- drzwi zawieszane na trzech zawiasach,pochwyt ze stali
nierdzewnej(min. szer drzwi 90cm) malowane proszkowo

m2

(1.4*2.15)*2 m2 6.02
1.6*2.15 m2 3.44

RAZEM 9.46
8 Obudowa pionów wentylacyjnych

49
d.8

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych gr12,5mm wodo i ognioodporne na
rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 1-stronne, 1-warstwowo, 100-01

m2

 6 m2 6.0
RAZEM 6.0

9 Wycieraczki
50

d.9
Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt

2 szt 2
RAZEM 2

10 OPASKA
51

d.10
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt katego-
rii I-IV, na głębokości 20 cm

m2

60 m2 60.00
RAZEM 60.00
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52

d.10
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po
zagęszczeniu 3 cm-9cm

m2

60 m2 60.00
RAZEM 60.00

53
d.10

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy na-
stępny 1 cm grubości warstwy
Krotność = 6

m2

60 m2 60.00
RAZEM 60.00

54
d.10

Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą ce-
mentową

m

60/0.7 m 85.71
RAZEM 85.71

55
d.10

Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60 mm na podsypce cementowo-piasko-
wej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ 40

m2

60 m2 60.00
RAZEM 60.00

11 zagospodarowanie terenu
56

d.11
ławki o konstrukcji z betonu płukanego o dł. około 1,85 m i szer. 0.62 m z desek ostru-
ganych o gr. 25 mm  z oparciem drewnianym

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

57
d.11

Kosze betonowe z daszkiem na śmieci o śr. 340 mm i wysokosci 1,10 m zabetonowane
na cokole betonowym.

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

58
d.11

stojak dla rowerów z rur okragłych fi 0,42 mm ocynkowanych - na 12 stanowisk zabeto-
nowane na cokole betonowym.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

59
d.11

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

370+492 m2 862.000
RAZEM 862.000

60
d.11

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione za-
prawą cementową

m

409 m 409.000
RAZEM 409.000

61
d.11

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jez-
dni i chodników

m2

470 m2 470.000
RAZEM 470.000

62
d.11

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km grunt.kat. I-II m3

(241+165)*0.25 m3 101.500
RAZEM 101.500

63
d.11

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

862 m2 862.000
RAZEM 862.000

64
d.11

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

862 m2 862.000
RAZEM 862.000

65
d.11

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm m2

862 m2 862.000
RAZEM 862.000

66
d.11

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm m2

862 m2 862.000
RAZEM 862.000

67
d.11

Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30 cm, podsypka cementowo-piaskowa m

152 m 152.0
RAZEM 152.0

12 Tereny zielone
68

d.12
Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej-humusu oraz torfu
(180m3 na całą ilość przesiewanej ziemi)

m3

1650*0.05 m3 82.5
RAZEM 82.5

69
d.12

Rozścielenie ziemi urodzajnej, na skarpach o nachyleniu do 1:2, ręcznie z przerzutem m3

75 m3 75.000
RAZEM 75.000
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70

d.12
Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej, z nawo-
żeniem, kategoria gruntu I-II

m2

1650 m2 1650.000
RAZEM 1650.000

71
d.12

Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z
przemieszczeniem urobku na odległość do 40 m - kat. gruntu I-II

m3

1650*0.3 m3 495.000
RAZEM 495.000

72
d.12

Sadzenie  krzewów  Irga rozkrzewiona - szpaler, żywotnik olbrzymi "Kornik"   na terenie
płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m

szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
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