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Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru robót
 
Podstawę do sporządzenia przedmiaru robót stanowią:
A. Katalogi nakładów rzeczowych 
B. Archiwalny projekt budowlany remontu balustrad tralkowych
 
 
 Ilości przedmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywis
tych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych.
 
Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować podczas wykonywania ro
bót budowlanych. Przedmiar robót należy rozpatrywać razem z dokumentacją projektową.
 
UWAGA:
Niniejsze opracowanie nie stanowi dokumentacji przetargowej. 
Zaznacza się, iż zakres robót objętych przedmiarem robót nie opiera się na podstawie projektu budowlanego.
Przedmiar robót został sprządzony w oparciu o archiwalny projekt budowlany remontu balustrad tralkowych wokół wejścia do Pałacu Kul
tury i Nauki. Bazowe opracowanie nie uwzględniało w swoim zakresie rozwiązań technologicznych poniżej wyszczególnionych prac.
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PKIN_PRD_Nawierzchnia_Kinoteka.ath PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 REMONT NAWIERZCHNI TARASÓW
1

d.1
KNK 2-06
0810-06

Rozbiórka chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej (Demontaż płyt granitowych o
wymiarach około 67x67x5cm w poziomie tarasów przed budynkiem od strony
Kinoteki oraz od strony Pałacu Młodzieży. Płyty kamienne na podsypce ce-
mentowo-piaskowej ze spoinowaniem cementowym. Materiał należy odłożyć
do ponownego wykorzystania dlatego prace demontażowe należy prawdzić z
zachowaniem szczególnej ostrożności). Uwaga: Zastosowano współczynnik
nakładu robocizny = 2,5 ze względu na znaczny ciężar płyt oraz konieczność
ostrożnego ich demontażu.

m2

<Kinoteka>435.53+423.15+6.60*0.60+[(14*4*0.67*0.67)-(3.14*0.7*0.7)*4]*2 m2 900.608
RAZEM 900.608

2
d.1

TZKNC N-K/
VI 1/1-d
analogia

Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - granit i podobne
(Oczyszczenie zdemontowanych płyt granitowych - przygotowanie do ponow-
nego montażu). Zastosowano współczynnik nakładu robocizny = 2,0.

m2

poz.1 m2 900.608
RAZEM 900.608

3
d.1

KNNR 6
0111-01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa o
grubości po zagęszczeniu 10 cm (Wyrównanie podłoża w miejscu zdemonto-
wanych płyt kamiennych oraz wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego
cementem). Uwaga: Przy wykonywaniu remontu posadzki tarasu zwrócić
szczególną uwagę na odpowiednie spadki powierzchni trasów tak aby woda
spływała od muru budynku na zewnątrz. Zastosowano współczynnik nakładu
robocizny = 2,0.

m2

poz.1 m2 900.608
RAZEM 900.608

4
d.1

KNNR 6
0503-08
analiza indy-
widualna

Chodniki z płyt kamiennych grubości 5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową. (Ponowne ułożenie zdemontowanych uprzednio
płyt granitowych na wyrównanej nawierzchni tarasów - przewidziano wykorzys-
tanie materiału z rozbiórki. Spoinowanie zaprawą cementową. Przy wykonywa-
niu remontu posadzki tarasu zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie spad-
ki powierzchni trasów tak aby woda spływała od muru budynku na zewnątrz).
Uwaga: Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem przewi-
dziano w pozycji nr 3 zmniejszono nakłady materiałowe na piasek. Założono
konieczność ułożenia nowych płyt na 3% powierzchni tarasów - w przypadku
zniszczenia starych płyt podczas demontażu. Zastosowano współczynnik na-
kładu robocizny = 4,0 ze względu na znaczny ciężar płyt oraz konieczność pre-
cyzjnego dopasowania płyt pochodzących z rozbiórki.

m2

poz.1 m2 900.608
RAZEM 900.608

2 WYWÓZ GRUZU I ZANIECZYSZCZEŃ
5

d.2
KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi (Wy-
wóz gruzu i zanieczyszczeń z terenu budowy - skalkulowano wywóz z użyciem
kontenerów). (Wywóz uszkodzonych płyt granitowych oraz innaych zanie-
czyszczeń).

m3

<uszkodzone płyty granitowe>poz.1*0.03*0.05 m3 1.351
<podbudowa nawierzchni - 10%>poz.1*0.10*0.10 m3 9.006

RAZEM 10.357
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PKIN_PRD_Nawierzchnia_Kinoteka.ath KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

