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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W przypadku kontraktów rozliczanych ryczałtowo ilości robót ujęte w Przedmiarze w poszczególnych kategoriach robót zgodnych ze Wspól-
nym Słownikiem Zamówień (CPV) mimo, że podawane są w jednostkach naturalnych to obejmują wszystkie (kompletne) roboty budowlane,
które musi wykonać Wykonawca, aby przedmiot umowy był zgodny z ustawą Prawo budowlane, ustawą O wyrobach budowlanych, przepisami
techniczno-budowlanymi, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, normami i aprobatami technicznymi, gwarantujący spełnienie
wymagań określonych w art. 5 ustawy Prawo budowlane.
Zamieszczone ilości w Przedmiarze należy traktować wyłącznie orientacyjnie. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego ustalenia za-
kresu ilościowego w oparciu o dostępne materiały przetargowe obejmujące między innymi: Dokumentację Projektową, Specyfikację Technicz-
ną Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiar. Niezgodność ilościowa robót pomiędzy wartościami orientacyjnymi zamieszczonymi w Przed-
miarze, a faktycznie koniecznymi do wykonania nie jest podstawą domagania się przez Wykonawcę uwzględnienia robót dodatkowych.

Cena ryczałtowa za realizację przedmiotu zamówienia będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wy-
konanie, określone dla tego zamówienia w ST i w dokumentacji projektowej oraz ustawie Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach budowlanych i
przepisach techniczno-budowlanych.
Cena ryczałtowa obejmować będzie między innymi:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stano-
wisku pracy, koszty najmu, wypożyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia
i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii elektrycznej i wody, budowy dróg dojazdowych, zabezpieczenia sieci, instalacji i urządzeń infras-
truktury technicznej, ochrony drzewostanu, zapewnienia niezbędnych warunków bhp na terenie budowy oraz w całym obszarze związanym z
funkcjonowaniem budowy itp.), , wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy doty-
czące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budo-
wy leży w gestii Wykonawcy; opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia, opłaty drogowe, organizacja oznakowania i zabezpie-
czenia robót, opłaty za zajęcie pasa drogowego, organizację oraz likwidację ruchu zastępczego, ustawienie, utrzymanie i demontaż tablic infor-
macyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robót, inne prace przygotowawcze oraz prace pomiarowe, ogrodzenie i oznakowanie tere-
nu budowy oraz miejsc prowadzenia robót, koszty związane z zabezpieczeniem, odłączeniem na czas wykonywania robót  i ponownym przyłą-
czeniem urządzeń, instalacji, sieci i infrastruktury technicznej, zabezpieczenie innych obiektów i elementów budynku przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem, zabezpieczenie urządzeń (znaki drogowe) oraz zieleni (drzewa), wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, od-
tworzenie istniejących oznakowań dróg i chodników oraz zniszczonych w czasie robót urządzeń, sieci i innych elementów zagospodarowania
terenu, składowanie materiałów z rozbiórki, segregowanie, układanie w stosy, kompletny zakres robót związany z realizacją przedmiotu zamó-
wienia, uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót,
zakup materiałów  niezbędnych do wykonania robót oraz transport na miejsce wbudowania, wykonanie wszystkich koniecznych pomiarów i ba-
dań potwierdzonych protokołami zgodnie z obowiązującymi przepisami  i normami, koszty odbiorów, wykonanie protokołów pomiarów,
odbiorów, wykonywanie nie wymienionych w ST robót o charakterze pomocniczym i towarzyszącym, niezbędnych do wykonania w celu po-
prawnej realizacji zasadniczych elementów, obsługa sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, usuwanie wad i usterek zawinionych przez
Wykonawcę w trakcie trwania robót, usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę powstałych w okresie trwania gwarancji i rękojmi,
udział w prowadzeniu czynności odbiorowych i kontrolnych, montaż, demontaż i przestawianie rusztowań oraz dokonywanie jego odbiorów
technicznych, bieżąca kontrola jakości materiałów i sprzętu, transport technologiczny sprzętu, materiałów, narzędzi  w obrębie placu budowy i
poza jego granicami, nakłady na wykonanie zabezpieczeń bhp i p.poż., koszty związane z załadunkiem, wywozem i składowaniem (opłaty skła-
dowe) gruzu, koszty związane z załadunkiem, wywozem, składowaniem (opłaty składowe) i utylizacją odpadów, w tym również odpadów nie-
bezpiecznych, koszty załadunku i wywozu złomu (przychód ze sprzedaży złomu jest przychodem strony kontraktu, która przedmiotowego wy-
wozu dokonała), wszystkie inne roboty budowlane niezbędne do wykonania w pełnego zakresu robót, których konieczność może się pojawić w
celu spełnienia wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane.
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okre-
sie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

