PRZEDMIAR ROBÓT
45110000-1

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI

:

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA

:
:
:
:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA
Stawka roboczogodziny
Poziom cen

:
:

WYKONANIE ROBÓT WYBURZENIOWYCH BUDYNKU "Ł" NA TERENIE INSTYTUTU PSYCHIATRII I
NEUROLOGII
WARSZAWA, UL. SOBIESKIEGO 9
INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE
WARSZAWA, UL. SOBIESKIEGO 9
BUDOWLANA I INŻYNIERYJNA
:
:

MGR INŻ. ALEKSANDRA KŁOSOWSKA
MAJ 2019R.

0.00 zł
I kw.2019r.

NARZUTY
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Słownie: zero i 00/100 zł

:

0.00 zł
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskie
go z dnia 18 maja 2004r. (Dziennik Ustaw nr. 130 poz. 1389, oraz z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy doku
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DziennikUstaw nr. 202, poz. 2072).
Wszystkie użyte w opracowaniu kosztorysowym nazwy własne materiałów i wyrobów należy traktować jako przykładowe, z możliwością ich za
stąpienia produktami równoważnymi, o nie gorszych parametrach jakościowych i użytkowych.
Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rze
czowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie ujętych w przedmiarze robót, wynikających z pro
jektu oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjęte
go przedmiaru robót.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2019R.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Bud.Ł_rob.rozbiórk.przedm.2019

Lp.
Podstawa
1
1 Kalkulacja
d.1 własna

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
j.m.
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
Demontaż zewnetrznej i wewnętrznej instalacji elektrycznej z rozdzielnicami, prze- kpl.
wodami,oprawami i osprzętem elektrycznym
uwaga: w wycenie pozycji należy uwzględnić koszt robocizny i sprzętu wszystkich
prac niezbędnych do wykonania robót;
1
kpl.

2 Kalkulacja
d.1 własna

Demontaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji sanitarnych (z urządzeniami,
osprzętem, rurociągami, kanałami wentylacyjnymi, kominki wentylacyjne itd.)

4 KNR 4-04
d.1 0305-08

5 KNR 4-01
d.1 0349-02

6 KNR 4-04
d.1 0603-07

7 KNR 4-04
d.1 0603-07

8 KNR 4-01
d.1 0212-02

2
9 Kalkulacja
d.2 własna

10 Kalkulacja
d.2 własna

Rozbiórka wiaty o konstrukcji stalowej, krytej płytami azbestowo-cementowymi falistymi nie nadającymi się do użytku
1

kpl.

Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 15 cm

m3

11.0*7.0*0.15

m3

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

0.2*3.0*2*(11.0+7.0)

m3

Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych - posadzka betonowa
9.5*6.5*0.2

m3

Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych - podest przy wejsciu do budynku
1.5*10.5*0.2

m3

kpl.

m3

m3

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm- m3
fundamenty
0.8*(11.0*2+7.0*2)*0.3
m3
USUNIĘCIE MATERIAŁÓW Z DEMONTAŻU I ROZBIÓRKI
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i materiałow z rozbiórki i de- m3
montażu składowanych w kontenerach na odległość do 1 km
poz.4+poz.5+poz.6+poz.8
m3
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
składowanych w kontenerach- za każdy nast. 1 km*9
Krotność = 9
poz.9

-2-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 14075 Użytkownik: Aleksandra Kłosowska

Razem

1.00
RAZEM

1.00

1.00
RAZEM

1.00

1.00
RAZEM

1.00

11.55
RAZEM

11.55

21.60
RAZEM

21.60

12.35
RAZEM

12.35

3.15
RAZEM

3.15

8.64
RAZEM

8.64

54.14
RAZEM

54.14

54.14
RAZEM

54.14

kpl.

uwaga: w wycenie pozycji należy uwzględnić koszt robocizny i sprzętu wszystkich
prac niezbędnych do wykonania robót;
1
kpl.
3 Kalkulacja
d.1 własna

Poszcz.

m3
m3

Bud.Ł_rob.rozbiórk.przedm.2019

Lp.

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Nazwa
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
2 USUNIĘCIE MATERIAŁÓW Z DEMONTAŻU I ROZBIÓRKI
RAZEM

Robocizna

Sprzęt

RAZEM
0.00
0.00
0.00

Słownie: zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 14075 Użytkownik: Aleksandra Kłosowska

Materiały

