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Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 PŁOT
2 Demontaż
2.1 KNR 205/208/2

p. analogia. Demontaz konstrukcji stalowej
R= 0,600   M= 1,000   S= 0,600
przęsła 33*2,30*1,15*10,0*0,001 = 0,87285
przęsła 2*1,15*1,15*20,0*0,001 = 0,0529
brama z furtką 1*7,20*1,70*20,0*0,001 = 0,2448
brama 1*3,45*1,70*20,0*0,001 = 0,1173
furtka 1*1,30*1,70*20,0*0,001 = 0,0442
brama 1*4,00*1,60*20,0*0,001 = 0,128

1,46005 ~1,46 t
2.2 KNR 401/349/4

Rozebranie słupków murowanych i cokołów
słupki murowane 40*0,54*0,54*(2,0+0,4) = 27,9936
cokoły między słupkami 35*0,42*(0,75+0,40)*2,46 = 41,5863

69,5799 ~69,6 m3
2.3 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

123,5*0,50*0,40 = 24,7
24,7 ~24,7 m3

2.4 KNR 404/1107/1 (1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 
1·km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t 1,46 t

2.5 KNR 401/108/13
Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, gruz ceglany 69,6 m3

2.6 kalkulacja własna. opłata za składowisko 1,46 t
2.7 kalkulacja własna. opłata za składowisko 69,6 m  3
3 Konstrukcja żelbetowa płotu
3.1 KNR 202/208/1 (1)

Trzon żelbetowy słupów z betonu B 20
51*0,32*0,32*(1,80+1,00) = 14,62272

14,62272 ~14,6 m3
3.2 KNR 202/290/1 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe gładkie, Fi 12·mm

51*4*3,00*0,888*0,001 = 0,543456
0,543456 ~0,543 t

3.3 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe gładkie, Fi 6·mm - strzemiona

51*9*1,50*0,222*0,001 = 0,152847
0,152847 ~0,153 t

3.4 KNR 401/201/4
Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, słupy prostokątne - mnoznik 
1,25 uwzględniający deski poprzeczne w szalunkach

11*4*2,8*0,32 = 39,424
39,424 ~39,4 1,25 m2

3.5 KNR 202/208/1 (1)
Cokół żelbetowy  z betonu B 20

(39,8+29,39+27,68+24,38-51* 
0,32)*0,20*0,50 = 10,493

10,493 ~10,49 m3
3.6 KNR 218/501/1

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm
104,94*0,25 = 26,235

26,235 ~26,24 8,00 m2
3.7 KNR 202/290/1 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe gładkie, Fi 12·mm

1,1*104,94*4*0,888*0,001 = 0,410022
0,410022 ~0,410 t

3.8 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe gładkie, Fi 6·mm - strzemiona

104,94*3,33*0,82*0,222*0,001 = 0,063614
0,063614 ~0,06 t

3.9 KNR 401/201/4
Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, słupy prostokątne - mnoznik 
1,25 uwzględniający deski poprzeczne w szalunkach

2*0,5*30*0,025 = 0,75
0,75 ~0,75 1,25 m2
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3.10 KNR 201/317/2 (1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory 
w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, 
głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m

0,3*1,0*(39,8+29,39+27,68+ 
24,38) = 36,375

36,375 ~36,38 m3
3.11 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

0,1*1,0*(39,8+29,39+27,68+ 
24,38) = 12,125

12,125 ~12,1 m3
3.12 KNR 401/108/3

Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, grunt kategorii IV
36,37-12,1 = 24,27

24,27 ~24,3 m3
4 Obłożenie piaskowcem konstrukcji zelbetowej
4.1 KNR 202/9923/1

p. analogia. obłożenie powierzchni bocznej słupków na zaprawie cementowej ,
- kamień łamany piaskowiec - słupki
pow. zewnętrzna 2*1,90*0,38*51 = 73,644
pow. wewnętrzna nad cokołem 2*1,50*0,32*51 = 48,96
pow. wewnętrzna przy cokole 4*0,55*0,06*51 = 6,732

129,336 ~129,34 m2
4.2 KNR 202/9923/1

p. analogia. Wykonanie czap z piaskowca - kamień łamany  na zaprawie 
cementowej  - słupki

51*0,48*0,48 = 11,7504
11,7504 ~11,75 m2

4.3 KNR 202/9923/1
p. analogia. obłożenie powierzchni bocznej cokołu na  zaprawie cementowej ,
- kamień łamany piaskowiec - słupki

