
Przedmiar rob6t
Podstawa nakladu, opis pozycjl, wyllczeni" lfoS.l-iolOt

Roboty rozbi6rkowe, erementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad15.cm-Scianka oporowa
0,31*5,0*7,2

Roboty rozbi6rkowe, elementy betonowe niezbrojone,15'cm-murek od witryny
(1, 3+1, 05) *0,'t 5*0, 12

Roboty rozbi6rkowe, elementy betonowe niezbrojone,15.cm-schody

- df u-Lo
8,016

(2,3*3, 35+3, 7*0, g5) *
o,665k0,'1 5,2229r

r uu*
Roboty rozbi6rkowe, elementy bet15.cm-plytu 

tott, elementy 
"m 

gruboscl ponad

(r4, 45_I,02_0,355) *
,,au

Roboty ziemne z prze\rozem qruntu taczkami, odspojenie i przew6z naodleglosi do 1o'm, kateqoria gruntu rrr-pod sciany szrl-,12,i-3,L4
( 15, B+9 , 65+-t , 9+6 , 4+8*

, 
t'7*r'2

wykopy o 6cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejqcychfundament6w, qlebokos6 do 1,5'm w gruncie kategorii rrr-pog?gbieniepod S213, 14

i:6 KNR 23_/1 o,i 
,4+4n0,6)*rt2*0,4

Podbudowy betonowe, z dvfataci ho( 6

I1o56 Krot Jedn

"1, B 60 m3

-0 ,2L2 m3

-5,223 m3

-13, 075 m

-13, ?38 m3

-38 m3

-B m3

29 ,505 m2

40,851
40,861

1.9 KNRW 202/604/2 (

Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na

prostokEtna, o st.opie plaskiej,
6,4*A,3*0,25+J tg*0,4*0,25: I,2J

przekr6j prostok4tny, grubo66 d
'7, 9xI, 6J *0, 75+6, 4*1, 35*
0,15 - 1)-ttal_t-,,_J

rec zna e
15, B*1 ,6'7+9,65*1,5

sciany 2efbetowe' dodatek za ka2d.y 1.cm 16znicy gruboSci, betonukladany recznie

Zbrojenie konstru cji zelbetowych element6w, przygotowanre i monta2

-zbrojenia, 

konstr kcie monolitir.t.o hrrrlnu,ri n-^+,,

29, 505 m2

-r,21 A m3

-3,215 m3

-40,861 m2

40 , B6I 7, 00 m2

0,553 t1 15 KNRW202/- --'- --l Y.Y'J -v
Lzolacf e przeciwwiJ gociowe powlokowe bj tumiczne pionowe _

*, _
al,l

Browarna 6-Taras-wariant II
t /. s trona nr :

l( .---
1 Sporz4dzil : Strawomir pawlik



Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie iloSci rob6t

4'l ,'1
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bltumiczne pionowe _
wyJconywane na zimno, emulsji asfaltowa, dodatek 'za kazd,a nastepnawarstwe

scianka z broczk6w betonowych na zaprawie cementow el-przy schodachwel Sciowych
(l/3+1,05)*0,'1 5*A,12 : O,2IIb

Tynki cementowe kategorii rrr, wykonywane rgcznie, sciany plaskie -tynk Scianki jw
(1/3+1 ,05)*0,'1 5*2 : 3,525

Wyw6z qruzu i materialo bi 6rk

I fo56 Krot Jedn

-4 t,100 n2

41 ,1 m2

-0 ,272 m3

-3, 525 m2

67, 03 m31.20 KNR 231
Profifowanie i zaggszczanie po lo2a pod warstwy konstrukcyjnenawierzchni-anaroqia-wyprofilo anie pod r";;a;; focnyrni _

inowy- (nale2y przewidzie6

Zeszyt 5 1994r.podsypka pias owa grubo6ci 5.cm_ zaqgszczenieubijakiem spalinowym_pod poc ylnrg
(r4, 45_0, 33_0, 55_1 / 015 ) *
1' 0

Podbudowy z krwszyw, tlucze6_ grubo66 warstwy po zag,eszczeniu

1' qq
m2

-12, 555 m2

12, 555 5,00 m2

12. 555 m2
Podbudowy z kruszyw, tlucze6_
spalinowy-dodatek iw do l0 cn

zages zczenie mechaniczne_ubi j ak
12, 55 2,00 m2L 25KNR23t-

It,larstwy podsypkowe, podsypka
pa zaqeszczeniu 3' cm-zacreszc

aaman | 
^r-r^-^i - ^ l-^.,-

ProJ^uwd, gruboSi warstwy
m2

prostych
rI,22
II,22

kwaqowai-raA>:i
Inwestorem

- z t ' dJ
2'l , 83

ro z ebrani e- i w

1.26 KNR 23I/105/6 'L
wanstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zaqeszczenrereczne, dodatek za ka2d.y nastepny 1.cm grubosci warstwy-do 4cm-zaqeszczeni e iw

Deskowanie efement6w betonowych i zefbetowych, schod6w
(2,3*3,35+3,7*0,95)

Schody betonowe, stopnie betonowe zewngtrzne i wewngtrzne na

14, 45+I, 3B+ (14, 45_7, 6_

-..= *-rru nr n 
o't-o'tt'

Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych,

12, 5 m2

L2,5 m2

-rI,220 m2

5,223 m3

6,08 m2

-21 ,830 m

25 m

25 m

Browarna 6-Taras-wariant II scrona nr: SporzEdzil : S.lawomir pawl_ik


