
SMIŁOWSKIEGO 10 Rozbiórka [k] OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
REozbiórka budynku gospodarczego

1
kalk. własna

Rozebranie budynku gospodarczego zlokalizowanego w podwórkubudynku
przy ul. Śmiłowskiego 10 w obrębie działki 3217/117. Kubatura rozbieranego
budynku - 277,21 m3. Cena uwzględnia rozebranie całości budynku; rozebra-
nie pokrycia dachowego, rozebranie więźby dachoiwej, wykucia z muruoścież-
nuc, rozbiórkę stropu żelbetoqwego, wywóz i utylizację gruzu i papy. Rozebra-
nie ściany granicznej z działką nr 3217/118 do do wysokości budynku gospo-
darczego.Zabezpieczenie terenu rozbiórki

m3

277,21 m3 277,210
RAZEM 277,210

2 KNR-W 4-01
0307-06 z.
sz.2.5. 9907 

Przemurowanie ciągłe przy użyciu zaprawy cementowej pęknięć grubości 1 1/2
ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej - materiały z rozbiórki

m

8,8 m 8,800
RAZEM 8,800

3 KNR 4-01
0311-03

Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1
ceg. poziomo

m

14,7 m 14,700
RAZEM 14,700

4 KNR-W 4-01
0313-01

Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg. m

14,7 m 14,700
RAZEM 14,700

5 NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

4,5 m2 4,500
RAZEM 4,500

6 KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

77,88 m2 77,880
RAZEM 77,880

7 KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami. Materiał z rozbiórki

m3

0,277 m3 0,277
RAZEM 0,277

8 KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

0,945 m3 0,945
RAZEM 0,945

9 KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,57 m o wys. do 10 m

m2

84,96 m2 84,960
RAZEM 84,960

10 KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:3,5,7)

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 12647 Użytkownik: MPGKiM Sp. z o.o.