2*121,25*0,55 = 133,375
133,375 ~133,38 m2

4.4 KNR 202/9923/1
p. analogia. Wykonanie czap z piaskowca - kamień łamany  na zaprawie 
cementowej  - cokół

121,25*0,35 = 42,4375
42,4375 ~42,4 m2

5 Przęsła i bramy
5.1 KNR 205/208/3

Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 20·kg - przęsła
przęsło typowe 00 - 33 szt 1,6803 = 1,6803
przęsło łukowe 01 - 2 szt 0,0955 = 0,0955
przęsło nietypowe wysokie 02 
- 2 szt

 
0,0453 = 0,0453

przęsło nietypowe średnie 03 
- 1 szt

 
0,0175 = 0,0175

przęsło nietypowe średnie 04 
- 1 szt

 
0,0225 = 0,0225

przęsło nietypowe średnie 05 
- 1 szt

 
0,0232 = 0,0232

przęsło nietypowe średnie 06 
- 1 szt

 
0,0393 = 0,0393

przęsło nietypowe średnie 07 
- 1 szt

 
0,0368 = 0,0368

1,9604 ~1,960 t
5.2 KNR 202/1206/1

Wrota stalowe rozwierane, do 6·m2 - Brama BI - wejście główne masa 113,7 kg 5,3 m2
5.3 KNR 202/1206/1

Wrota stalowe rozwierane, do 6·m2 - Brama BII - brama towarowa główna masa 
240,1 kg 10,6 m2

5.4 KNR 202/1206/1
Wrota stalowe rozwierane, do 6·m2 - Brama BIII - brama zbiornik gazu masa 
104.0 kg 4,9 m2

5.5 KNR 202/1206/1
Wrota stalowe rozwierane, do 6·m2 - Brama BIV - brama boczna do przedszkola
masa 198.0 kg 8,1 m2

5.6 KNR 202/1206/1
Wrota stalowe rozwierane, do 6·m2 - furtka F1 wejście główne masa 32,9 kg 1,6 m2

5.7 KNR 202/1206/1
Wrota stalowe rozwierane, do 6·m2 - furtka F2 przy bramie towarowej masa 
30.6 kg 8,4 m2

5.8 KNR 712/227/2 (1)
p. analogia. cynkowanie ogniowe

74,8+4,2+2,0+0,8+1,0+1,0+ 
1,7+1,6+38,9 = 126,0

126,0 ~126,0 m2
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5.9 KNR 712/201/3 (1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje szkieletowe, 
farba na ocynk grafitowa

74,8+4,2+2,0+0,8+1,0+1,0+ 
1,7+1,6+38,9 = 126,0

126,0 ~126,0 m2
5.10 KNR 712/211/3 (2)

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe, konstrukcje 
szkieletowe, emalia epoksydowa chemoodporna biała, kość słoniowa, czerwona
tlenkowa 126,0 m2

5.11 kalkulacja własna. Zawiasy fi 40*80 12 szt
5.12 kalkulacja własna. Zawiasy fi 30*80 8 szt
5.13 kalkulacja własna. Zasuwy i rygle 3 szt
5.14 kalkulacja własna. Zamki wpuszczane z wkładkami bębenkowymi 2 szt
5.15 kalkulacja własna. Mechanizm bramy przesuwnej szer. 6,2 m 1 szt
5.16 kalkulacja własna. Śruby M10*40 ocynkowane+nakretki+podkładki 174 szt
6 DROGI  I  CHODNIKI
7 Demontaż
7.1 KNR 231/811/1

Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych, z wypełnieniem spoin
piaskiem, grubość płyt 5·cm
chodnik boczny 45,0 = 45,0
chodnik frontowy 73,0 = 73,0
plac frontowy 152,0 = 152,0

270,0 ~270,0 m2
7.2 KNR 231/813/1

p. analogia. Rozebranie obrzeży chodnikowych 6·cm na podsypce piaskowej
57,7+17,5+9,3+1,2+2,05+2,65+ 
22,8+13,8+13,9+23,9+1,6+1,6+ 
10,9 = 178,9

178,9 ~178,9 m
7.3 KNR 231/810/3

p, analogia. Rozebranie nawierzchni z trylinki 376,0 m2
7.4 KNR 231/813/1

p. analogia. Rozebranie obrzeży drogowych cm na podsypce piaskowej
35,8+11,0+11,7+32,5+8,0 = 99,0

