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Przedmiar robót

Budowa: BUDYNEK GARAŻOWY

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANE

Lokalizacja: działka nr 434/4 , k.m. 2, obręb: Pietna, ul. Łąkowa

Nazwa i kod CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

Inwestor: GMINA KRAPKOWICE  ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice

Jednostka opracowująca kosztorys: JW Projekt Jerzy Wójcik ul. Prudnicka 14 , 47-300 Krapkowice
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Kosztorys Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

Kosztorys

Element ROBOTY ZIEMNE - FUNDAMENTY

1 KSNR 1/105/1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty 

przemysłowe ha 0,03

2 KSNR 1/106/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 

15 cm - na odkład m2 221,10

2 KSNR 1/201/1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II  - wykop pod 

budynek oraz skarpy m3 147,25

2 KSNR 1/201/1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II - wykop pod 

fundamenty m3 184,70

2 KSNR 1/204/3 

(1)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 

1 km samochodami samowyładowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni 

utwardzonej, kategoria  gruntu I-II m3 295,69

Opłata za składowanie m3 295,69

4 KSNR 2/1101/1 

(1)

Podkłady, betonowe - chudy beton C12/15 - analogia

m3 4,08

4 KNR 20/265/2 

(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu Peri, prostokątne, szerokości do 0,8˙m, 

wariant 2 - beton wodoszczelny C20/25 wodoszczelny W8 m3 1,99

4 KNR 20/266/3 

(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu Peri, stopy prostokątne, objętość do 1,5˙m3, 

wariant 2 - beton wodoszczelny C20/25 wodoszczelny W8 m3 19,63

3 KNR 202/290/4 

(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm -

ławy i stopy fundamentowe stal B500SP t 0,890

Dostawa i montaż geodezyjny kotew fundamentowych kg 170,30

2 KSNR 1/309/1 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, z zagęszczaniem, 

kategoria gruntu I-III m3 36,26

2 KNR 201/235/1 

(1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii I-II, 

spycharka 55˙kW (75˙KM) m3 65,70

2,9 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami - ziemia -  humus z 

odkładu m3 33,17

9 KNR 221/406/1 Wykonanie łąk parkowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II ha 0,10

Element PRZYZIEMIE (POSADZKA+PODJAZD)

9 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3 7,92

9 KNR 231/403/1 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm m 61,40

5 KNR 231/106/3 

(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6˙cm

m2 164,04

6 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa , grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm - 

kruszywo łamane 0-32 - analogia m2 164,04

6 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 164,04

6 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 164,04

6 KNR 231/109/3 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 7˙cm - pianobeton m2 149,04

7 KNR 11/317/3 Nawierzchnie z kostki betonowej  grubości 80˙mm na podsypce cementowo-piaskowej 

grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, kostka typu starobruk - 8cm  

Typu "Tetka bez fazy"- analogia m2 164,04

10 KNR 911/202/2 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowłóknina układana sposobem 

mechanicznym - pod opaską żwirową m2 54,00

8 KNR 231/202/5 Nawierzchnie żwirowe, chodniki, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 

5˙cm - opaska żwirowa wokół budynku m2 54,00
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Element PODWALINA - OCIEPLENIE

14 KNR 23/2611/4 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, sprawdzenie przyczepności 

systemem Atlas Stopter m2 14,94

14 KNR 202/2601/1

(1)

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, 

(styropian + 1˙warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia: beton, tynki, mozaika 

szklana - styropian EKSTRUDOWANY na podwalinie - 10 cm - analogia m2 14,94

Element DACH+OBUDOWA

17 KSNR 2/504/2 

(1)

Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm - blacha powlekana lub 

tytanowo cynkowa - analogia m2 58,08

17 KSNR 2/503/2 

(1)

Rynny dachowe systemowe z blachy tytanowo-cynkowej lub ocynkowanej powlekanej - 

analogia m 28,20

17 KSNR 2/503/4 

(2)

Rury spustowe systemowe z blachytytanowo-cynkowej lub ocynkowanej powlekanej - 

analogia m 10,60

KNR 1313/901/5

(1)

Lekka obudowa ścian i dachów z płyt obudowa dachu z płyt warstwowych -  płyta 

warstwowa ścianna 10 cm z wypełnieniem poliuretanowym - analogia m2 220,64

KNR 1313/901/5

(1)

Lekka obudowa ścian i dachów z płyt obudowa dachu z płyt warstwowych -  płyta 

warstwowa dachowa 12 cm z wypełnieniem poliuretanowym - analogia m2 161,78

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej budynku kg 7 146,1

Element STOLARKA

KNR 202/1203/2 Drzwi stalowe, pełne, ponad 2˙m2 - drzwi aluminiowe - analogia m2 1,80

KNR 19/1024/7 

(2)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, 

osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi - bramy przemysłowe - analogia m2 39,31

17 KSNR 2/504/2 

(1)

Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm - blacha powlekana lub 

tytanowo cynkowa - analogia m2 10,11


