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Kody CPV: 45237000-7  Roboty budowlane w zakresie scen
Budowa sceny koncertowo-teatralnej wraz z elementami małej architektury przy ul. Kozielskiej w Krapkowicach
1 Roboty ogólnobudowlane
1.1 Nr STWiOR: 1,2

KNR 201/121/1
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe, lotniska 0.01 ha

1.2 Nr STWiOR: 2
KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm 65.00 m2

1.3 Nr STWiOR: 2
KNR 201/203/2 (1)
Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 
1,20˙m3, grunt kategorii III, samochód 5-10˙t 54.00 m3

1.4 Nr STWiOR: 2
KNR 201/214/4 (1)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km 
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t 43.00 5 m3

1.5 Nr STWiOR: 4,8
KNR 202/1101/1 (1)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły -podkład z chudego 
betonu B10 3.50 m3

1.6 Nr STWiOR: 4
KNR 202/202/2 (2)
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8˙m, beton podawany pompą - beton B25 -ławy stopy , 
płyta + fundament pod schody 11.50 m3

1.7 Nr STWiOR: 3
KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm 0.54 t

1.8 Nr STWiOR: 3
KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm 0.07 t

1.9 Nr STWiOR: 6
KNR 202/604/2 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych 23.00 m2

1.10 Nr STWiOR: 5
KNR 202/101/6
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej- ściany fundamentowe z bloczków betonowych 11.95 m3

1.11 Nr STWiOR: 6
KNR 202/602/2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną
warstwę 74.80 m2

1.12 Nr STWiOR: 7
KNR 202/803/1
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙I- rapówk ścian - analogia 74.80 m2

1.13 Nr STWiOR: 6
KNR 202/602/1
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa 74.80 m2

1.14 Nr STWiOR: 2
KNR 202/1101/7 (3)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka - zasypanie wnętrza scian pospółką 
zagęszczoną warstwami do Id=0.9 19.04 m3

1.15 KNR 201/320/2 (1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość 
wykopu 0.8-1.5˙m - zasypanie ścian fundamentowch od zewnątrz - grunt z odkładu 11.00 m3

1.16 Nr STWiOR: 4
KNR 202/210/1 (2)
Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 8m/m2, beton podawany pompą 3.13 m3

1.17 Nr STWiOR: 3
KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm 0.25 t

1.18 Nr STWiOR: 3
KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm3 0.05 t

1.19 Nr STWiOR: 8
KNR 202/1101/1 (4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły -wykonanie podkładu betonowego ze 
spadkiem zbrojonego siatką z prętów fi 8 o oczkach 15x15 - analogia- grubośći 15-21 cm - beton B20 7.20 m3
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1.20 Nr STWiOR: 9
KNR 202/605/1 (1)
Izolacje przeciwwodne z papy asfaltowej nawierzchniowej , powierzchni poziomych na lepiku na gorąco, 1-a˙warstwa 45.00 m2

1.21 Nr STWiOR: 9
KNR 202/605/2 (1)
Izolacje przeciwwodne z papy asfaltowej nawierzchniowej , powierzchni poziomych na lepiku na gorąco, 2-a˙warstwa 45.00 m2

1.22 Nr STWiOR: 11
Dostawa i montaż stalowej konstrukcji sceny malowanej w kolorze RAL 775.00 kg

1.23 Nr STWiOR: 5
KNR 202/102/4
Ściany przyziemia i pięter z kamienia twardego - ściany i schody z kostki granitowej - gr 15 cm 2.50 m3

1.24 Nr STWiOR: 10
KNR 202/406/2
Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 - analogia - legary podłogi z drewna dębowego lub bukowego 
ułożone na klinach i podkładkach gumowych mocowane kotwami stalowymi , impregnowane przeciwwilgociowe 
preparatami olejowymi analogia 1.80 m3

1.25 Nr STWiOR: 10
KNR 202/1110/5
Podłoga na gotowym belkowaniu z bali grubości 50mm - podłoga z szllifowanych , impregnowanych preparatmi 
olejowymi i malowanych bali sosnowyh kl. I mocowana na ocynkowane gwoździe karbowane - analogia - klasa bali II 45.00 m2

1.26 Nr STWiOR: 11
Dostawa i montaż klatek gambionów 6.10 m3

1.27 Wypełnieni gabionów kostką granitową 6.10 m3
1.28 Zakup i dostawa humusu do obsypania sceny 9.00 m3
1.29 KNR 201/313/2

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami, samowyładowczymi, kategoria gruntu III-IV 9.00 m3


