
Lp.
Przedmiar robót

Jedn. 

Miary. Obmiar Ilość Cena Wartość

Budowa ogrodzenia kratowego - 

systemowego

DZIAŁ Roboty demontażowe 

10 Rozbiórka ogrodzenia z siatki na 

słupkach stalowych - strona północna

m² (15+31)*2,00 92,000

20 Rozbiórka furtek z łat niestruganych 

ze słupkami żelbetowymi- strona 

północna

m² 3 3,000

30 Rozbiórka bram wjazdowych z 

kształtowników stal. zimnogiętych - 

strona północna na słupkach 

stalowych

m² 5,0*2,0 10,000

40 Rozbiórka ogrodzenia z ramek z 

kątownika wypełnionych siatką - 

nasłupkach stalowych - strona 

południowa

m² 91,9*1,50 137,850

50 Rozbiórka furtek z łat niestruganych 

ze słupkami żlbetowymi- strona 

południowa

m² 1,35*2,0 2,700

60 Rozbiórka elementów betonowych 

niezbrojonych grubości ponad 15 cm - 

cokół ogrodzenia od strony 

południowej

m³ (0,3*0,50)*72

,6

10,890

70 Rozbiórka ogrodzenia z 

prefabrykowanych elementów 

żelbetowych- strona południowa

m² 2,10*1,5*8 25,200

80 Wywóz gruzu samochodami 

wywrotkami na odległośćdo 1 km

m³ (0,3*0,5)*73,

2+{[(2,1*8)+1

,5]*1,5}*0,1+

3,0

16,725

90 Wywóz gruzu samochodami 

wywrotkami na każdy następny 1 km - 

dalsze 12 km - krotność 12

m³ j.w. 16,725

Razem:

DZIAŁ Roboty montażowe - Wznoszenie ogrodzenia kratowego systemowego 

10 Wykopanie dołów o pow. Dna do m2 

i głęb. Do 1,0 m w gruncie kat.3 pod 

słupki od strony północnej i 

wschodniej

szt 7+12+14+11

+16

60,000

20 Wykopy pod słupy bramy i furtki - 

strona północna

m³ 0,5*0,5*1,0*3

,0

0,750



30 Wykopy fundamentowe ręczne w 

gruncie kat 3 z transportem 

przyczepami samowyładowczymi na 

odl do 0,5 km - wykop liniowy pod 

fundament ogrodzenia od strony 

południowej

m³ 0,5*1,0*91,9 45,950

40 Cokół betonowy 0,40x0,40 m na 

fundamencie 0,50x 1,00 m

metr 91,9 91,900

41 Betonowanie stóp fundamentowych 

pod słupki ogrodzenia oraz słupki 

przybramowe

m 3 (0,5*0,5)*1,0

*(60+3)

15,750

50 Ogrodzenie z siatki prętów (  

systemowe) cynkowanej ogniowo o 

wys. ca.200 cm montowanych do 

słupów stalowych o rozstawie 250 

cmw gniazdach cokołów - strona 

północna i wschodnia

metr 16,50+28,20

+32,00+27,3

0+39,00

143,000

60 Ogrodzenie z siatki prętów ( 

systemowe) cynkowanej ogniowo o 

wys. ca.200 cm montowanych w 

słupach stal. cynkowanych o 

rozstawie 250 cm osadzonych w 

fundamencie cokołu - strona 

południowa

metr 91,9 91,900

70 Słupy o wys 2,00 m ponad teren, 

przybramowe z fundamentami, 

stalowe cynkowane ogniowo o wym. 

200x200x 5 mm; h=250 cm, wrota 2-

skrzydłowe szer. łącznej 5,0 m, furtka 

o szer. 1,25 m - strona północna

szt 2+1 3,000

80 Wrota systemowe dwuskrzydłowe o 

szer. 5,0 m z furtką systemową o 

szer. 1,25 m o wys. 2,0 m ponad 

teren;bez pasa dolnego z blachy

kpl 1 1,000

Razem:
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