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Dane wyjściowe do kosztorysowania ustalone z Zamawiającym:
- poziom cen: średnie
- region cen: mazowieckie
- materiał inwestora: do 40 szt. paneli

Klauzula uzgodnienia kosztorysu:

Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie wszystkie ewentualne roboty konieczne do wykonania, a
ewentualnie nie uwzględnione w przedmiarze robót i wynikające z projektu. Wszystkie wątpliwości w odniesieniu do
przedmiaru robót winny być rozpatrzone przed złożeniem oferty i nie mogą stanowić podstaw do roszczeń
Wykonawcy po jej złożeniu. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy do wyceny. Wykonawca
sporządzając ofertę winien kierować się również dokumentacją projektową oraz przede wszystkim własną wizją
lokalną.
Klauzula stosowania zamienników: Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w projekcie
budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach itp.
należy traktować jako przykładowe, służące określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu niezbędnych
właściwości i wymogów założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się możliwość
stosowania rozwiązań równoważnych, tj. produktów, materiałów i urządzeń (w oparciu o wyroby innych
producentów) pod warunkiem spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów technicznych,
funkcjonalnych i użytkowych wskazanych szczegółowo w niniejszej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej.
Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej
równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja:
rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – są to niezbędne
informacje do oceny przez nadzór nad budową.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Remont ogrodzenia zewnętrznego OR MON

1 Roboty przygotowawcze

1.1 Wykoszenie traw, usunięcie zakrzaczenia, uschniętych drzew i gałęzi

1
d.1.1

KNR 2-21
0112-01

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na
terenie niezadrzewionym

m2

przęsła 1-300 800 * 3 m2 2 400,00

RAZEM 2 400,00

2
d.1.1

KNR 13-12
0201-04

Ręczne karczowanie zagajników m2

przęsła 300-
513

500 * 3 * 50% m2 750,00

przęsła 156-
165 przęsła

166-175

8 * 14 m2 112,00

RAZEM 862,00

3
d.1.1

KNR 2-01
0103-05

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) szt.

przęsła 299-
308

1 szt. 1,00

przęsła 309-
318

3 szt. 3,00

przęsła 319-
328

1 szt. 1,00

przęsła 380-
389

1 szt. 1,00

przęsła 420-
429

1 szt. 1,00

przęsła 499-
508

1 szt. 1,00

RAZEM 8,00

1.2 Usunięcie starych stóp fundamentowych

4
d.1.2

KNR 4-01
0104-01

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie
kat. I-II - odkopanie starych stóp fundamentowych.

m3

(1300 / 2,5) * (0,3 * 0,3 * 0,5) m3 23,40

RAZEM 23,40

5
d.1.2

KNP 01 1262-
01.01 analogia

Wyjęcie starych stóp fundamentowych o wym 15x15cm i gł.
50cm.

szt

1300 / 2,5 szt 520,00

RAZEM 520,00

6
d.1.2

KNR 4-01
0108-05

analogia 0108-
08

Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km grunt.kat. I-II + materiał (grunt) - dowóz
brakującego gruntu na plac

m3

(1300 / 2,5) * (0,15 * 0,15 * 0,5) m3 5,85

RAZEM 5,85

7
d.1.2

KNR 4-01
0105-04 0105-

07

Przewóz ziemi taczkami na średnią odległość 100 m w
gruncie kat. I-II - dowóz brakującego gruntu z placu

m3

(1300 / 2,5) * (0,15 * 0,15 * 0,5) m3 5,85

RAZEM 5,85

8
d.1.2

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na
odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. I-II

m3

(1300 / 2,5) * (0,3 * 0,3 * 0,5) m3 23,40

RAZEM 23,40

9
d.1.2

KNR 4-01
0105-04 0105-

07

Przewóz gruzu taczkami na odległość 100 m - wywiezienie
starych stóp fundamentowych na palac

m3

(1300 / 2,5) * (0,15 * 0,15 * 0,5) m3 5,85

RAZEM 5,85
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10

d.1.2
KNR 4-01

0108-14 0108-
16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na
odległość 10 km

m3

(1300 / 2,5) * (0,15 * 0,15 * 0,5) m3 5,85

RAZEM 5,85

11
d.1.2

Kalkulacja
indywidualna

Utylizacja gruzu m3

(1300 / 2,5) * (0,15 * 0,15 * 0,5) m3 5,85

RAZEM 5,85

2 Naprawa ogrodzenia

2.1 Roboty zabezpieczające

12
d.2.1

KNR 4-04
0901-03

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie
Krotność = 3

m

25 m 25,00

RAZEM 25,00

13
d.2.1

KNR 4-04
0901-04

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie
Krotność = 3

m

poz.12 m 25,00

RAZEM 25,00

2.2 Wymiana panelu ogrodzeniowego

14
d.2.2

KNR 2-25
0312-03
analogia

Rozebranie uszkodzonego panelu szt

przęsła 1-2 1 szt 1,00

przęsła 48-46 1 szt 1,00

przęsła 67-76 3 szt 3,00

przęsła 97-106 1 szt 1,00

przęsła 127-
136

1 szt 1,00

przęsła 176-
183

1 szt 1,00

przęsła 319-
328

1 szt 1,00

przęsła 339-
349

1 szt 1,00

przęsła 350-
359

1 szt 1,00

przęsła 370-
379

2 szt 2,00

przęsła 470-
479

1 szt 1,00

przęsła 509-
513

1 szt 1,00

RAZEM 15,00

15
d.2.2

KNR 2-02
1803-03
analogia

Montaż samego panelu (wsp. R=0,2), panel inwestora szt

poz.14 szt 15,00

RAZEM 15,00

2.3 Poprawienie obsadzenia podmurówki

16
d.2.3

KNP 01 1262-
01.01 analogia

Wyjęcie starych krawężników 8x30 cm z gruntu kat. I-II, ew.
odkucie

m

przęsła 57-66 8 m 8,00

przęsła 77-86 2 m 2,00

przęsła 87-96 2 m 2,00

przęsła 97-106 12 m 12,00

przęsła 137-
146

8 m 8,00

przęsła 184-
194

4 m 4,00

przęsła 216-
225

4 m 4,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
przęsła 236-

246
12 m 12,00

przęsła 247-
256

8 m 8,00

przęsła 257-
266

20 m 20,00

RAZEM 80,00

17
d.2.3

KNR 4-01
0108-05

analogia 0108-
08

Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km grunt.kat. I-II + materiał (grunt) - dowóz
brakującego gruntu na plac

m3

poz.19 m3 4,80

RAZEM 4,80

18
d.2.3

KNR 4-01
0105-04 0105-

07

Przewóz ziemi taczkami na odległość 100 m w gruncie kat. I
-II - dowóz brakującego gruntu z placu

m3

poz.19 m3 4,80

RAZEM 4,80

19
d.2.3

KNR 2-31
0402-01
analogia

Podsypanie gruntu z dowozu pod krawężniki m3

poz.16 * 0,3 * 0,2 m3 4,80

RAZEM 4,80

20
d.2.3

KNP 01 1261-
02.01

Ustawienie krawężników 8x30 cm w gruncie kat. I-II bez
wypełnienia spoin - krawężniki z odzysku

m

poz.16 m 80,00

RAZEM 80,00

2.4 Wypoziomowanie ogrodzenia

21
d.2.4

KNR 4-01
0104-01

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie
kat. I-II - odkopanie stóp fundamentowych słupków i
podmurówki przęsła

