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Przedmiar robót
Załącznik nr 2 do SIWZ - Remont kładki komunikacyjnej
wzór suma

nazwa jednostka ilo ść cena warto ść w grupie
I. Prace przygotowawcze

montaż siatki budowlanej na konstrukcji kładki komunikacyjnej 329,71 m2

zabezpieczenie elementami drewnianymi wejścia na kładkę 
komunikacyjną wraz informacjami „teren budowy” itp.
montaż rusztowania 

 zabezpieczenie obszaru objętego remontem taśmami z 
informacją – „osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”

 wytyczenie alternatywnych dróg dojścia do klatek Strzelecka 48, 
Strzelecka 50 i Strzelecka 52 lub koordynacja prac w sposób nie 
utrudniający mieszkańcom korzystanie z wejść do klatek

II. Prace rozbiórkowe
rozbiórka okładzin i izolacji istniejącej kładki , w tym:
  demontaż płytek 294,029 m2
  demontaż izolacji poziomej 294,029 m2
  demontaż warstwy betonu gr. 4,5cm 294,029 m2
  demontaż opierzenia, 28,97 m2
  skucie tynków od spodu kładki gr. 1,5 cm 329,71 m2
  załadunek na kontener 22,32 m3
  wywóz gruzu 22,32 m3
 oczyszczenie przez piaskowanie powierzchni stalowych 
konstrukcji, w tym elementów balustrad 294,029 m2
rozbiórka okładzin schodów Krakowska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
  załadunek na kontener 
  wywóz gruzu
rozbiórka gazonów z cegieł klinkierowych
  załadunek na kontener 
  wywóz gruzu
rozbiórka posadzki chodnika Krakowska 1, Krakowska 3
  załadunek na kontener 
  wywóz gruzu
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III. Prace remontowe - kładka komunikacyjna
wykonanie izolacji poziomej – papa termozgrzewalna 2x, 
gr.1,2cm z wywinięciem na ścianę 10cm 294,029 m2

zabezpieczenie przejścia rury spadowej przez konstrukcję kładki
wykonanie okładziny betonowej gr. 4,5 cm 294,029 m2
tynkowanie ścian od spodu kładki gr. 1,1cm 329,71 m2

IV. Prace remontowe - schody Krakowska 1, 3, 5, 7, 9, 11 i 13
odbudowanie gazonów z cegieł klinkierowych na zaprawie 
murarskiej
wykonanie chodnika Krakowska 1 i Krakowska 3 z kostki 
brukowej
malowanie balustrad
montaż kratek do otworów odwadniających

V. Prace budowlane-okładziny zewnętrzne

 montaż płytek klinkierowanych ceramiki Pradyż 30x30x1,1 kolor 
CLOUD BROWN na zaprawie klejowej lub innych spełniających 
następujące warunki: kolor dopasowany do elewacji budynku (do 
uzgodnienia z Zamawiajacym), nasiąkliwość poniżej 3%, 
mrozoodporność zgodnie z normą EN-130, antypoślizgowość 
min R9, klasa ścieralności nie mniejsza niż 175 mm3 294,029 m2

lub
montaż okładziny cienkowarstwowej nawierzchni drogowej o 
właściwościach hydroizolacyjnych typu emulsja „Spectrasfalt 
Microdeck” lub jej podobna, spełniająca właściwości systemu na 
określonym dla „Spectrasfalt Microdeck” poziomie w kolorze 
czerwonym 294,029 m2

VI. Prace wykończeniowe
naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne balustrady, malowanie 
balustrady 132,09 m2
montaż opierzenia kładki z blachy CYNK-TYTAN gr 0,6cm 28,98 m2

VI. Materiały
VII. Stawka roboczogodziny
VIII. Narzut kosztów poNarzut kosztów zakupu materiałów
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IX. Narzut zysku
X. Narzut zysku

XI. RAZEM

słownie razem: …………………………………………………………………………………..

Sporządził ……………………………………………………………………………………….

……………………………
miejscowość, data, podpis