99,0 ~99,0 m
8 Wykonanie chodników
8.1 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm
gł. 0,11 m 270,6 = 270,6
gł. 0,16 m 63,1 = 63,1

333,7 ~333,7 m2
8.2 KNR 401/108/3

Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, grunt kategorii IV
270,6*0,11+63,1*0,16 = 39,862

39,862 ~39,9 m3
8.3 KNR 231/116/1

Podbudowy z żużla wielkopiecowego, na jezdniach, rozścielane ręcznie, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 5·cm
podjazd dla niepełnosprawnych 35,4 = 35,4
frontowy 92,3 = 92,3
plac frontowy 133,3 = 133,3
boczny 45,0 = 45,0
wejściowy do gimnazjum 27,7 = 27,7

333,7 ~333,7 m2
8.4 KNR 11/321/1

Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60·mm na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 50·mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ·40 333,7 m2

8.5 KNR 231/407/2
Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem

1,8+8,1+4,0+3,5+3,0+2,5+8,1+ 
3,1+3,3+4,0+7,1+13,1+23,8+ 
13,5+10,9+13,4+57,7+22,9+ 
9,1+2,0+2,6+1,2+17,6+1,8+ 
6,6+5,5+6,6 = 256,8

256,8 ~256,800 m
9 Wykonanie drogi wewnętrznej - wjazd brama towarową
9.1 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm
stara droga 376,0 = 376,0
nowa droga 80,5 = 80,5

456,5 ~456,5 m2
9.2 KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości 376,0 4,00 m2
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9.3 KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości 80,5 6,00 m2

9.4 KNR 401/108/3
Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, grunt kategorii IV

376,0*0,36+80,5*0,48 = 174,0
174,0 ~174,0 m3

9.5 KNR 231/116/1
Podbudowy z żużla wielkopiecowego, na jezdniach, rozścielane ręcznie, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm
droga do odbudowy 376,0 = 376,0
droga nowa 80,5 = 80,5

456,5 ~456,5 m2
9.6 KNR 231/116/2

Podbudowy z żużla wielkopiecowego, na jezdniach, rozścielane ręcznie, 
dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy 456,5 25,0 m2

9.7 KNR 11/323/1
Wjazdy do bram z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80·mm na podsypce 
piaskowej grubości 50·mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ·10 456,5 m2

10 Adaptacja wejscia południowego dla niepełnosprawnych
10.1 KNR 201/314/5

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, przemieszczanie 
spycharkami lub zgarniarkami, kategoria gruntu III-IV- wykonanie ziemnego 
najazdu średnia wys. 0,5 m , ziemia z odzysku

10,0*2,0*0,5 = 10,0
10,0 ~10,0 m3

10.2 KNR 202/203/3 (1)
p. analogia. nadlanie schodów do poziomu spocznika - beton B 20

0,5*2,40*1,80*0,90 = 1,944
1,944 ~1,94 m3

10.3 KNR 401/201/4
Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, słupy prostokątne - mnoznik
1,25 uwzględniający deski poprzeczne w szalunkach

0,9*(1,80+2,40)*1,25 = 4,725
4,725 ~4,7 1,25 m2

10.4 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

2,40*1,46 = 3,504
3,504 ~3,5 m2

10.5 KNR 12/1118/1
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie 
podłoża

2,40*(1,46+1,80) = 7,824
7,824 ~7,82 m2

10.6 KNR 12/1118/6
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 
20x20·cm, metoda zwykła - płytki antyposlizgowe na kleju elastycznym 
mrozoodpornym 7,82 m2

10.7 KNR 17/930/3
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CT·69 o fakturze 
strukturalnej gr. 2,0·mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych -
wyprawa mozaikowa

2,40*0,90 = 2,16
2,16 ~2,16 m2

10.8 KNR 401/1306/1
Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i 
świetlików stalowych 1 szt

10.9 KNR 202/1207/1
Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami 
lub spawane - z odzysku 3,2 m

10.10 KNR 712/107/2
Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy 
powierzchni B, konstrukcje kratowe - piaskowanie bramy i furtki 2,5 m2

10.11 KNR 712/201/3 (1)
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje 
szkieletowe, farba olejna 2,5 m2

10.12 KNR 712/211/3 (2)
Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe, konstrukcje
szkieletowe, emalia epoksydowa chemoodporna biała, kość słoniowa, 
czerwona tlenkowa 2,5 m2