m3

poz.23 * 2,5 * 0,3 * 0,2 m3 10,20

RAZEM 10,20

22
d.2.4

KNP 01 1262-
01.01

Wyjęcie starych krawężników 8x30 cm z gruntu kat. I-II m

poz.23 * 2 * 1,0 m 136,00

RAZEM 136,00

23
d.2.4

Analiza
indywidualna

Wypoziomowanie słupka z fundamentem (całego przęsła) szt

przęsła 8-16 9 szt 9,00

przęsła 17-26 10 szt 10,00

przęsła 27-36 10 szt 10,00

przęsła 37-47 11 szt 11,00

przęsła 107-
116

5 szt 5,00

przęsła 156-
165

4 szt 4,00

przęsła 166-
175

10 szt 10,00

przęsła 176-
183

9 szt 9,00

RAZEM 68,00

24
d.2.4

KNR 4-01
0108-05

analogia 0108-
08

Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km grunt.kat. I-II + materiał (grunt) - dowóz
brakującego gruntu na plac

m3

poz.26 m3 8,16

RAZEM 8,16

25
d.2.4

KNR 4-01
0105-04 0105-

07

Przewóz ziemi taczkami na odległość 100 m w gruncie kat. I
-II - dowóz brakującego gruntu z placu

m3

poz.24 m3 8,16
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 8,16

26
d.2.4

KNR 2-31
0402-01
analogia

Podsypanie gruntu z dowozu pod krawężniki m3

poz.22 * 0,3 * 0,2 m3 8,16

RAZEM 8,16

27
d.2.4

KNP 01 1261-
02.01

Ustawienie krawężników 8x30 cm w gruncie kat. I-II bez
wypełnienia spoin - krawężniki z odzysku

m

poz.22 m 136,00

RAZEM 136,00

28
d.2.4

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na
odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. I-II - zasypanie stóp fundamentowych słupków

m3

poz.21 m3 10,20

RAZEM 10,20

29
d.2.4

KNR 2-02
1917-04

analogia z.sz.
5.1. 9928

Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych z
transportem betonu taczkami Objętość elementu do 0.5 m3.
- rezerwa na betonowanie w miejscach newralgicznych
zgodnie z pkt. 3.2.4. opisu.

m3

2 m3 2,00

RAZEM 2,00

2.5 Wykonanie zabezpieczenia z siatki

30
d.2.5

KNR-W 2-01
0408-01
uw.p.tab.

Wykopy ręczne rowów i kanałów o szerokości dna do 1 m -
kat. gruntu I-II - głębokość 1.0 m - grunty nawodnione -
wykopy rowka pod zagłębienie zabezpieczenia w gruncie
min. 15cm

m3

poz.31 / 0,3 * (0,2 * 0,15) m3 10,79

RAZEM 10,79

31
d.2.5

KNR 2-02
1803-03
analogia

Montaż zabezpieczenia wykonanego z paneli (wsp. R=0,2),
panel inwestora

m2

przęsła 184-
194

1,0 * 0,3 m2 0,30

przęsła 216-
225

2,0 * 0,3 m2 0,60

przęsła 236-
246

1,0 * 0,3 m2 0,30

przęsła 247-
256

2,0 * 1,0 * 0,3 m2 0,60

przęsła 257-
266

2,0 * 0,3 m2 0,60

przęsła 268-
277

2,0 * 0,5 m2 1,00

przęsła 289-
298

2,0 * 0,5 m2 1,00

przęsła 299-
308

2,0 * 0,5 m2 1,00

przęsła 339-
349

1,0 * 0,3 m2 0,30

przęsła 350-
359

6,0 * 0,3 m2 1,80

przęsła 360-
369

16,0 * 0,3 m2 4,80

przęsła 370-
379

14,0 * 0,3 m2 4,20

przęsła 380-
389

16,0 * 0,3 m2 4,80

przęsła 390-
399

25,0 * 0,3 m2 7,50

przęsła 400-
408

16,0 * 0,3 m2 4,80

przęsła 409-
419

25,0 * 0,3 m2 7,50

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.200.14  Nr seryjny: 6222



Przedmiar
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przęsła 420-

429
25,0 * 0,3 m2 7,50

przęsła 430-
439

20,0 * 0,3 m2 6,00

przęsła 440-
449

22,5 * 0,3 m2 6,75

przęsła 450-
459

25,0 * 0,3 m2 7,50

przęsła 460-
469

25,0 * 0,3 m2 7,50

przęsła 470-
479

25,0 * 0,3 m2 7,50

przęsła 480-
488

22,5 * 0,3 m2 6,75

przęsła 489-
498

25,0 * 0,3 m2 7,50

przęsła 499-
508

25,0 * 0,3 m2 7,50

przęsła 509-
513

7,5 * 0,3 m2 2,25

RAZEM 107,85

32
d.2.5

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na
odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. I-II - zasypanie stóp fundamentowych słupków

m3

poz.30 m3 10,79

RAZEM 10,79

2.6 Naprawa drutu kolczastego

33
d.2.6

KNP 01 0716-
02.01 analogia

Zabezpieczenie z drutu kolczastego na sztycach i słupach
metalowych lub słupach prefabrykowanych - wymiana
uszkodzonego drutu

m
ogr.

przęsła 319-
328

5 m
ogr.

5,00

przęsła 339-
349

2 m
ogr.

2,00

przęsła 440-
449

2 m
ogr.

2,00

przęsła 499-
508

2 m
ogr.

2,00

RAZEM 11,00

2.7 Dowóz gruntu pod ogrodzenie, zasypanie przerwanych grobli i podkopów

34
d.2.7

KNR 4-01
0108-05

analogia 0108-
08

Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km grunt.kat. I-II + materiał (grunt) - dowóz
brakującego gruntu na plac

m3

przęsła 8-16 9 * 2,5 * 0,5 * 0,3 m3 3,38

przęsła 17-26 10 * 2,5 * 0,5 * 0,3 m3 3,75

przęsła 27-36 10 * 2,5 * 0,5 * 0,3 m3 3,75

przęsła 37-47 11 * 2,5 * 0,5 * 0,3 m3 4,13

przęsła 67-76 10 * 2,5 * 0,5 * 0,3 + 6 * 0,5 * 0,5 m3 5,25

przęsła 77-86 10 * 2,5 * 0,5 * 0,3 m3 3,75

przęsła 87-96 10 * 2,5 * 0,5 * 0,3 m3 3,75

przęsła 97-106 10 * 2,5 * 0,5 * 0,3 m3 3,75

przęsła 97-106
grobla

5 * 1 * 1 + 2 * 2 * 1 * 0,75 m3 8,00

przęsła 107-
116

10 * 2,5 * 0,5 * 0,3 m3 3,75

przęsła 117-
126

10 * 2,5 * 0,5 * 0,3 m3 3,75

przęsła 127-
136

10 * 2,5 * 0,5 * 0,3 m3 3,75

przęsła 137-
146

10 * 2,5 * 0,5 * 0,3 m3 3,75

przęsła 147-
155

9 * 2,5 * 0,5 * 0,3 m3 3,38
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przęsła 156-

