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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Rozbiórka komórek gospodarczych wraz wz wykonaniem miejsca pod śmietniki
ADRES INWESTYCJI   :     Siemianowice Śląskie, ul. Niepodległości 18
INWESTOR   :     Gmina Siemianowice Śląskie
ADRES INWESTORA   :     41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10
BRANŻA   :     budowlana
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NORMA PRO



ul. Niepodległości 18 - rozbiórka komórek m3 OBMIAR

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

1 Rozbiórka komórek gospodarczych
1

d.1 kalk. własna
Rozbiórka komórek gospodarczych zlokalizowanych przy ul. Niepodległości
18 - cena uwzględnia rozebranie komórek z zachowaniem tylnej ściany - ro-
zebranie papy z dachu i utylizację materiału; rozbiórkę konstrukcji dachu,
ceglanych ścian; stropu pomiędzy piętrami; demontaż drzwiczek; usunięcie
posadzki pomiędzy w przestrzeni pomiędzy istniejącymi komórkami; wywóz i
utylizacje gruzu (w tym zalegające w komórkach gruzy); wyrównanie terenu z
grubsza wraz z humusowaniem i obsianiem trawą miejsca po rozbiórce

m3

3,3*9,4*(2,1+2,4)/2+<posadzka pomiędzy komórkami>3,3*3,5*0,3 m3 73,26
RAZEM 73,26

2
d.1

KNR 4-01
0308-01

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

<zachowana tylna ściana>8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

3
d.1

KNR 4-01
0308-02

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

<zachowana tylna ściana>5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

4
d.1

KNR 4-01
0308-03

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

<zachowana tylna ściana>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

5
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

<zachowana tylna ściana>12,5*2,4 m2 30,00
RAZEM 30,00

2 Miejsce pod śmietniki
6

d.2
KNR 2-01
0301-03 0214-
04 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość 12 km (kat. gruntu IV)

m3

<korytowanie 30 cm>3,3*2,5*0,30 m3 2,48
RAZEM 2,48

7
d.2 kalk. własna

Utylizacja urobku t

poz.6*1,90 t 4,71
RAZEM 4,71

8
d.2

KNR 2-31
0103-02

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

m2

3,3*2,5 m2 8,25
RAZEM 8,25

9
d.2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

3,3+2,5 m 5,80
RAZEM 5,80

10
d.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

poz.9*0,2*0,2 m3 0,23
RAZEM 0,23

11
d.2

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m

poz.10 m 0,23
RAZEM 0,23

12
d.2

KNR 2-31
0114-03

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

m2

poz.8 m2 8,25
RAZEM 8,25

13
d.2

KNR 2-31
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 6

m2

poz.8 m2 8,25
RAZEM 8,25

14
d.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.8 m2 8,25
RAZEM 8,25

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 12647


