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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i obliczenie j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Ogrodzenie- część frontowa

1
d.1

KNR-W 2-
02 1803-

01

Dostawa i montaż ogrodzenia:
-prefabrykowany betonowy słupek na dwie
płyty
-dwie płyty podmurówki wysokości 25 cm
-słupek metalowy ogrodzenia  z profilu
zamkniętego 40mm*60 mm
-przęsło metalowe ogrodzenia z profilu
zamkniętego

m

11,90 + 8,92 m 20,820

RAZEM 20,820

2
d.1

KNR 2-31
0702-02

Analogia -dostawa i montaż słupka
ogrodzeniowego do bramy

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

3
d.1

KNNR 10
0710-02

Stabilizacja słupków ogrodzeń i bram na
gruntach organicznych przez obetonowanie
słupka

słu
p.

4 słu
p.

4,000

RAZEM 4,000

4
d.1

KNR 2-23
0404-03

Analogia-montaż bramy z odzysku szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

5
d.1

KNR-W 2-
02 1803-

01

Dostawa i montaż ogrodzenia:
-słupek metalowy ogrodzenia  z profilu
zamkniętego 40mm*60 mm wraz ceowym
łącznikiem do płyty
-płyta podmurówki wysokości 25 cm z płyty
kamiennej
-przęsło metalowe ogrodzenia z profilu
zamkniętego

m

8 * 2,08 + 2 * 0,4 m 17,440

RAZEM 17,440

6
d.1

KNR-W 2-
02 1803-

01

Dostawa i montaż ogrodzenia:
-słupek metalowy ogrodzenia  z profilu
zamkniętego 40mm*60 mm
-przęsło metalowe ogrodzenia z profilu
zamkniętego

m

3 * 2,20 m 6,600

RAZEM 6,600

7
d.1

KNNR 10
0710-02

Stabilizacja słupków ogrodzeń i bram na
gruntach organicznych przez obetonowanie
słupka

słu
p.
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i obliczenie j.m. Poszcz. Razem
10 słu

p.
10,000

RAZEM 10,000

8
d.1

KNR 2-31
1408-01

Analogia -wykonanie nawierzchni z
kamyków płukanych

m2

10,0 m2 10,000

RAZEM 10,000

2 Ogrodzenie- część boczna

9
d.2

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe,
prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne
układanie betonu-analogia fundament
ogrodzenia

m3

2,08 * 0,28 {szer} * 1,3 m3 0,757

RAZEM 0,757

10
d.2

KNR 2-31
0702-02

Analogia -dostawa i montaż słupka
ogrodzeniowego wraz z podstawą do
mocowania na fundamencie

szt.

20 szt. 20,000

RAZEM 20,000

11
d.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki z zaprawy na fundamencie
ogrodzenia

m2

[38,2 + 2,08] * 0,28 m2 11,278

RAZEM 11,278

12
d.2

KNR 0-23
2614-10

Ochrona narożników wypukłych
kątownikiem metalowym

m

2 * [38,2 + 2,08] m 80,560

RAZEM 80,560

13
d.2

KNR 0-23
2612-06

Analogia- przyklejenie warstwy siatki na
fundamencie wraz z zatarciem ( wspł.
Rx1,5, klej do wtopienia siatki x1,5)

m2

[38,2 + 2,08] * [0,3 + 0,28 * 0,6] m2 18,851

RAZEM 18,851

14
d.2

KNR-W 2-
02 1805-

11

Osadzenie przęseł ogrodzenia w ramach z
kształtowników stalowych-analogia

m2

19 * 2,0 * 1,03 m2 39,140

RAZEM 39,140

15
d.2

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu
rodzimego kat. I-III

m2

2 * [38,2 + 2,08] * 0,5 m2 40,280

RAZEM 40,280

3 Ogrodzenie- część tylna

16
d.3

KNR 13-
12 1601-

01

Ogrodzenia z prefabrykowanych
elementów żelbetowych z elementów
ogrodzenia 2,5m i na wysokość 1.5m-
analogia

m2
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i obliczenie j.m. Poszcz. Razem
34,41 * 1,5 m2 51,615