165
10 * 2,5 * 0,5 * 0,3 m3 3,75

przęsła 166-
175

10 * 2,5 * 0,5 * 0,3 m3 3,75

przęsła 176-
183

10 * 2,5 * 0,5 * 0,3 m3 3,75

przęsła 184-
194

11 * 2,5 * 0,5 * 0,3 m3 4,13

przęsła 195-
205

11 * 2,5 * 0,5 * 0,3 m3 4,13

przęsła 206-
215

10 * 2,5 * 0,5 * 0,3 m3 3,75

przęsła 216-
225

10 * 2,5 * 0,5 * 0,3 m3 3,75

przęsła 227-
235

9 * 2,5 * 0,5 * 0,3 m3 3,38

przęsła 236-
246

11 * 2,5 * 0,5 * 0,3 m3 4,13

przęsła 247-
256

10 * 2,5 * 0,5 * 0,3 m3 3,75

przęsła 257-
266

10 * 2,5 * 0,5 * 0,3 + 2,0 * 1,0 * 0,5 m3 4,75

przęsła 268-
277

3,0 * 1,0 * 1,0 + 2,5 m3 5,50

przęsła 289-
298

3,0 * 1,5 * 1,0 m3 4,50

przęsła 299-
308

10 * 2,5 * 0,5 * 0,3 + 3,0 * 1,0 * 0,5 m3 5,25

przęsła 309-
318

10 * 2,5 * 0,5 * 0,3 m3 3,75

przęsła 319-
328

10 * 2,5 * 0,3 * 0,3 m3 2,25

przęsła 339-
349

11 * 2,5 * 0,3 * 0,3 m3 2,48

przęsła 370-
379

10 * 2,5 * 0,3 * 0,3 m3 2,25

przęsła 380-
389

10 * 2,5 * 0,3 * 0,3 m3 2,25

przęsła 390-
399

4 * 2,5 * 0,3 * 0,3 m3 0,90

przęsła 400-
408

2 * 2,5 * 0,3 * 0,3 m3 0,45

przęsła 440-
449

3 * 2,5 * 0,3 * 0,3 m3 0,68

przęsła 450-
459

10 * 2,5 * 0,3 * 0,3 m3 2,25

przęsła 460-
469

10 * 2,5 * 0,3 * 0,3 m3 2,25

przęsła 470-
479

10 * 2,5 * 0,3 * 0,3 m3 2,25

przęsła 480-
488

10 * 2,5 * 0,3 * 0,3 m3 2,25

przęsła 489-
498

10 * 2,5 * 0,3 * 0,3 m3 2,25

przęsła 499-
508

10 * 2,5 * 0,3 * 0,3 m3 2,25

przęsła 509-
513

5 * 2,5 * 0,3 * 0,3 m3 1,13

RAZEM 145,80

35
d.2.7

KNR 4-01
0105-04 0105-

07

Przewóz ziemi taczkami na odległość 100 m w gruncie kat. I
-II - dowóz brakującego gruntu z placu

m3

poz.34 m3 145,80

RAZEM 145,80
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36

d.2.7
KNR 4-01
0105-01
analogia

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na
odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. I-II wraz z rozplantowaniem

m3

poz.34 m3 145,80

RAZEM 145,80

2.8 Montaż nowej furtki

37
d.2.8

KNR-W 2-02
1808-04
analogia

Dostawa i montaż nowej furtki panelowej o wys. 2,0m i szer
1,0m.

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

2.9 Demontaż i montaż ogrodzenia na cieku

38
d.2.9

KNR 2-25
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych -
rozebranie (wsp. R = 1,5 - prace na cieku)

m2

10 * 1,8 m2 18,00

RAZEM 18,00

39
d.2.9

KNR 2-25
0307-01

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych -
budowa (wsp. R = 1,5 - prace na cieku)

m2

10 * 1,8 m2 18,00

RAZEM 18,00

3 Roboty porządkowe

40
d.3

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci
- wywiezienie zanieczyszczeń, samochodami na odległość
do 1.0 km

m3

10 m3 10,00

RAZEM 10,00

41
d.3

KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci
- wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za
dalsze 0.5 km
Krotność = 20

m3

poz.40 m3 10,00

RAZEM 10,00

42
d.3

KNR 4-01
0108-05

analogia 0108-
08

Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km grunt.kat. I-II + materiał (grunt) - dowóz
brakującego gruntu

m3

poz.40 m3 10,00

RAZEM 10,00

43
d.3

KNR 2-01
0415-01
analogia

Rozplantowanie ręczne ziemi wyładowanej w miejscu ubytku
po odpadach.

m3

poz.40 m3 10,00

RAZEM 10,00
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
KOSZTORYS: Remont ogrodzenia zewnętrznego OR MON

1 Roboty przygotowawcze

1.1 Wykoszenie traw, usunięcie zakrzaczenia, uschniętych drzew i gałęzi

1
d.1.1

KNR 2-21
0112-01

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na
terenie niezadrzewionym

m2 2 400,00 0,00 0,00

2
d.1.1

KNR 13-12
0201-04

Ręczne karczowanie zagajników m2 862,00 0,00 0,00

3
d.1.1

KNR 2-01
0103-05

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) szt. 8,00 0,00 0,00

Razem dział: Wykoszenie traw, usunięcie zakrzaczenia, uschniętych drzew i gałęzi 0,00

1.2 Usunięcie starych stóp fundamentowych

4
d.1.2

KNR 4-01
0104-01

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu
odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do
1.5 m w gruncie kat. I-II - odkopanie starych stóp
fundamentowych.

m3 23,40 0,00 0,00

5
d.1.2

KNP 01 1262
-01.01

analogia

Wyjęcie starych stóp fundamentowych o wym 15x15cm
i gł. 50cm.

szt 520,00 0,00 0,00

6
d.1.2

KNR 4-01
0108-05
analogia
0108-08

Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km grunt.kat. I-II + materiał (grunt) - dowóz
brakującego gruntu na plac

m3 5,85 0,00 0,00

7
d.1.2

KNR 4-01
0105-04 0105

-07

Przewóz ziemi taczkami na średnią odległość 100 m w
gruncie kat. I-II - dowóz brakującego gruntu z placu

m3 5,85 0,00 0,00

8
d.1.2

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem
ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15
cm w gruncie kat. I-II

m3 23,40 0,00 0,00

9
d.1.2

KNR 4-01
0105-04 0105

-07

Przewóz gruzu taczkami na odległość 100 m -
wywiezienie starych stóp fundamentowych na palac

m3 5,85 0,00 0,00

10
d.1.2

KNR 4-01
0108-14 0108

-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na
odległość 10 km

m3 5,85 0,00 0,00

11
d.1.2

Kalkulacja
indywidualna

Utylizacja gruzu m3 5,85 0,00 0,00

Razem dział: Usunięcie starych stóp fundamentowych 0,00

Razem dział: Roboty przygotowawcze 0,00

2 Naprawa ogrodzenia

2.1 Roboty zabezpieczające

12
d.2.1

KNR 4-04
0901-03

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych -
ustawienie
Krotność = 3

m 25,00 0,00 0,00

13
d.2.1

KNR 4-04
0901-04

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych -
rozebranie
Krotność = 3

m 25,00 0,00 0,00

Razem dział: Roboty zabezpieczające 0,00

2.2 Wymiana panelu ogrodzeniowego

14
d.2.2

KNR 2-25
0312-03
analogia

Rozebranie uszkodzonego panelu szt 15,00 0,00 0,00

15
d.2.2

KNR 2-02
1803-03
analogia

Montaż samego panelu (wsp. R=0,2), panel inwestora szt 15,00 0,00 0,00

Razem dział: Wymiana panelu ogrodzeniowego 0,00

2.3 Poprawienie obsadzenia podmurówki

16
d.2.3

KNP 01 1262
-01.01

analogia

Wyjęcie starych krawężników 8x30 cm z gruntu kat. I-II,
ew. odkucie

m 80,00 0,00 0,00

17
d.2.3

KNR 4-01
0108-05
analogia
0108-08

Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km grunt.kat. I-II + materiał (grunt) - dowóz
brakującego gruntu na plac

