
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń

45000000-7 Roboty budowlane
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Hala handlu hurtowego z zapleczem administracyjno-biurowym - ogrodzenie
ADRES INWESTYCJI   :     Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, nr geod. dz. 100/72, 100/74
INWESTOR   :     Lubelski Rynek Hurtowy S.A., 
ADRES INWESTORA   :     Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn 

DATA OPRACOWANIA   :     31.12.2018r.

WYKONAWCA :                                                      INWESTOR :

Data opracowania

31.12.2018r.

Data zatwierdzenia



Przedmiar  robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Ogrodzenie
1

d.1
KNR 2-25
0312-03
analogia

Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub
kształtowników stalowych - rozebranie- analogia: demontaż istniejącego ogro-
dzenia panelowego na długości 210,23m, panele 250x180cm, słupki z dwute-
ownika IPE 100 - materiłay do ponownego wbudowania

m2

210.23*1.80 m2 378.414
RAZEM 378.414

2
d.1

KNR 2-02
1807-03
1807-07 
analogia

Słupy o wysokości 2.4 cm przybramowe z fundamentami betonowe 40x40 cm
- analogia: wykonanie fundamentów betonowych dla mocowania słupków
ogrodzeniowych (wykop w gruncie 40x40x60cm i betonowanie obsadzonego
słupka ogrodzeniowego)

szt.

136 szt. 136.000
RAZEM 136.000

3
d.1

KNR 2-02
1802-04
analogia

Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m w ramach na słupkach stalowych z teowni-
ka 100x100x11 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów - ana-
logia: panele ocynkowane 250x180cm (takie same jakie są w istniejącym
ogrodzeniu ), słupki ocynkowane długości 2,40m z dwuteownika IPE 100 lub z
profili zamkniętych 60x40cm - wykonanie nowego ogrodzenia z nowych mate-
riałów łącznie z trasportem

m

(63.72+2.50+53.12+2.50+78.67+20.42+113.54)-210.23 m 124.240
RAZEM 124.240

4
d.1

KNR 2-02
1802-04
analogia

Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m w ramach na słupkach stalowych z teowni-
ka 100x100x11 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów - ana-
logia: panele ocynkowane 250x180cm (te same jakie są w istniejącym ogro-
dzeniu ), słupki ocynkowane długości 2,40m z dwuteownika IPE 100  - wyko-
nanie nowego ogrodzenia z odzyskanych materiałów z demontażu istniejące-
go ogrodzenia

m

210.23 m 210.230
RAZEM 210.230

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 30076