UWAGA:
Użyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii, nale-
ży traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a
nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zasto-
sowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunków ustawy O wyrobach bu-
dowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w DP i ST.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., jeżeli w przedmiarze robót został wpisany określony katalog, w
tym np. KNR (numer, tablica, kolumna), to należy go rozumieć, wyłącznie jako tzw. kod pozycji przedmiaru, tj. oznaczenie rozumiane jako ciąg
znaków - liter i cyfr. KNR nie występuje w przedmiarze jako wskazana podstawa, którą należy przyjmować do kalkulacji kosztorysowej.
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ETAP 1 Hala sportowa OsiR Pionierów  w Świdnicy.PRD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - ciagi głowne
1

d.1
KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

5*0.8*0.4 m3 1.600
RAZEM 1.600

2
d.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

3
d.1

KNNR 5
0401-01

Złącza kablowe typu ZK1a 200 A - analogia lecz szafka pomiarowa Zp-1 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m m

5*2 m 10.000
RAZEM 10.000

5
d.1

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

5*0.6*0.4 m3 1.200
RAZEM 1.200

6
d.1

KNNR 5
1209-0802

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

1 otw. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

KNNR 5
1207-15

Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

8
d.1

KNNR-W 9
0201-06

Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 - demontaz RG i R1 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1

KNNR 5
0404-03

Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - prefabrykat RG szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

KNNR 5
0404-03

Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - prefabrykat R1 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1

KNNR 5
0101-08

Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niż beton

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

12
d.1

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię-
tych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

13
d.1

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię-
tych - YKY 5x16

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

14
d.1

KNNR 5
0201-05

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur - LgYżo 25
- wyrównawcze

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

15
d.1

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyłacznik PWP - przycisk w obudowie z
szybką zewnetrz.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1

KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

17
d.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód NHXH 3x1,5 lub HDGS
3x1,5

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

18
d.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

20 m 20.000
RAZEM 20.000
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ETAP 1 Hala sportowa OsiR Pionierów  w Świdnicy.PRD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach - instalacje elektryczne w sali akrobatycznej

19
d.2

KNNR 9
0501-07

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych-belka montażowa szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

20
d.2

KNNR 9
0306-11

Demontaż linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winidurowych
pod tynkiem wykonanych przewodami kabelkowymi o łącznym przekroju żył do
12.5 mm2

m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

21
d.2

KNNR 9
0403-06

Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr.
do 60 mm

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

22
d.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

23
d.2

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY-
zo 3x2,5 -oswietlenie

m

90 m 90.000
RAZEM 90.000

24
d.2

KNNR 5
1106-05

Montaż pionowego podwieszenia linki nośnej m

18*2 m 36.000
RAZEM 36.000

25
d.2

KNNR 5
1101-09

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 15 kg - do 4 mocowań - do pdwie-
szania opraw

szt.

6*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000

26
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W -analogia
lecz oprawy przemysłowe LED 5000-7000lm 4000K

kpl.

24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000

27
d.2

KNNR 5
0301-08

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do
konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu cegla-
nym

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

28
d.2

KNNR 5
0302-03

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 60 mm szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

29
d.2

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - schodowy szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

30
d.2

KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

31
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa awaryjna LED  optyka Area kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

32
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa awaryjna LED kierunkowa z
piktogramem, jednostronna

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

33
d.2

KNNR 9
0501-07

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych-belka montażowa - w szatniach
1/6 i 1/11

szt.

4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000

34
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - analiogia
lecz panele LED IP 43 nastropowe 3000-4500lm 3000-4000K w szatniach 1/6 i 1/
11

kpl.

4*2 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

35
d.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

36
d.2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

45 m 45.000
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ETAP 1 Hala sportowa OsiR Pionierów  w Świdnicy.PRD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 45.000

37
d.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x2,5mm2 - zasilania gn.
wtykowych w szatniach 1/6 i 1/11 i pom towrzyszącycg oraz zasilannie opraw no-
wych i istniejących w tych pomieszczeniach

m

145 m 145.000
RAZEM 145.000

38
d.2

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cemento-
wej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

39
d.2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

40
d.2

KNNR 9
0402-03

Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

41
d.2

KNNR 5
0307-02

Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne świecznikowe podtynkowe szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

42
d.2

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000

43
d.2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

19 pomiar 19.000
RAZEM 19.000

44
d.2

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

45
d.2

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

46
d.2

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

12 prób. 12.000
RAZEM 12.000

47
d.2

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

4 punkt 4.000
RAZEM 4.000

48
d.2

KNNR-W 9
1201-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

60 punkt 60.000
RAZEM 60.000

3 45317000-2 Inne instalacje elektryczne - instalacja odgromowa
49
d.3

KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wsporni-
kach obsadzanych - zwody poziome niskie FeZn 8mm +zaciski rynnowy dla rynien
i obr. blacharskiej

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

50
d.3

KNNR 5
0601-04

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wsporni-
kach wstrzeliwanych - w rurkach grubosciennych ( w awarstwie izolacji) + złącza
kontrolne

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

51
d.3

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - ana-
logi lecz badanie ciagłości

pomiar

4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000

52
d.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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