m3 4,80 0,00 0,00
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
18

d.2.3
KNR 4-01

0105-04 0105
-07

Przewóz ziemi taczkami na odległość 100 m w gruncie
kat. I-II - dowóz brakującego gruntu z placu

m3 4,80 0,00 0,00

19
d.2.3

KNR 2-31
0402-01
analogia

Podsypanie gruntu z dowozu pod krawężniki m3 4,80 0,00 0,00

20
d.2.3

KNP 01 1261
-02.01

Ustawienie krawężników 8x30 cm w gruncie kat. I-II bez
wypełnienia spoin - krawężniki z odzysku

m 80,00 0,00 0,00

Razem dział: Poprawienie obsadzenia podmurówki 0,00

2.4 Wypoziomowanie ogrodzenia

21
d.2.4

KNR 4-01
0104-01

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu
odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do
1.5 m w gruncie kat. I-II - odkopanie stóp
fundamentowych słupków i podmurówki przęsła

m3 10,20 0,00 0,00

22
d.2.4

KNP 01 1262
-01.01

Wyjęcie starych krawężników 8x30 cm z gruntu kat. I-II m 136,00 0,00 0,00

23
d.2.4

Analiza
indywidualna

Wypoziomowanie słupka z fundamentem (całego
przęsła)

szt 68,00 0,00 0,00

24
d.2.4

KNR 4-01
0108-05
analogia
0108-08

Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km grunt.kat. I-II + materiał (grunt) - dowóz
brakującego gruntu na plac

m3 8,16 0,00 0,00

25
d.2.4

KNR 4-01
0105-04 0105

-07

Przewóz ziemi taczkami na odległość 100 m w gruncie
kat. I-II - dowóz brakującego gruntu z placu

m3 8,16 0,00 0,00

26
d.2.4

KNR 2-31
0402-01
analogia

Podsypanie gruntu z dowozu pod krawężniki m3 8,16 0,00 0,00

27
d.2.4

KNP 01 1261
-02.01

Ustawienie krawężników 8x30 cm w gruncie kat. I-II bez
wypełnienia spoin - krawężniki z odzysku

m 136,00 0,00 0,00

28
d.2.4

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem
ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15
cm w gruncie kat. I-II - zasypanie stóp fundamentowych
słupków

m3 10,20 0,00 0,00

29
d.2.4

KNR 2-02
1917-04

analogia z.sz.
5.1. 9928

Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych
z transportem betonu taczkami Objętość elementu do
0.5 m3. - rezerwa na betonowanie w miejscach
newralgicznych zgodnie z pkt. 3.2.4. opisu.

m3 2,00 0,00 0,00

Razem dział: Wypoziomowanie ogrodzenia 0,00

2.5 Wykonanie zabezpieczenia z siatki

30
d.2.5

KNR-W 2-01
0408-01
uw.p.tab.

Wykopy ręczne rowów i kanałów o szerokości dna do 1
m - kat. gruntu I-II - głębokość 1.0 m - grunty
nawodnione - wykopy rowka pod zagłębienie
zabezpieczenia w gruncie min. 15cm

m3 10,79 0,00 0,00

31
d.2.5

KNR 2-02
1803-03
analogia

Montaż zabezpieczenia wykonanego z paneli (wsp.
R=0,2), panel inwestora

m2 107,85 0,00 0,00

32
d.2.5

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem
ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15
cm w gruncie kat. I-II - zasypanie stóp fundamentowych
słupków

m3 10,79 0,00 0,00

Razem dział: Wykonanie zabezpieczenia z siatki 0,00

2.6 Naprawa drutu kolczastego

33
d.2.6

KNP 01 0716
-02.01

analogia

Zabezpieczenie z drutu kolczastego na sztycach i
słupach metalowych lub słupach prefabrykowanych -
wymiana uszkodzonego drutu

m
ogr.

11,00 0,00 0,00

Razem dział: Naprawa drutu kolczastego 0,00

2.7 Dowóz gruntu pod ogrodzenie, zasypanie przerwanych grobli i podkopów

34
d.2.7

KNR 4-01
0108-05
analogia
0108-08

Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km grunt.kat. I-II + materiał (grunt) - dowóz
brakującego gruntu na plac

m3 145,80 0,00 0,00

35
d.2.7

KNR 4-01
0105-04 0105

-07

Przewóz ziemi taczkami na odległość 100 m w gruncie
kat. I-II - dowóz brakującego gruntu z placu

m3 145,80 0,00 0,00
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
36

d.2.7
KNR 4-01
0105-01
analogia

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem
ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15
cm w gruncie kat. I-II wraz z rozplantowaniem

m3 145,80 0,00 0,00

Razem dział: Dowóz gruntu pod ogrodzenie, zasypanie przerwanych grobli i podkopów 0,00

2.8 Montaż nowej furtki

37
d.2.8

KNR-W 2-02
1808-04
analogia

Dostawa i montaż nowej furtki panelowej o wys. 2,0m i
szer 1,0m.

kpl. 1,00 0,00 0,00

Razem dział: Montaż nowej furtki 0,00

2.9 Demontaż i montaż ogrodzenia na cieku

38
d.2.9

KNR 2-25
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych
obetonowanych - rozebranie (wsp. R = 1,5 - prace na
cieku)

m2 18,00 0,00 0,00

39
d.2.9

KNR 2-25
0307-01

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych
obetonowanych - budowa (wsp. R = 1,5 - prace na
cieku)

m2 18,00 0,00 0,00

Razem dział: Demontaż i montaż ogrodzenia na cieku 0,00

Razem dział: Naprawa ogrodzenia 0,00

3 Roboty porządkowe

40
d.3

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń, samochodami na
odległość do 1.0 km

m3 10,00 0,00 0,00

41
d.3

KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami -
dodatek za dalsze 0.5 km
Krotność = 20

m3 10,00 0,00 0,00

42
d.3

KNR 4-01
0108-05
analogia
0108-08

Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km grunt.kat. I-II + materiał (grunt) - dowóz
brakującego gruntu

m3 10,00 0,00 0,00

43
d.3

KNR 2-01
0415-01
analogia

Rozplantowanie ręczne ziemi wyładowanej w miejscu
ubytku po odpadach.

m3 10,00 0,00 0,00

Razem dział: Roboty porządkowe 0,00
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Razem Udział %
1 Roboty przygotowawcze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2 Naprawa ogrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3 Roboty porządkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Wartość kosztorysowa robót bez
podatku VAT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Słownie: zero i 00/100 zł

Razem Robocizna Materiały Sprzęt Odpady

Remont ogrodzenia zewnętrznego OR MON

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem koszty bezpośrednie 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

OGÓŁEM 0,00
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

KOSZTORYS: Remont ogrodzenia zewnętrznego OR MON

1 Roboty przygotowawcze

1.1 Wykoszenie traw, usunięcie zakrzaczenia, uschniętych drzew i gałęzi

1
d.1.1

KNR 2-21 0112
-01

Wykaszanie chwastów i jednorocznych
samosiewów na terenie
niezadrzewionym

m2

przedmiar = 2 400,00 m2

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

2
d.1.1

KNR 13-12
0201-04

Ręczne karczowanie zagajników m2

przedmiar = 862,00 m2

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

3
d.1.1

KNR 2-01
0103-05

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr.
46-55 cm)

szt.

przedmiar = 8,00 szt.

