
ul. Św. Barbary 18 - rozbiórka komórek OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ul. Św. Barbary 18 

1 Rozbiórka komórek gospodarczych
1

d.1
KNR-W 4-01
0518-04 z.sz.
2.3. 9909-03/3

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - po-
wierzchnia wykonywanych robót do 50 m2

m2

2,4*(7,30+5,95) m2 31,800
RAZEM 31,800

2
d.1

KNR-W 4-01
0518-05 z.sz.
2.3. 9909-03/3

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa -
powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2
Krotność = 2

m2

poz.1 m2 31,800
RAZEM 31,800

3
d.1

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na
styk

m2

poz.1 m2 31,800
RAZEM 31,800

4
d.1

KNR-W 4-01
0441-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste (krokwie,
murłaty, łaty)

m2

poz.1 m2 31,800
RAZEM 31,800

5
d.1 kalk. własna

Demontaż skrzydeł drzwi drewnianych wraz z ułożeniem we wskazanym
miejscu

szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

6
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m3

<przednia ściana>(7,30+5,95)*2,30*0,25-8*1,8*0,8*0,25 m3 4,739
<boczne ściany>2*2,40*(2,30+2,50)/2*0,25 m3 2,880
<tylna ściana>10,05*2,55*0,25 m3 6,407
<szczyt ogniomuru pomiędzy komórkami>0,5*2,40*0,25 m3 0,300
<ściany pomiędzy komórkami>[2,40*(2,00+2,35)/2*0,14]*8 m3 5,846

RAZEM 20,172
7

d.1
KNR 4-01
0101-06

Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie
kat. III

m2

2,4*(7,30+5,95) m2 31,800
RAZEM 31,800

8
d.1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.7 m2 31,800
RAZEM 31,800

9
d.1

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 8 cm

m2

poz.7 m2 31,800
RAZEM 31,800

10
d.1

KNR 4-01
0308-01

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

11
d.1

KNR 4-01
0308-02

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

12
d.1

KNR 4-01
0308-03

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1

KNR 2-02
0904-01

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płas-
kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)

m2

2,30*(7,30+5,95-10,05) m2 7,360
RAZEM 7,360

2 Postawienie ogrodzenia z płyt betonowych
14

d.2
KNR 2-01
0312-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.
gruntu III)

dół.

6 dół. 6,000
RAZEM 6,000

15
d.2

KNR 4-01
0203-01 z.sz.
2.6. 9905-01 

Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycz-
nego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3

m3

0,30*0,30*1,0*6 m3 0,540
RAZEM 0,540

16
d.2

KNR 2-25
0308-01

Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa m2

10,00*2,00 m2 20,000
RAZEM 20,000

3 Pozostałe
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17

d.3 kalk. własna
Ręczne przewiezienie gruzu spryzmowanego z podwórka, przez przejazd w
bramie do ul. Św Barbary - utrudnienie ze względu na brak możliwości dojaz-
du ciężkiego sprzętu bezpośrednio na teren podwórka

m3

poz.3*0,025 m3 0,795
<poz.4 - krokwie>0,15*0,15*2,50*15 m3 0,844
poz.5*0,8*1,8*0,04 m3 0,461
poz.6 m3 20,172
<poz.10>8*0,25*0,12*0,06 m3 0,014
<poz.11>10*0,25*0,12*0,06 m3 0,018
<poz.12>4*0,25*0,12*0,06 m3 0,007

RAZEM 22,311
18

d.3
KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość 10 km

m3

poz.17 m3 22,311
RAZEM 22,311

19
d.3 kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

poz.17 m3 22,311
RAZEM 22,311

20
d.3 cena zakłado-

wa

Wywiezienie i utylizacja papy kg

poz.1*3*3,5 kg 333,900
RAZEM 333,900
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