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Ogrodzenie Żłobka nr 3  -28.01.2018 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Ogrodzenie

1.1 Roboty rozbiórkowe ogrodzenia istniejącego
1

d.1.1
KNR 2-02
1802-04
analogia

Rozebranie ogrodzenia z przęseł metalowych m

2.40+12.38-0.38+89.35-4.50-0.4+44.59-1.30-0.38+6.00+4.81+1.00+7.96 m 161.530
RAZEM 161.530

2
d.1.1

KNR-W 4-01
0348-02
analogia

Rozebranie ogrodzenia murowanego z cegieł m3

1.60*0.38*(6.35+12.65+6.80+13.34+0.50+0.40+0.40+14.77+15.86+7.89+4.02+
2.30)

m3 51.850

1.75*0.38*4.50 m3 2.993
1.60*0.24*1.30 m3 0.499
 

RAZEM 55.342
3

d.1.1
KNR 4-01
0212-02
analogia

Rozbiórka cokołów betonowych i fundamentówod  ogrodzenia m3

0.38*(0.40+0.60)*(12.65+4.50) m3 6.517
0.38*(0.30+0.60)*(89.35-4.50-0.24+12.38) m3 33.171
 
 
0.24*0.20*(44.59-1.30-0.24) m3 2.066
0.38*0.20*(4.81+1.00+7.96+2.40) m3 1.229

RAZEM 42.983
4

d.1.1
Kalkulacja
własna
analogia

Demontaż istniejących furtek i bramy wjazdowej kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

5
d.1.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

55.342+42.983 m3 98.325
RAZEM 98.325

6
d.1.1

KNR 4-04
1103-05
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1
km
Krotność = 9

m3

55.342+42.983 m3 98.325
RAZEM 98.325

7
d.1.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość do 1 km

t

(60*5.8+66*29.0+80.0+29.5*3)*0.001 t 2.431
RAZEM 2.431

8
d.1.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km na 4 km

t

2.431 t 2.431
RAZEM 2.431

1.2 Ogrodzenie projektowane
9

d.1.2
KNR 2-01
0303-02

Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku przyczepami samowyładowczymi
na odległość do 0.5 km (kat.gr.III) - doły pod montaż słupków ogrodzeniowych

m3

0.25*0.25*0.80*(29+11+24+9+6+9+37) m3 6.250
0.40*0.40*1.10*2+0.30*0.30*0.60*1 m3 0.406

RAZEM 6.656
10

d.1.2
KNR 2-01
0214-06

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km przycze-
pami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotność = 9

m3

6.606 m3 6.606
RAZEM 6.606

11
d.1.2

KNR 2-23
0308-01
analogia

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 - funda-
menty pod słupki ogrodzeniowe

m3

0.25*0.25*0.80*(29+11+24+9+6+9+37) m3 6.250
0.40*0.40*1.10*2+0.30*0.30*0.60*1 m3 0.406

RAZEM 6.656
12

d.1.2
KNNR 2
1602-03
analogia

Montaż ogrodzenia panelowego zgrzewanego systemowego zabezpieczonego an-
tykorozyjnie ocynkowanego z powłoką poliestrową, z prętów stalowych pojedyń-
czych (pionowych i poziomych o oczkach: prostych 50x200 mm, szerokość panela
2520 mm, wysokość panela 1630 mm wraz z cokołem żelbetowym prefabrykowa-
nym).

m

250.63 m 250.630
RAZEM 250.630

13
d.1.2

KNR 2-23
0404-03
analogia

Furtka ogrodzeniowa systemowa wys. 1,70m zgodnie z wytycznymi dokumentacji
projektowe wraz ze słupkamij

szt.
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2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
14

d.1.2
KNR 2-23
0404-03
analogia

Brama dwuskrzydłowa ogrodzeniowa z kompletem zawiasowo-zamkowym o kons-
trukcji zamkniętej zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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