
OBMIAR

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

1 45111000-8 Rozbiórki i wyburzenia

1
d.1

KNR 4-04
0306-01

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm
Rozebranie podciągów (nadproży) żelbetowych nad bramami i oknami w osi
C.

m3

6,50*0,50*0,35*6 m3 6,825

RAZEM 6,825

2
d.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po-
nad 2 m2
# Wykucie z muru okien stalowych w ścianie w osi C.

m2

2,50*1,80*3 m2 13,500

RAZEM 13,500

3
d.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni po-
nad 2 m2
# Wykucie z muru drzwi stalowych w ścianie w osi C.

m2

2,50*3,50*2 m2 17,500

RAZEM 17,500

4
d.1

KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład
# Rozbiórka wykonywana wraz z demontażem konstrukcji drewnianej
dachu. Koszty robocizny przyjęto jak 50% nakładów katalogowych.

m2

(24,50+16,50)*15,50 m2 635,500

RAZEM 635,500

5
d.1

KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk
# Rozbiórka wykonywana wraz z demontażem konstrukcji drewnianej
dachu. Koszty robocizny przyjęto jak 50% nakładów katalogowych.

m2

poz.4 m2 635,500

RAZEM 635,500

6
d.1

KNR 4-04
0403-06

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych wieszarowych m2

poz.4 m2 635,500

RAZEM 635,500

7
d.1

KNR 4-04
0601-01
analogia

Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny
# Rozbiórka ścian ciężkim sprzętem mechanicznym. Przyjęto rozebranie tą
metodą ściany w osi A i częsciowo osich 1 i 16 (ściany szczytowe).

m3

((29,02+21,26)*7,00-(2,00*2,50<okna>+3,36*3,00<brama>))*0,38 <ściana w
osi A>

m3 128,014

15,50*(4,00+7,00)/2*0,38*2 <ściana w osi 1 i 16> m3 64,790

RAZEM 192,804

8
d.1

KNR 4-04
0602-02
analogia

Burzenie murów z cegły specjalnej na zaprawie cementowej o wysokości do
4 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych
# Rozebranie ścian ręcznie do poziomu przyległegop terenu w celu zacho-
wania istniejących ścian jako oporowych.

m3

((29,02+21,26)*0,50)*0,38 <ściana w osi A> m3 9,553
15,50*0,50*0,38*2 <ściana w osi 1 i 16> m3 5,890

RAZEM 15,443

2 45113000-2 Zabezpieczenie terenu 

9
d.2

KNR 2-01
0229-03
analogia

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w grun-
cie kat. IV
# Przemieszczenie gruzu pochodzącego z rozbiórki w okolice skarp w celu
wzmocnienia i podparcia pozostawionych częsci ścian. Wyprofilowanie na-
sypu pod kątem 45 st.na całej szerokości ściany w osi C i ścian szczytowych
w osi 1 i 16.

m3

poz.7+poz.2 m3 206,304

RAZEM 206,304

10
d.2

KNR 2-02
1804-11

Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm
o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
# Ogrodzenie terenu (konstrulkcji stalowej) siatką "leśną".

m

65,00+18,00*2 m 101,000

RAZEM 101,000
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11
d.2

Kalkulacja
własna

Oznakowanie nieruchomości
# Oznakowanie nieruchomości tablicami informacyjnymi.

kpl.

10 kpl. 10,000

RAZEM 10,000

3 Roboty towarzyszące

12
d.3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i zło-
żenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

(15,00*2,00*2,00)/2 <śmieci zalegające w hali> m3 30,000
15,00 <śmieci po robotach rozbiórkowych> m3 15,000

RAZEM 45,000

13
d.3

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie
zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km
# Wywiezienie gruzu i materiałów niebezpiecznych wraz z kosztami utylizacji
i składowania na wysypisku.

m3

poz.4*0,02 <papa pochodząca z rozbiórki> m3 12,710
poz.12 <resztki gruzu oraz śmieci> m3 45,000

RAZEM 57,710

14
d.3

KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie
zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
# Przyjęto wywóz gruzu i materiałów niebezpiecznych na odległość do 3 km.
Wysypisko śmieci w Raciborzu.
Krotność = 4

m3

poz.13 m3 57,710

RAZEM 57,710
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