
  

                                  BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRACE 

BUDOWLANO-MONTA śOWE 

  

Podstawa kalkulacji   .'   Opis pozycji J.in.      "j"     Cena jednosltowa     '      Wartość [ zł ] 
  

A.   DZIAŁ:  ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Symbol: 10 

A.1.   ROZDZIAŁ: Ziele ń 
Symbol: 110 

            1. Pozycja                                                                               896,790 m2                          -                                 ^_ 
i                 Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim, przy gruncie kat.l-H : niezadarnionym 
 
!             2. Pozycja j                 Sadzenie -daglezje 
 

                               10,000 szt 
 

!             3. Pozycja Sadzenie – wciokrzeww                
 

                              37,000 szt 
 

            4, Pozycja 
                         Wykonanie trawników dywanowych 

                                                         896,790 m2 
siewem bez nawoŜenia, w gruncie : kat .III                                                                     "~ 
 

A.2.   ROZDZIAŁ:  Śmietnik 
Symbol: 410 
 

S. Pozycja   20,453 m2 
Usunięcie warstwy ztemi urodzajnej (humusu), za pomocą spycharek, z przemieszczeniem humusu na odległość do 30 
m, przy grubości warstwy: do 15 cm 

6. Pozycja   9,080 m3 
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiemymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km. przy pojemności łyŜki koparki: 0,25 m3 /grunt kat. l-ll/   

7. Pozycja                                  
Podkłady betonowe, z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego  

   8. Pozycja  0,182 100 m2 
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Ŝelbetowych • ław 
fundamentowych /Ŝuraw samochodowy/ 

 
Pozycja 0,0151 
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną, prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: do 14 
mm 

10. Pozycja 0,086 t 
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrastymi Ŝebrowanymi o średnicy: do 14 
mm 

11. Pozycja 1,6851 
MontaŜ dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich - rodzj zbrojonej konstrukcji: ławy fundamentowe 

12. Pozycja 3,640 m3 
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą na 
samochodzie i zagęszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: ław i stóp fundamentowych 

13. Pozycja 0,929 m3 
Słupy Ŝelbetowe okrągłe i owalne /pod stropy monolityczne/ wykonane przy uŜyciu pompy do betonu na 
samochodzie, z betonu zwyktego 8-25, o wysokości do 4 m i obwodzie: do 1,0 m 

14. Pozycja 41,230 m2 
Śdany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m, z cegieł budowlanych pełnych klinkierowych na 
zaprawie wapiennej, o grubości: 1 cegły 

 

 

Str:1 

Ilość Lp. 

0,910 m3 

9. 



 

 

15.Pozycja                                                                                                               82,460 m2       

     Spoinowanie ścian zaprawą cementową       

16. Pozycja                                                                                                                  1,865 t  

       Konstrukcja stalowa dachu       

17. Pozycja                                                                                                              25,099 m2  

      Pokrycie dachu poliwęglanem komorowym 

18.  Pozycja                                                                                                            20,402 m2  

      Warstwy odsączające z piasku, wykonane ręcznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości warstwy 

       po zagęszczeniu 10 cm.       

19.  Pozycja                                                                                                     0,204  100  m2                       

        Podbudowy betonowe wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, przy grubości 

        warstwy po zagęszczeniu 10 cm.       

20.  Pozycja                                                                                                          20,402 m2  

    .  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie o grubości: 8 cm- na podsypce 

      cementowo-piaskowej.                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      


