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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
 
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO 
INWESTOR:                  Gmina Rybczewice
ADRES INWESTORA:    Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice
INWESTYCJA: 
 
ROZBIÓRKA BUDYNKÓW INWENTARSKICH- DAWNEJ STAJNI CUGOWEJ ORAZ OBORY FOLWARCZNEJ"
 
Kosztorys sporządzono na podstawie wykonanego obmiaru z natury oraz zlecenia inwestora.
 
Dane ogólne kosztorysowe:
1. Kosztorys został sporzadzony metodą kalkulacji inwestorskiej szczegółowej i uproszczonej. 
2. Kosztorys został sporzadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w progra-
mie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.Nr 130, poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004r. z późń.zm.)
3. Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określono na podstawie odpowiednich katalogów KNR, KNNR, KNR-W, NNRNKB, analogia, wycena
indywidualna oraz kalkulacja własna.
4. Cenę jednostkową robocizny (R) przyjęto na podstawie publikacji SEKOCENBUD II kwartał 2016r. oraz w oparciu o dane Głównego Urzędu Sta-
tystycznego na dzień 01.01.2016r.
5. Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich (Kp) przyjęto w oparciu o informację wydawnictwa SEKOCENBUD II kwartał 2016r. oraz w oparciu o
dane Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 01.01.2016r.
6. Wskaźniki narzutu zysku (Z) przyjęto w oparciu o informację wydawnictwa SEKOCENBUD II kwartał 2016r. oraz w oparciu o dane Głównego
Urzędu Statystycznego na dzień 01.01.2016r.
7. Ceny jednostkowe materiałów ujęto jako uśrednione ceny według informacji o cenach materiałów wydawnictwa SEKOCENBUD II kwartał 2016r.
oraz w oparciu o katalogowe ceny autoryzowanych dystrybutorów.
8. Ceny jednostkowe sprzętu przyjęto jako średnie ceny podawane w cennikach SEKOCENBUD II kwartał 2016r.
9. Współczynniki przyjęte do niniejszego kosztorysu inwestorskiego:
R    - dla robót ogólnobudowlanych i drogowych -          zł
Kp -  dla robót ogólnobudowlanych i drogowych -          %
Z   -  dla robót ogólnobudowlanych i drogowych -           %
10. Zakres prac - zgodnie z ustaleniami inwestora oraz projektem budowlanym. Z uwagi na fakt, iż projekt budowlany obiektu nie jest projektem wy-
konawczym kosztorys może odbiegać od rzeczywistych obmiarów, które należy weryfikować na budowie. 
Roboty rozbiórkowe konstrukcyjne dopuszcza sie wykonanie w całości sprzętem mechanicznym.
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3Rozbiórka budynków inwentarskich 2016 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Rozbiórka istniejącego budynku inwentarskiego nr 1 - dawna obora
1

d.1
KNR 4-04
0403-08

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe m

36,96*2 + 5,83*4 m 97,240
RAZEM 97,240

2
d.1

KNR 4-04
0403-05

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami m2

417,103 m2 417,103
RAZEM 417,103

3
d.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie
nadającej się do użytku

m2

(36,96*2+1,20*2+0,62*8)*0,55 m2 44,704
RAZEM 44,704

4
d.1

KNR 4-04
0402-04

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stop-
ni

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

5
d.1

KNR 4-04
0301-06

Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 10 cm - skucie podestu przed
budynkiem

m3

(2,20*1,20)*0,6 m3 1,584
RAZEM 1,584

6
d.1

KNR 4-04
0504-01
analogia

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - mechaniczne m2

281,81 m2 281,810
RAZEM 281,810

7
d.1

KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - obicie stropu m2

178,34 m2 178,340
RAZEM 178,340

8
d.1

KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów m

9,00*36 m 324,000
RAZEM 324,000

9
d.1

KNR-W 4-01
0443-02
analogia

Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m2 - demontaż drzwi zewnętrznych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

10
d.1

KNR-W 4-01
0443-02

Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m2 - drzwi wewnetrzne szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

11
d.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - wraz z oknami drew-
nianymi

szt.