1 REMONT NAWIERZCHNI TARASÓW
1

d.1
KNK 2-06
0810-06

Rozbiórka chodników, wysepek przy-
stankowych i przejść dla pieszych z
płyt kamiennych na podsypce cemen-
towo-piaskowej (Demontaż płyt grani-
towych o wymiarach około
67x67x5cm w poziomie tarasów
przed budynkiem od strony Kinoteki
oraz od strony Pałacu Młodzieży. Pły-
ty kamienne na podsypce cemento-
wo-piaskowej ze spoinowaniem ce-
mentowym. Materiał należy odłożyć
do ponownego wykorzystania dlatego
prace demontażowe należy prawdzić
z zachowaniem szczególnej ostroż-
ności). Uwaga: Zastosowano współ-
czynnik nakładu robocizny = 2,5 ze
względu na znaczny ciężar płyt oraz
konieczność ostrożnego ich demon-
tażu.

m2 900.608

-- Robocizna --
999 0.87*2.5= r-g 2.1750 0.00 0.000

Razem pozycja 1 0.000 900.608 0.00
2

d.1
TZKNC N-K/VI
1/1-d
analogia

Wstępne odczyszczenie powierzchni
- kamień nieporowaty - granit i pod-
obne (Oczyszczenie zdemontowa-
nych płyt granitowych - przygotowa-
nie do ponownego montażu). Zasto-
sowano współczynnik nakładu robo-
cizny = 2,0.

m2 900.608

-- Robocizna --
999 0.8*2= r-g 1.6000 0.00 0.000

Razem pozycja 2 0.000 900.608 0.00
3

d.1
KNNR 6 0111-
01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem w ilości 20 kg/m2, warst-
wa o grubości po zagęszczeniu 10
cm (Wyrównanie podłoża w miejscu
zdemontowanych płyt kamiennych
oraz wykonanie podbudowy z piasku
stabilizowanego cementem). Uwaga:
Przy wykonywaniu remontu posadzki
tarasu zwrócić szczególną uwagę na
odpowiednie spadki powierzchni tra-
sów tak aby woda spływała od muru
budynku na zewnątrz. Zastosowano
współczynnik nakładu robocizny = 2,
0.

m2 900.608

-- Robocizna --
999 0.216*2= r-g 0.4320 0.00 0.000

-- Materiały --
1701112 Cement portlandzki CEM II 32,5 - w

opakowaniu 25-50 kg
t 0.0202 0.00 0.000

2600810 Krawędziaki iglaste kl. II m3 0.0005 0.00 0.000
1602299 Pospółka do nawierzchni drogowych t 0.0522 0.00 0.000
1601799 piasek m3 0.0412 0.00 0.000
3930001 Woda przemysłowa z rurociągu m3 0.0900 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
45111 zagęszczarka m-g 0.0254 0.00 0.000

Razem pozycja 3 0.000 900.608 0.00
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PKIN_PRD_Nawierzchnia_Kinoteka.ath KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

4
d.1

KNNR 6 0503-
08
analiza indywi-
dualna

Chodniki z płyt kamiennych grubości
5 cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypełnione zaprawą cementową.
(Ponowne ułożenie zdemontowanych
uprzednio płyt granitowych na wyrów-
nanej nawierzchni tarasów - przewi-
dziano wykorzystanie materiału z roz-
biórki. Spoinowanie zaprawą cemen-
tową. Przy wykonywaniu remontu po-
sadzki tarasu zwrócić szczególną
uwagę na odpowiednie spadki po-
wierzchni trasów tak aby woda spły-
wała od muru budynku na zewnątrz).
Uwaga: Wykonanie podbudowy z
gruntu stabilizowanego cementem
przewidziano w pozycji nr 3 zmniej-
szono nakłady materiałowe na
piasek. Założono konieczność ułoże-
nia nowych płyt na 3% powierzchni
tarasów - w przypadku zniszczenia
starych płyt podczas demontażu. Za-
stosowano współczynnik nakładu ro-
bocizny = 4,0 ze względu na znaczny
ciężar płyt oraz konieczność precyzj-
nego dopasowania płyt pochodzą-
cych z rozbiórki.

m2 900.608

-- Robocizna --
999 0.542*4= r-g 2.1680 0.00 0.000

-- Materiały --
1631554 płyty chodnikowe, granitowe - Strze-

gom, o grubości 5 cm
1.01*0.03=0.0303=

m2 0.0303 0.00 0.000

1601799 piasek
0.0845*0.2=0.0169=

m3 0.0169 0.00 0.000

1701112 Cement portlandzki CEM II 32,5 - w
opakowaniu 25-50 kg

t 0.0008 0.00 0.000

3930001 Woda przemysłowa z rurociągu m3 0.0320 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00 0.000

Razem pozycja 4 0.000 900.608 0.00
2 WYWÓZ GRUZU I ZANIECZYSZCZEŃ
5

d.2
KNR 4-01
0108-11 + KNR
4-01 0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi
(Wywóz gruzu i zanieczyszczeń z te-
renu budowy - skalkulowano wywóz z
użyciem kontenerów). (Wywóz
uszkodzonych płyt granitowych oraz
innaych zanieczyszczeń).

m3 10.357

-- Robocizna --
999 r-g 0.7000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39521 Środek transportowy - kontener m-g 0.5000 0.00 0.000

Razem pozycja 5 0.000 10.357 0.00
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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