Przedmiar robót - Remont ogrodzenia przy
chodniku ulicy Konopnickiej i ulicy Bulwary od
strony ZSS nr 1 w Limanowj

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 16202)
strona nr:
1

Przedmiar robót
Nr Podstawa ceny
jednostkowej
1

Element

1.1 KNR 231/818/4
1.2 KNR 1501/201/8
1.3 KNR 401/108/9
1.4 KNNR 1/202/6

1.5 KNR 231/402/3
1.6 KNR 401/203/4

1.7 KNR 202/1803/1
1.8 KNR 202/1803/1
1.9 KNP 7/135/1

Opis robót, wyliczenie ilości robót
Remont ogrodzenia przy chodniku ulicy Konopnickiej i ulicy Bulwary od strony ZSS nr 1 w
Limanowej
Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki na linkach na słupkach stalowych i cokole betonowym o
wyskości 1,5-3,5 m wraz z bramami i furtkami stalowymi
Rozbiórka zniszczonej podmurówki betonowej, grubość ponad 20˙cm
98* 0,4* 1,0
= 39,20
39,20
Wywóz elementów ogrodzenia i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km
Roboty ziemne związane z wykopem pod słupki i cokół ogrodzenia wykonywane koparkami
podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka
0,40 m3, kategoria gruntu III-IV
38* 0,6* 0,6* 1,2+ 12* 0,6* 1,2
= 25,06
25,06
Uzupełnienie fundamentów pod słupki ogrodzeniowe oraz pod cokół ogrodzenia, betonowa zwykła, beton
C 16/20
Uzupełnienie cokołu z żelbetu monolitycznego, wraz zabetonowaniem słupków ogrodzeniowych stalowych
ocynkowanych i stalowych wsporników pod ławki, beton C 20/25 oraz wykonaniem kapinosa od strony
chodnika
96* 1,0* 0,40
= 38,40
38,40
Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w gotowym cokole, (rozstaw 3,0 m), wysokość
5,0˙m, słupki ocynkowane grubościenne fi min 76,1 mm, siatka powlekana rozpięta na linkach stalowych fi
5 mm co 0,5 m
Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w gotowym cokole, (rozstaw 3,0 m), wysokość
1,5˙m, słupki ocynkowane grubościenne fi min 76,1 mm, siatka powlekana rozpięta na linkach stalowych fi
5 mm co 0,5 m
Bramy wjazdowe jednoskrzydłowe przesuwne 4,0x2,0˙m wraz z furtkami 1,2x2,0˙m,ocykowane, malowane
proszkowo
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