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.2 Usunięcie starych stóp fundamentowych

4
d.1.2

KNR 4-01
0104-01

Wykopy o ścianach pionowych przy
odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów o głębokości do 1.5 m w
gruncie kat. I-II - odkopanie starych
stóp fundamentowych.

m3

przedmiar = 23,40 m3

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

5
d.1.2

KNP 01 1262-
01.01 analogia

Wyjęcie starych stóp fundamentowych
o wym 15x15cm i gł. 50cm.

szt

przedmiar = 520,00 szt

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

6
d.1.2

KNR 4-01
0108-05

analogia 0108-
08

Dowóz ziemi samochodami
samowyładowczymi na odległość 10
km grunt.kat. I-II + materiał (grunt) -
dowóz brakującego gruntu na plac

m3

przedmiar = 5,85 m3

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

7
d.1.2

KNR 4-01
0105-04 0105-

07

Przewóz ziemi taczkami na średnią
odległość 100 m w gruncie kat. I-II -
dowóz brakującego gruntu z placu

m3

przedmiar = 5,85 m3

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

8
d.1.2

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z
przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. I-II

m3

przedmiar = 23,40 m3

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

9
d.1.2

KNR 4-01
0105-04 0105-

07

Przewóz gruzu taczkami na odległość
100 m - wywiezienie starych stóp
fundamentowych na palac

m3

przedmiar = 5,85 m3

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

10
d.1.2

KNR 4-01
0108-14 0108-

16

Wywiezienie samochodami
skrzyniowymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych
na odległość 10 km

m3

przedmiar = 5,85 m3

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

11
d.1.2

Kalkulacja
indywidualna

Utylizacja gruzu m3

przedmiar = 5,85 m3

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

2 Naprawa ogrodzenia

2.1 Roboty zabezpieczające

12
d.2.1

KNR 4-04
0901-03

Ogrodzenia drewniane z przęseł
przenośnych - ustawienie
Krotność = 3

m

przedmiar = 25,00 m

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

13
d.2.1

KNR 4-04
0901-04

Ogrodzenia drewniane z przęseł
przenośnych - rozebranie
Krotność = 3

m

przedmiar = 25,00 m

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

2.2 Wymiana panelu ogrodzeniowego

14
d.2.2

KNR 2-25
0312-03
analogia

Rozebranie uszkodzonego panelu szt

przedmiar = 15,00 szt

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

15
d.2.2

KNR 2-02
1803-03
analogia

Montaż samego panelu (wsp. R=0,2),
panel inwestora

szt

przedmiar = 15,00 szt

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

2.3 Poprawienie obsadzenia podmurówki

16
d.2.3

KNP 01 1262-
01.01 analogia

Wyjęcie starych krawężników 8x30 cm
z gruntu kat. I-II, ew. odkucie

m

przedmiar = 80,00 m

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

17
d.2.3

KNR 4-01
0108-05

analogia 0108-
08

Dowóz ziemi samochodami
samowyładowczymi na odległość 10
km grunt.kat. I-II + materiał (grunt) -
dowóz brakującego gruntu na plac

m3

przedmiar = 4,80 m3

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

18
d.2.3

KNR 4-01
0105-04 0105-

07

Przewóz ziemi taczkami na odległość
100 m w gruncie kat. I-II - dowóz
brakującego gruntu z placu

m3

przedmiar = 4,80 m3

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

19
d.2.3

KNR 2-31
0402-01
analogia

Podsypanie gruntu z dowozu pod
krawężniki

m3

przedmiar = 4,80 m3

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

20
d.2.3

KNP 01 1261-
02.01

Ustawienie krawężników 8x30 cm w
gruncie kat. I-II bez wypełnienia spoin -
krawężniki z odzysku

m

przedmiar = 80,00 m

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

2.4 Wypoziomowanie ogrodzenia

21
d.2.4

KNR 4-01
0104-01

Wykopy o ścianach pionowych przy
odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów o głębokości do 1.5 m w
gruncie kat. I-II - odkopanie stóp
fundamentowych słupków i
podmurówki przęsła

m3

przedmiar = 10,20 m3

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

22
d.2.4

KNP 01 1262-
01.01

Wyjęcie starych krawężników 8x30 cm
z gruntu kat. I-II

m

przedmiar = 136,00 m

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

23
d.2.4

Analiza
indywidualna

Wypoziomowanie słupka z
fundamentem (całego przęsła)

szt

przedmiar = 68,00 szt

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

24
d.2.4

KNR 4-01
0108-05

analogia 0108-
08

Dowóz ziemi samochodami
samowyładowczymi na odległość 10
km grunt.kat. I-II + materiał (grunt) -
dowóz brakującego gruntu na plac

m3

przedmiar = 8,16 m3

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

25
d.2.4

KNR 4-01
0105-04 0105-

07

Przewóz ziemi taczkami na odległość
100 m w gruncie kat. I-II - dowóz
brakującego gruntu z placu

m3

przedmiar = 8,16 m3

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

26
d.2.4

KNR 2-31
0402-01
analogia

Podsypanie gruntu z dowozu pod
krawężniki

m3

przedmiar = 8,16 m3

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

27
d.2.4

KNP 01 1261-
02.01

Ustawienie krawężników 8x30 cm w
gruncie kat. I-II bez wypełnienia spoin -
krawężniki z odzysku

m

przedmiar = 136,00 m

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

28
d.2.4

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z
przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. I-II - zasypanie stóp
fundamentowych słupków

m3

przedmiar = 10,20 m3

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

29
d.2.4

KNR 2-02
1917-04

analogia z.sz.
5.1. 9928

Betonowanie ław i stóp
fundamentowych niezbrojonych z
transportem betonu taczkami Objętość
elementu do 0.5 m3. - rezerwa na
betonowanie w miejscach
newralgicznych zgodnie z pkt. 3.2.4.
opisu.

m3

przedmiar = 2,00 m3

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

2.5 Wykonanie zabezpieczenia z siatki

30
d.2.5

KNR-W 2-01
0408-01
uw.p.tab.

Wykopy ręczne rowów i kanałów o
szerokości dna do 1 m - kat. gruntu I-II
- głębokość 1.0 m - grunty nawodnione
- wykopy rowka pod zagłębienie
zabezpieczenia w gruncie min. 15cm

m3

przedmiar = 10,79 m3

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

31
d.2.5

KNR 2-02
1803-03
analogia

Montaż zabezpieczenia wykonanego z
paneli (wsp. R=0,2), panel inwestora

m2

przedmiar = 107,85 m2

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

32
d.2.5

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z
przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. I-II - zasypanie stóp
fundamentowych słupków

m3

przedmiar = 10,79 m3

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

2.6 Naprawa drutu kolczastego

33
d.2.6

KNP 01 0716-
02.01 analogia

Zabezpieczenie z drutu kolczastego na
sztycach i słupach metalowych lub
słupach prefabrykowanych - wymiana
uszkodzonego drutu

m
ogr.

przedmiar = 11,00 m ogr.

