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18.10.24 - KI_oczyszczalnia (18)_rozbiórki PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Roboty rozbiórkowe

1 Rozbiórka istniejącej drogi wewnętrznej na terenie przeznaczonym pod nowe obiekty oraz przy istniejącej
pompowni głównej

1.1 KNR AT-03
0101-01
analogia

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

korekta ob-
miaru

11+4 m 15,000

RAZEM 15,000
1.2 KNR 2-31

0803-01
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm m2

korekta ob-
miaru

485,50 m2 485,500

RAZEM 485,500
1.3 KNR 2-31

0803-02
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1
cm grub.
(do 5cm)
Krotność = 2

m2

korekta ob-
miaru

485,50 m2 485,500

RAZEM 485,500
1.4 KNNR 6

0806-01
Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej do dydpozycji inwes-
tora

m

118 m 118,000
RAZEM 118,000

1.5 KNR-W 4-01
0109-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 1 km

m3

poz.1.2*0,05+poz.1.4*0,25*0,30 m3 33,125
RAZEM 33,125

1.6 KNR-W 4-01
0109-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
na każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.1.5 m3 33,125
RAZEM 33,125

1.7 kalk.własna
wycena indy-
widualna

Opłata za gruz m3

poz.1.5 m3 33,125
RAZEM 33,125

2 Demontaże pozostałych obiektów oczyszczalni
2.1 KNNR 1

0209-06 z.sz.
2.1.1. 9906-
04/01 
analogia

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40
m3 w gr.kat. III - praca w gruncie oblepiającym

m3

100 m3 100,000
RAZEM 100,000

2.2 KNNR 1
0214-05 z.o.
2.11.4. 9911-
01 
analogia

Zasypanie wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia
Js=0.96)

m3

100 m3 100,000
RAZEM 100,000

2.3 KNR 4-05I
0411-01
analogia

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadni-
kiem i syfonem
-demontaż wpustu deszczowego

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.4 KNR 4-05I
0315-01
analogia

Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 200 mm
uszczelnionego zaprawą cementową
-demontaż przykanalika

m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

2.5 KNR 4-05I
0124-05
9902-03/1 

Demontaż rurociągu z PCW o śr. zew. 315 mm - wykopy nawodnione
-kd dn 300  na odcinku przeznaczonym pod nowe obiekty oraz ks dn 300 na od-
cinku laguny osadowe

m

34+35 m 69,000
RAZEM 69,000

2.6 KNR 4-05I
0409-01
9902-03/1 

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wy-
kopie o głęb. 3 m - wykopy nawodnione

kpl.

1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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2.7 KNR 4-04

0303-01
Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm
-rozbiórka ścian ograniczających laguny osadowe o wys. ok. 0,40 m oraz ścian ze-
wnętrznych składowiska osadu  o wys. ok. 1,5 m

m3

199*0,2*0,4+35*0,2*1,5 m3 26,420
RAZEM 26,420

2.8 kalk.własna
wycena indy-
widualna

Rozbiórka lagun osadowych, wywóz osadów, oczyszczenie terenu, niwelacja tere-
nu

m2

18*48 m2 864,000
RAZEM 864,000

2.9 kalk.własna
wycena indy-
widualna

Rozbiórka awaryjnego składowiska osadu odwodnionego, wywóz osadów, oczysz-
czenie terenu, niwelacja terenu

m2

10*15 m2 150,000
RAZEM 150,000

2.10 KNR-W 4-01
0109-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 1 km

m3

poz.2.2*0,2+poz.2.3*1,2+poz.2.7 m3 47,620
RAZEM 47,620

2.11 KNR-W 4-01
0109-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
na każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.2.10 m3 47,620
RAZEM 47,620

2.12 kalk.własna
wycena indy-
widualna

Opłata za gruz m3

poz.2.10 m3 47,620
RAZEM 47,620

2.13 kalk.własna
wycena indy-
widualna

Demontaż oraz utylizacja terrapaku (materiał syntetyczny) wraz z orurowaniem m3

2*2*3,1 m3 12,400
RAZEM 12,400

2.14 KNR 4-04
0704-03

Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. 89-108 mm przy użyciu pal-
nika tlenowego
-rozbiórka rurociągu doprowadzającego osad z zagęszczacza do lagun osadowych
oraz rozbiórka rurociągu awaryjnego odprowadzenia osadu z zagęszczacza

m

154+12 m 166,000
RAZEM 166,000

2.15 KNR 4-06
0118-01

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grub.do 10 mm
konstrukcji kraty i wyposażenia pompowni na złom wsadowy

t

0,166 t 0,166
RAZEM 0,166

2.16 KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość do 1 km

t

0,166 t 0,166
RAZEM 0,166

2.17 KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km
Krotność = 9

t

0,166 t 0,166
RAZEM 0,166

3 Rozbiórka osadnika Imhoffa i złoża spłukiwanego
3.1 KNR 13-25

0803-06
analogia

Demontaż konstrukcji wsporczej i nośnej o masie do 80 kg
-konstrukcje stalowe

kg

korekta ob-
miaru

1600 kg 1 600,000

RAZEM 1 600,000
3.2 KNR 4-06

0118-01
Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grub.do 10 mm
konstrukcji

t

1,6 t 1,600
RAZEM 1,600

3.3 KNR 4-04
1107-01
analogia

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość do 1 km

t

korekta ob-
miaru

1,6 t 1,600

RAZEM 1,600
3.4 KNR 4-04

1107-04
analogia

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km
Krotność = 9

t

korekta ob-
miaru

poz.3.3 t 1,600

RAZEM 1,600
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3.5 KNR 4-04

0303-02 z.o.
3.1. 
analogia

Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30 cm - Usytuowanie budynku unie-
możliwia dostęp osobom postronnym

m3

korekta ob-
miaru

(2*3,14*4,1)*7,2*0,3+4*2,1*3,1*0,2 m3 60,824

RAZEM 60,824
3.6 KNR 4-04

0302-02 z.o.
3.1. 
analogia

Rozebranie ław, stóp i fundamentów betonowych o grubości (wysokości) do 100
cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

korekta ob-
miaru

3,14*4,1^2*0,5+2,1*2,1*0,35 m3 27,935

RAZEM 27,935
3.7 KNR 4-04

0301-04 z.o.
3.1. 
analogia

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - Usytuowanie
budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

korekta ob-
miaru

3,14*5^2*0,3+2,5*2,5*0,2 m3 24,800

RAZEM 24,800
3.8 KNR-W 4-01

0109-17
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 1 km

m3

poz.3.5+poz.3.6+poz.3.7 m3 113,559
RAZEM 113,559

3.9 KNR-W 4-01
0109-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
na każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.3.8 m3 113,559
RAZEM 113,559

3.10 kalk.własna
wycena indy-
widualna

Opłata za gruz m3

poz.3.8 m3 113,559
RAZEM 113,559
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