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Odwodnienie Budynku Cłównego Zabytkowego Teatru

przedmiar

Nr Podstawa Opis robót Jm

Strona l/3

llość

_,,* Roboł ziemne i odwodnieniowe
l KNR 2-3 l RozebraniÓ'nawierzchni z pł},t chodnikowych o wymiarach 35x35x5cm nu pódryp....r*towo-piaskowej

08 1 5/06

30* 2+2*5,5

2 KNR 2-3l Rozębranie ręczne nawierzchni z kostki kamienne.j nieregularne.j o wysokości 8cm na podsypce
0805/03 cementowo-piaskowe.i

m2

,-"^ if-
71,000

- ?, p00

m2 _.__ l5,000

86,000

-i 
-rNn zJ i-Roń;;ii ńecnan;cine foJuuJÓ*y u.tonowe.; o grubości

080 l /03
l 2cm

m2
KNR 2-2l Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajne.j z gruntu zadarnionego z transportem taczkami
0ż17/02

-i" 
--rNR 

ł-o t Rozebranie ścian
0349l06

wykonanych z kamieni nu rupńi....."to*Ó*"pión*i

m3 4,400
KNR 2-2l Ręczne rozściele nie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie płaskim
02 l 8/0l

1,200

7 KNR 2-2 l nęczne wytonańi. iru*ni[O* dń;o*yó Śie*em bez nawożenia w gruncie kategorii IlI
0401l02

-8 KNR 

'-ji 
PoOU"O"*v betonowe bez dylatac.ji o grubości *ursi*ylo rugęrr.i.niu iZ., 

m2 8'000

0 l 09/03

m2 86,000
9 KNR 2-3 l Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej, z wypelnienień spoin

0502/02 zapfawącementową

7l,000
10 KNR 2-3l Nawierzchnię z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej

0302l04

m2 l 5,000
l l KNR 2-02s Murki z kostki granitowej ze zwiińczenie, U.tonoĘr-kamień z rozbiórki

0l02l04

m3 __ 4,400_

12 KNR 4-0l Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych dwoma końcami
0354ll7

l3 KNR 2-02 Stopnie proste blokowe - dodatek zakużdedalsze 0.02m2 przekro.ju ponad 0,06m2
21|2/05

:z! _,_ 5,000

8,000

m3

I4 KNR 2-0l Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokoś.iO.g-l.S* i głębokości do 3,0m o ścianach
0317l05 pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

3*2*17 m3 l 02,000

0318/02 głębokości do 9m pod fundamenty, rurociągi i kolektory z wydobyciem urobku wyciągiem mechanicznym
9*2,5*14 m3 315,000

razęm m3 3 l 5,000
t6 KNR 2-0l Roboty ziemne w gruncie kategorii IJII wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka

0213101 0,25m3 z transpońem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do l km, lęcz z zięmi
uprzedn io zmagazynowane.i w hałdach

m3 400,000
17 KNR 2-0l Nakłady uzupełnia.jące do tablic 0201-02l3 zakŁde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu

02l4l04 kategorii IlI-[V samochodami samowyładowczymi do 5t na odległośó ponad lkm po drogach utwardzonych
ziemi kat. IIIJV krotność 4

400,000
l8 KNR 2-0l Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych W 8runcle

032ż104 suchym kategorii IIIJV o szęrokości do lm i głębokości do 6m wrazzrozbiórką
40*6 m2 240,000

razem m2 ż40,000
19 KNR 2-0l

0322/09
Pełne umocnienie palami szalunkowynri (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie
suchym kategorii I-IV o szerokości do 1m - dodatek zakażdy dalszy 1,0m szerokości wykopu przy
głębokości do óm

ż2*6 m2 l 32,000

ry:! Ł_ _ ,!Ł2,0P0