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

2.7 Dowóz gruntu pod ogrodzenie, zasypanie przerwanych grobli i podkopów

34
d.2.7

KNR 4-01
0108-05

analogia 0108-
08

Dowóz ziemi samochodami
samowyładowczymi na odległość 10
km grunt.kat. I-II + materiał (grunt) -
dowóz brakującego gruntu na plac

m3

przedmiar = 145,80 m3

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

35
d.2.7

KNR 4-01
0105-04 0105-

07

Przewóz ziemi taczkami na odległość
100 m w gruncie kat. I-II - dowóz
brakującego gruntu z placu

m3

przedmiar = 145,80 m3

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

36
d.2.7

KNR 4-01
0105-01
analogia

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z
przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. I-II wraz z rozplantowaniem

m3

przedmiar = 145,80 m3

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

2.8 Montaż nowej furtki

37
d.2.8

KNR-W 2-02
1808-04
analogia

Dostawa i montaż nowej furtki
panelowej o wys. 2,0m i szer 1,0m.

kpl.

przedmiar = 1,00 kpl.

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

2.9 Demontaż i montaż ogrodzenia na cieku

38
d.2.9

KNR 2-25
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach
stalowych obetonowanych - rozebranie
(wsp. R = 1,5 - prace na cieku)

m2

przedmiar = 18,00 m2

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

39
d.2.9

KNR 2-25
0307-01

Ogrodzenia z siatki na słupkach
stalowych obetonowanych - budowa
(wsp. R = 1,5 - prace na cieku)

m2
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

przedmiar = 18,00 m2

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

3 Roboty porządkowe

40
d.3

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek
budowlanych, gruzu i śmieci -
wywiezienie zanieczyszczeń,
samochodami na odległość do 1.0 km

m3

przedmiar = 10,00 m3

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

41
d.3

KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z resztek
budowlanych, gruzu i śmieci -
wywiezienie zanieczyszczeń
samochodami - dodatek za dalsze 0.5
km
Krotność = 20

m3

przedmiar = 10,00 m3

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

42
d.3

KNR 4-01
0108-05

analogia 0108-
08

Dowóz ziemi samochodami
samowyładowczymi na odległość 10
km grunt.kat. I-II + materiał (grunt) -
dowóz brakującego gruntu

m3

przedmiar = 10,00 m3

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

43
d.3

KNR 2-01
0415-01
analogia

Rozplantowanie ręczne ziemi
wyładowanej w miejscu ubytku po
odpadach.

m3

przedmiar = 10,00 m3

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Dział:Wykoszenie traw, usunięcie zakrzaczenia, uschniętych drzew i gałęzi
	Pozycja: Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym
	Obmiar: <edit>800 * 3</edit>

	Pozycja: Ręczne karczowanie zagajników
	Obmiar: <edit>500 * 3 * 50%</edit>
	Obmiar: <edit>8 * 14</edit>

	Pozycja: Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Usunięcie starych stóp fundamentowych
	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II - odkopanie starych stóp fundamentowych.
	Obmiar: <edit>(1300 / 2,5) * (0,3 * 0,3 * 0,5)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Wyjęcie starych stóp fundamentowych o wym 15x15cm i gł. 50cm.
	Obmiar: <edit>1300 / 2,5</edit>

	Pozycja: Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II + materiał (grunt) - dowóz brakującego gruntu na plac
	Obmiar: <edit>(1300 / 2,5) * (0,15 * 0,15 * 0,5)</edit>

	Pozycja: Przewóz ziemi taczkami na średnią odległość 100 m w gruncie kat. I-II - dowóz brakującego gruntu z placu
	Obmiar: <edit>(1300 / 2,5) * (0,15 * 0,15 * 0,5)</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
	Obmiar: <edit>(1300 / 2,5) * (0,3 * 0,3 * 0,5)</edit>

	Pozycja: Przewóz gruzu taczkami na odległość 100 m - wywiezienie starych stóp fundamentowych na palac
	Obmiar: <edit>(1300 / 2,5) * (0,15 * 0,15 * 0,5)</edit>

	Pozycja: Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>(1300 / 2,5) * (0,15 * 0,15 * 0,5)</edit>

	Pozycja: Utylizacja gruzu
	Obmiar: <edit>(1300 / 2,5) * (0,15 * 0,15 * 0,5)</edit>


	Dział:Naprawa ogrodzenia
	Dział:Roboty zabezpieczające
	Pozycja: Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie
Krotność = 3
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie
Krotność = 3
	Obmiar: <edit>poz.12</edit>


	Dział:Wymiana panelu ogrodzeniowego 
	Pozycja: Rozebranie uszkodzonego panelu
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: <edit>3</edit>
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż samego panelu (wsp. R=0,2), panel inwestora
	Obmiar: <edit>poz.14</edit>


	Dział:Poprawienie obsadzenia podmurówki
	Pozycja: Wyjęcie starych krawężników 8x30 cm z gruntu kat. I-II, ew. odkucie
	Obmiar: <edit>8</edit>
	Obmiar: <edit>2</edit>
	Obmiar: <edit>12</edit>
	Obmiar: <edit>4</edit>
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II + materiał (grunt) - dowóz brakującego gruntu na plac
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>

	Pozycja: Przewóz ziemi taczkami na odległość 100 m w gruncie kat. I-II - dowóz brakującego gruntu z placu
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>

	Pozycja: Podsypanie gruntu z dowozu pod krawężniki
	Obmiar: <edit>poz.16 * 0,3 * 0,2</edit>

	Pozycja: Ustawienie krawężników 8x30 cm w gruncie kat. I-II bez wypełnienia spoin - krawężniki z odzysku
	Obmiar: <edit>poz.16</edit>


	Dział:Wypoziomowanie ogrodzenia
	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II - odkopanie stóp fundamentowych słupków i podmurówki przęsła
	Obmiar: <edit>poz.23 * 2,5 * 0,3 * 0,2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Wyjęcie starych krawężników 8x30 cm z gruntu kat. I-II
	Obmiar: <edit>poz.23 * 2 * 1,0</edit>

	Pozycja: Wypoziomowanie słupka z fundamentem (całego przęsła)
	Obmiar: <edit>9</edit>
	Obmiar: <edit>10</edit>
	Obmiar: <edit>11</edit>
	Obmiar: <edit>5</edit>
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II + materiał (grunt) - dowóz brakującego gruntu na plac
	Obmiar: <edit>poz.26</edit>

	Pozycja: Przewóz ziemi taczkami na odległość 100 m w gruncie kat. I-II - dowóz brakującego gruntu z placu
	Obmiar: <edit>poz.24</edit>

	Pozycja: Podsypanie gruntu z dowozu pod krawężniki
	Obmiar: <edit>poz.22 * 0,3 * 0,2</edit>

	Pozycja: Ustawienie krawężników 8x30 cm w gruncie kat. I-II bez wypełnienia spoin - krawężniki z odzysku
	Obmiar: <edit>poz.22</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II - zasypanie stóp fundamentowych słupków
	Obmiar: <edit>poz.21</edit>

	Pozycja: Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych z transportem betonu taczkami Objętość elementu do 0.5 m3. - rezerwa na betonowanie w miejscach newralgicznych zgodnie z pkt. 3.2.4. opisu.
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Wykonanie zabezpieczenia z siatki
	Pozycja: Wykopy ręczne rowów i kanałów o szerokości dna do 1 m - kat. gruntu I-II - głębokość 1.0 m - grunty nawodnione - wykopy rowka pod zagłębienie zabezpieczenia w gruncie min. 15cm
	Obmiar: <edit>poz.31 / 0,3 * (0,2 * 0,15)</edit>