36 szt. 36,000
RAZEM 36,000

12
d.1

KNR 4-04
0602-01
analogia

Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wysokości do 4 m ponad
terenem przy użyciu młotów pneumatycznych -sciany z belitu i cegły

m3

((4,50+4,50+4,50+9,74+9,74)*0,25)*3,74 + ((5,25*4+2,90*2+5,25*2+3,97+2,16)*
0,25)*3 - ((0,95*2,05)*19)*0,52

m3 44,168

RAZEM 44,168
13
d.1

KNR 4-04
0603-03
analogia

Burzenie ścian z konstrukcji kamiennych przy użyciu młotów pneumatycznych m3

((32,46+32,46+9,74+9,74)*3,80)*0,48 - (1,60*2,20)  - (1,00*2,00)*21 m3 108,426
RAZEM 108,426

14
d.1

KNR 4-04
0203-08
analogia

Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu - mechanicznie

m3

((32,46+32,46+9,74+9,74)*0,52)*1,40 m3 61,443
RAZEM 61,443

15
d.1

KNR 19-01
0118-13

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km -
wywóz wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki

m3

poz.12+poz.13+poz.14 m3 214,037
RAZEM 214,037

2 Rozbiórka istniejacego budynku inwentarskiego nr 2 - dawnej stajni cugowej
16
d.2

KNR 4-04
0403-08

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe m

48,18+48,18+6,20*2 m 108,760
RAZEM 108,760

17
d.2

KNR 4-04
0403-06

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych wieszarowych m2

597,432 m2 597,432
RAZEM 597,432
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3Rozbiórka budynków inwentarskich 2016 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18
d.2

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie
nadającej się do użytku

m2

(48,18*2+6,20*2)*0,55 m2 59,818
RAZEM 59,818

19
d.2

KNR 4-04
0301-06

Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 10 cm - skucie podestu przed
budynkiem

m3

(2,00*1,20)*0,6 m3 1,440
RAZEM 1,440

20
d.2

KNR 4-04
0406-03

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2

378,50 m2 378,500
RAZEM 378,500

21
d.2

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

378,50 m2 378,500
RAZEM 378,500

22
d.2

KNR 4-04
0504-01
analogia

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych- mechaniczne m2

378,50 m2 378,500
RAZEM 378,500

23
d.2

KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - obicie stropu m2

378,50 m2 378,500
RAZEM 378,500

24
d.2

KNR 4-04
0406-01

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe m2

378,50 m2 378,500
RAZEM 378,500

25
d.2

KNR-W 4-01
0443-02
analogia

Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m2 - demontaż drzwi zewnętrznych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

26
d.2

KNR-W 4-01
0443-02

Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m2 - drzwi wewnetrzne szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

27
d.2

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - wraz z oknami drew-
nianymi

szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

28
d.2

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na
zaprawie cementowo-wapiennej- sciany wewnetrzne

m3

((46,44+5,95*5)*0,25)*3,00 m3 57,143
RAZEM 57,143

29
d.2

KNR 4-04
0602-01
analogia

Burzenie murów  o wysokości do 4 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycz-
nych lub innych maszyn mechanicznych

m3

((47,48+47,48+9,72+9,72)*0,48)*3,70 - (1,43*2,85) - (1,55*2,60) - (1,50*1,40)* 2 -
(1,46*1,40)*3 - (1,35*2,01)*15 

m3 144,034

RAZEM 144,034
30
d.2

KNR 4-04
0203-08
analogia

Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu- mechanicznie

m3

((47,48+47,48+9,72+9,72)*0,52)*1,40 m3 83,283
RAZEM 83,283

31
d.2

KNR 19-01
0118-13

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km -
wywóz wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki

m3

poz.28+144,034+poz.30 m3 284,460
RAZEM 284,460
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