RAZEM 51,615

17
d.3

KNR-W 2-
02 1803-

01

Dostawa i montaż ogrodzenia:
-prefabrykowany betonowy słupek
-płyta podmurówki wysokości 25 cm
-słupek metalowy ogrodzenia  z profilu
zamkniętego 40mm*60 mm
-przęsło metalowe ogrodzenia z profilu
zamkniętego

m

2,08 m 2,080

RAZEM 2,080

18
d.3

KNR 2-01
0506-01

Plantowanie skarp i dna wykopów
wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III

m2

34,41 * [0,5 + 1,5] m2 68,820

RAZEM 68,820

19
d.3

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu
rodzimego kat. I-III

m2

34,41 * 1,0 m2 34,410

RAZEM 34,410
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Tabela przedmiaru robót

Lp. Nazwa Razem
1 Ogrodzenie- część frontowa

2 Ogrodzenie- część boczna

3 Ogrodzenie- część tylna

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Słownie:

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.200.18  Nr seryjny: 4601


	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar robót
	Dział:Ogrodzenie- część frontowa 
	Pozycja: Dostawa i montaż ogrodzenia:                                                                                                                                                              -prefabrykowany betonowy słupek na dwie płyty
-dwie płyty podmurówki wysokości 25 cm 
-słupek metalowy ogrodzenia  z profilu zamkniętego 40mm*60 mm 
-przęsło metalowe ogrodzenia z profilu zamkniętego
	Obmiar: <edit>11,90 + 8,92</edit>

	Pozycja: Analogia -dostawa i montaż słupka ogrodzeniowego do bramy
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Stabilizacja słupków ogrodzeń i bram na gruntach organicznych przez obetonowanie słupka
	Obmiar: <edit>4</edit>
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Analogia-montaż bramy z odzysku
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż ogrodzenia:                                                                                                                                                              -słupek metalowy ogrodzenia  z profilu zamkniętego 40mm*60 mm wraz ceowym łącznikiem do płyty                                                         -płyta podmurówki wysokości 25 cm z płyty kamiennej
-przęsło metalowe ogrodzenia z profilu zamkniętego
	Obmiar: <edit>8 * 2,08 + 2 * 0,4</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż ogrodzenia:                                                                                                                                                              -słupek metalowy ogrodzenia  z profilu zamkniętego 40mm*60 mm
-przęsło metalowe ogrodzenia z profilu zamkniętego
	Obmiar: <edit>3 * 2,20</edit>

	Pozycja: Analogia -wykonanie nawierzchni z kamyków płukanych
	Obmiar: <edit>10,0</edit>


	Dział:Ogrodzenie- część boczna 
	Pozycja: Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu-analogia fundament ogrodzenia
	Obmiar: <edit>2,08 * 0,28 {szer} * 1,3</edit>

	Pozycja: Analogia -dostawa i montaż słupka ogrodzeniowego wraz z podstawą do mocowania na fundamencie
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Spadki z zaprawy na fundamencie ogrodzenia
	Obmiar: <edit>[38,2 + 2,08] * 0,28</edit>

	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	Obmiar: <edit>2 * [38,2 + 2,08]</edit>

	Pozycja: Analogia- przyklejenie warstwy siatki na fundamencie wraz z zatarciem ( wspł. Rx1,5, klej do wtopienia siatki x1,5)
	Obmiar: <edit>[38,2 + 2,08] * [0,3 + 0,28 * 0,6]</edit>

	Pozycja: Osadzenie przęseł ogrodzenia w ramach z kształtowników stalowych-analogia
	Obmiar: <edit>19 * 2,0 * 1,03</edit>

	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
	Obmiar: <edit>2 * [38,2 + 2,08] * 0,5</edit>


	Dział:Ogrodzenie- część tylna
	Pozycja: Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych z elementów ogrodzenia 2,5m i na wysokość 1.5m-analogia
	Obmiar: <edit>34,41 * 1,5</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż ogrodzenia:                                                                                                                       -prefabrykowany betonowy słupek
-płyta podmurówki wysokości 25 cm 
-słupek metalowy ogrodzenia  z profilu zamkniętego 40mm*60 mm 
-przęsło metalowe ogrodzenia z profilu zamkniętego
	Obmiar: <edit>2,08</edit>

	Pozycja: Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III
	Obmiar: <edit>34,41 * [0,5 + 1,5]</edit>

	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
	Obmiar: <edit>34,41 * 1,0</edit>



	Tabela przedmiaru robót