	Pozycja: Montaż zabezpieczenia wykonanego z paneli (wsp. R=0,2), panel inwestora
	Obmiar: <edit>1,0 * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>2,0 * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>2,0 * 1,0 * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>2,0 * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>6,0 * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>16,0 * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>14,0 * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>25,0 * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>20,0 * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>22,5 * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>7,5 * 0,3</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II - zasypanie stóp fundamentowych słupków
	Obmiar: <edit>poz.30</edit>


	Dział:Naprawa drutu kolczastego
	Pozycja: Zabezpieczenie z drutu kolczastego na sztycach i słupach metalowych lub słupach prefabrykowanych - wymiana uszkodzonego drutu
	Obmiar: <edit>5</edit>
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Dowóz gruntu pod ogrodzenie, zasypanie przerwanych grobli i podkopów
	Pozycja: Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II + materiał (grunt) - dowóz brakującego gruntu na plac
	Obmiar: <edit>9 * 2,5 * 0,5 * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>10 * 2,5 * 0,5 * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>11 * 2,5 * 0,5 * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>10 * 2,5 * 0,5 * 0,3 + 6 * 0,5 * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>5 * 1 * 1 + 2 * 2 * 1 * 0,75</edit>
	Obmiar: <edit>10 * 2,5 * 0,5 * 0,3 + 2,0 * 1,0 * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>3,0 * 1,0 * 1,0 + 2,5</edit>
	Obmiar: <edit>3,0 * 1,5 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>10 * 2,5 * 0,5 * 0,3 + 3,0 * 1,0 * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>10 * 2,5 * 0,3 * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>11 * 2,5 * 0,3 * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>4 * 2,5 * 0,3 * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 2,5 * 0,3 * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>3 * 2,5 * 0,3 * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>5 * 2,5 * 0,3 * 0,3</edit>

	Pozycja: Przewóz ziemi taczkami na odległość 100 m w gruncie kat. I-II - dowóz brakującego gruntu z placu
	Obmiar: <edit>poz.34</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II wraz z rozplantowaniem
	Obmiar: <edit>poz.34</edit>


	Dział:Montaż nowej furtki
	Pozycja: Dostawa i montaż nowej furtki panelowej o wys. 2,0m i szer 1,0m.
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Demontaż i montaż ogrodzenia na cieku
	Pozycja: Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie (wsp. R = 1,5 - prace na cieku)
	Obmiar: <edit>10 * 1,8</edit>

	Pozycja: Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa (wsp. R = 1,5 - prace na cieku)
	Obmiar: <edit>10 * 1,8</edit>


	Dział:Roboty porządkowe
	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń, samochodami na odległość do 1.0 km
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotność = 20
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>

	Pozycja: Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II + materiał (grunt) - dowóz brakującego gruntu
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>

	Pozycja: Rozplantowanie ręczne ziemi wyładowanej w miejscu ubytku po odpadach.
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>



	Kosztorys ofertowy
	Roboty przygotowawcze
	Wykoszenie traw, usunięcie zakrzaczenia, uschniętych drzew i gałęzi
	Pozycja: Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym
	Pozycja: Ręczne karczowanie zagajników
	Pozycja: Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Wykoszenie traw, usunięcie zakrzaczenia, uschniętych drzew i gałęzi</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Usunięcie starych stóp fundamentowych
	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II - odkopanie starych stóp fundamentowych.
	Pozycja: Wyjęcie starych stóp fundamentowych o wym 15x15cm i gł. 50cm.
	Pozycja: Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II + materiał (grunt) - dowóz brakującego gruntu na plac
	Pozycja: Przewóz ziemi taczkami na średnią odległość 100 m w gruncie kat. I-II - dowóz brakującego gruntu z placu
	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
	Pozycja: Przewóz gruzu taczkami na odległość 100 m - wywiezienie starych stóp fundamentowych na palac
	Pozycja: Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 10 km
	Pozycja: Utylizacja gruzu
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Usunięcie starych stóp fundamentowych</textleft><textright>0,00</textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Roboty przygotowawcze</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Naprawa ogrodzenia
	Roboty zabezpieczające
	Pozycja: Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie
Krotność = 3
	Pozycja: Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie
Krotność = 3
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Roboty zabezpieczające</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Wymiana panelu ogrodzeniowego 
	Pozycja: Rozebranie uszkodzonego panelu
	Pozycja: Montaż samego panelu (wsp. R=0,2), panel inwestora
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Wymiana panelu ogrodzeniowego </textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Poprawienie obsadzenia podmurówki
	Pozycja: Wyjęcie starych krawężników 8x30 cm z gruntu kat. I-II, ew. odkucie
	Pozycja: Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II + materiał (grunt) - dowóz brakującego gruntu na plac
	Pozycja: Przewóz ziemi taczkami na odległość 100 m w gruncie kat. I-II - dowóz brakującego gruntu z placu
	Pozycja: Podsypanie gruntu z dowozu pod krawężniki
	Pozycja: Ustawienie krawężników 8x30 cm w gruncie kat. I-II bez wypełnienia spoin - krawężniki z odzysku
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Poprawienie obsadzenia podmurówki</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Wypoziomowanie ogrodzenia
	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II - odkopanie stóp fundamentowych słupków i podmurówki przęsła
	Pozycja: Wyjęcie starych krawężników 8x30 cm z gruntu kat. I-II
	Pozycja: Wypoziomowanie słupka z fundamentem (całego przęsła)
	Pozycja: Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II + materiał (grunt) - dowóz brakującego gruntu na plac
	Pozycja: Przewóz ziemi taczkami na odległość 100 m w gruncie kat. I-II - dowóz brakującego gruntu z placu
	Pozycja: Podsypanie gruntu z dowozu pod krawężniki
	Pozycja: Ustawienie krawężników 8x30 cm w gruncie kat. I-II bez wypełnienia spoin - krawężniki z odzysku
	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II - zasypanie stóp fundamentowych słupków
	Pozycja: Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych z transportem betonu taczkami Objętość elementu do 0.5 m3. - rezerwa na betonowanie w miejscach newralgicznych zgodnie z pkt. 3.2.4. opisu.
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Wypoziomowanie ogrodzenia</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Wykonanie zabezpieczenia z siatki
	Pozycja: Wykopy ręczne rowów i kanałów o szerokości dna do 1 m - kat. gruntu I-II - głębokość 1.0 m - grunty nawodnione - wykopy rowka pod zagłębienie zabezpieczenia w gruncie min. 15cm
	Pozycja: Montaż zabezpieczenia wykonanego z paneli (wsp. R=0,2), panel inwestora
	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II - zasypanie stóp fundamentowych słupków
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Wykonanie zabezpieczenia z siatki</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Naprawa drutu kolczastego
	Pozycja: Zabezpieczenie z drutu kolczastego na sztycach i słupach metalowych lub słupach prefabrykowanych - wymiana uszkodzonego drutu
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Naprawa drutu kolczastego</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Dowóz gruntu pod ogrodzenie, zasypanie przerwanych grobli i podkopów
	Pozycja: Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II + materiał (grunt) - dowóz brakującego gruntu na plac
	Pozycja: Przewóz ziemi taczkami na odległość 100 m w gruncie kat. I-II - dowóz brakującego gruntu z placu
	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II wraz z rozplantowaniem
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Dowóz gruntu pod ogrodzenie, zasypanie przerwanych grobli i podkopów</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Montaż nowej furtki
	Pozycja: Dostawa i montaż nowej furtki panelowej o wys. 2,0m i szer 1,0m.
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Montaż nowej furtki</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Demontaż i montaż ogrodzenia na cieku
	Pozycja: Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie (wsp. R = 1,5 - prace na cieku)
	Pozycja: Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa (wsp. R = 1,5 - prace na cieku)
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Demontaż i montaż ogrodzenia na cieku</textleft><textright>0,00</textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Naprawa ogrodzenia</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Roboty porządkowe
	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń, samochodami na odległość do 1.0 km
	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotność = 20
	Pozycja: Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II + materiał (grunt) - dowóz brakującego gruntu
	Pozycja: Rozplantowanie ręczne ziemi wyładowanej w miejscu ubytku po odpadach.
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Roboty porządkowe</textleft><textright>0,00</textright><row=0>


	Tabela elementów scalonych
	Podsumowanie
	Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Dział:Wykoszenie traw, usunięcie zakrzaczenia, uschniętych drzew i gałęzi
	Pozycja:Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym
	Obmiar:przedmiar =  = 2 400,00 m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ręczne karczowanie zagajników
	Obmiar:przedmiar =  = 862,00 m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)
	Obmiar:przedmiar =  = 8,00 szt.
	Pozycja razem: 


	Dział:Usunięcie starych stóp fundamentowych
	Pozycja:Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II - odkopanie starych stóp fundamentowych.
	Obmiar:przedmiar =  = 23,40 m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyjęcie starych stóp fundamentowych o wym 15x15cm i gł. 50cm.
	Obmiar:przedmiar =  = 520,00 szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II + materiał (grunt) - dowóz brakującego gruntu na plac
	Obmiar:przedmiar =  = 5,85 m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewóz ziemi taczkami na średnią odległość 100 m w gruncie kat. I-II - dowóz brakującego gruntu z placu
	Obmiar:przedmiar =  = 5,85 m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
	Obmiar:przedmiar =  = 23,40 m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewóz gruzu taczkami na odległość 100 m - wywiezienie starych stóp fundamentowych na palac
	Obmiar:przedmiar =  = 5,85 m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 10 km
	Obmiar:przedmiar =  = 5,85 m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Utylizacja gruzu
	Obmiar:przedmiar =  = 5,85 m3
	Pozycja razem: 


	Dział:Naprawa ogrodzenia
	Dział:Roboty zabezpieczające
	Pozycja:Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie
Krotność = 3
	Obmiar:przedmiar =  = 25,00 m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie
Krotność = 3
	Obmiar:przedmiar =  = 25,00 m
	Pozycja razem: 


	Dział:Wymiana panelu ogrodzeniowego 
	Pozycja:Rozebranie uszkodzonego panelu
	Obmiar:przedmiar =  = 15,00 szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż samego panelu (wsp. R=0,2), panel inwestora
	Obmiar:przedmiar =  = 15,00 szt
	Pozycja razem: 


	Dział:Poprawienie obsadzenia podmurówki
	Pozycja:Wyjęcie starych krawężników 8x30 cm z gruntu kat. I-II, ew. odkucie
	Obmiar:przedmiar =  = 80,00 m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II + materiał (grunt) - dowóz brakującego gruntu na plac
	Obmiar:przedmiar =  = 4,80 m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewóz ziemi taczkami na odległość 100 m w gruncie kat. I-II - dowóz brakującego gruntu z placu
	Obmiar:przedmiar =  = 4,80 m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podsypanie gruntu z dowozu pod krawężniki
	Obmiar:przedmiar =  = 4,80 m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ustawienie krawężników 8x30 cm w gruncie kat. I-II bez wypełnienia spoin - krawężniki z odzysku
	Obmiar:przedmiar =  = 80,00 m
	Pozycja razem: 


	Dział:Wypoziomowanie ogrodzenia
	Pozycja:Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II - odkopanie stóp fundamentowych słupków i podmurówki przęsła
	Obmiar:przedmiar =  = 10,20 m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyjęcie starych krawężników 8x30 cm z gruntu kat. I-II
	Obmiar:przedmiar =  = 136,00 m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wypoziomowanie słupka z fundamentem (całego przęsła)
	Obmiar:przedmiar =  = 68,00 szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II + materiał (grunt) - dowóz brakującego gruntu na plac
	Obmiar:przedmiar =  = 8,16 m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewóz ziemi taczkami na odległość 100 m w gruncie kat. I-II - dowóz brakującego gruntu z placu
	Obmiar:przedmiar =  = 8,16 m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podsypanie gruntu z dowozu pod krawężniki
	Obmiar:przedmiar =  = 8,16 m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ustawienie krawężników 8x30 cm w gruncie kat. I-II bez wypełnienia spoin - krawężniki z odzysku
	Obmiar:przedmiar =  = 136,00 m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II - zasypanie stóp fundamentowych słupków
	Obmiar:przedmiar =  = 10,20 m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych z transportem betonu taczkami Objętość elementu do 0.5 m3. - rezerwa na betonowanie w miejscach newralgicznych zgodnie z pkt. 3.2.4. opisu.
	Obmiar:przedmiar =  = 2,00 m3
	Pozycja razem: 


	Dział:Wykonanie zabezpieczenia z siatki
	Pozycja:Wykopy ręczne rowów i kanałów o szerokości dna do 1 m - kat. gruntu I-II - głębokość 1.0 m - grunty nawodnione - wykopy rowka pod zagłębienie zabezpieczenia w gruncie min. 15cm
	Obmiar:przedmiar =  = 10,79 m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż zabezpieczenia wykonanego z paneli (wsp. R=0,2), panel inwestora
	Obmiar:przedmiar =  = 107,85 m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II - zasypanie stóp fundamentowych słupków
	Obmiar:przedmiar =  = 10,79 m3
	Pozycja razem: 


	Dział:Naprawa drutu kolczastego
	Pozycja:Zabezpieczenie z drutu kolczastego na sztycach i słupach metalowych lub słupach prefabrykowanych - wymiana uszkodzonego drutu
	Obmiar:przedmiar =  = 11,00 m ogr.
	Pozycja razem: 


	Dział:Dowóz gruntu pod ogrodzenie, zasypanie przerwanych grobli i podkopów
	Pozycja:Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II + materiał (grunt) - dowóz brakującego gruntu na plac
	Obmiar:przedmiar =  = 145,80 m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewóz ziemi taczkami na odległość 100 m w gruncie kat. I-II - dowóz brakującego gruntu z placu
	Obmiar:przedmiar =  = 145,80 m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II wraz z rozplantowaniem
	Obmiar:przedmiar =  = 145,80 m3
	Pozycja razem: 


	Dział:Montaż nowej furtki
	Pozycja:Dostawa i montaż nowej furtki panelowej o wys. 2,0m i szer 1,0m.
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 kpl.
	Pozycja razem: 


	Dział:Demontaż i montaż ogrodzenia na cieku
	Pozycja:Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie (wsp. R = 1,5 - prace na cieku)
	Obmiar:przedmiar =  = 18,00 m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa (wsp. R = 1,5 - prace na cieku)
	Obmiar:przedmiar =  = 18,00 m2
	Pozycja razem: 


	Dział:Roboty porządkowe
	Pozycja:Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń, samochodami na odległość do 1.0 km
	Obmiar:przedmiar =  = 10,00 m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotność = 20
	Obmiar:przedmiar =  = 10,00 m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II + materiał (grunt) - dowóz brakującego gruntu
	Obmiar:przedmiar =  = 10,00 m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozplantowanie ręczne ziemi wyładowanej w miejscu ubytku po odpadach.
	Obmiar:przedmiar =  = 10,00 m3
	Pozycja razem: 





