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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wykonanie przebudowy (całkowitej rozbiórki i wykonanie nowej) pochylni-podjazdu dla niepełnosprawnych do wejścia głównego budynku
Starostwa Powiatowego. Obejmuje:
1. Przebudowa pochylni
a) rozbiórka obecnego podjazdu wraz z częścią istenijącego podestu (rozbiórka włącznie z fundamentami)
b) wykonanie nowych zbrojonych ław żelbetowych monolitycznych
c) wykonanie murów z cegły klinkierowej pełnej na zaprawie do klinkieru szarej
d) zamknięcie murów rolką z cegły kształtowej z dwoma łukami (cegła pełna) na zaprawie do klinkieru szarej
e) wykonanie balustrad pochylni z rur stalowych nierdzewnych (balustrada dwuzpoziomowa)
f ) posadzka pochylni wykonana z betonu dekoracyjnego (antypoślizgowego R9)
2. Remont schodów
a) odkucie płytek
b) wyczyszczenie powierzchni betonowej przez groszkowanie
c) wykonanie dodatkowego stopnia (zbrojenie wklejone do istniejącej konstrukcji)
d) wyłożenie okładziny z płytek granitowych o wym 30x60cm gr.1 cm o stopniu ścieralności R11 (na stopniach dodatkowo ryflowane)
e) montaż balustrad z stali nierdzewnej z jednym pochwytem oraz wypełnieniem z prętów śr.12mm
3. Uzupełnienie chodnika po rozbiórce istenijącej pochylni
4. Wywóz gruzu
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1 ROZBIÓRKI
1

d.1
KNNR 3
0801-04

ST-03 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

<posadzka przed wejściem do linii oznaczonej> 6,08 m2 6,080
<stopnie i podstopnice> 2,90*4*0,35+2,90*0,12*4+2,90*0,20 m2 6,032

RAZEM 12,112
2

d.1
KNR 4-04
0804-01

ST-03 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondyg-
nacji

m

5,60+2,60+4,50+2,10+4,00+0,35+4,00+1,70+1,80+1,20 m 27,850
RAZEM 27,850

3
d.1 kalk. własna

ST-03 Nacięcie mechaniczne podłoża żelbetowego pod płytki m

1,85 m 1,850
RAZEM 1,850

4
d.1

KNNR 3
0301-01

ST-03 Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wa-
piennej

m3

14,01*0,66+5,11*0,46+3,55*0,11+5,45*0,23+4,10*0,30*0,70 m3 14,102
RAZEM 14,102

5
d.1

KNR 4-04
0302-02

ST-03 Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o gruboś-
ci (wysokości) do 100 cm

m3

(5,55+2,90+4,00+1,50)*0,20*0,80+(4,10+1,30)*0,25*0,80 m3 3,312
RAZEM 3,312

2 ŚCIANY
6

d.2
KNNR 1
0307-02

ST-20 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach
pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

(3,50+2,90+7,40+7,45+1,90+3,10)*0,25*1,00 m3 6,563
RAZEM 6,563

7
d.2

KNNR 2
0104-01

ST-10 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładki-
mi o śr. do 14 mm

t

<ciężar 1m2 siatki z pręta #6 o oczku 15x15> 0,222*2*6,66 2,957
A  (obliczenia pomocnicze) ========

2,957
<siatka w ławach> (0,19+0,92)*2*(3,50+2,90+7,40+7,45+1,90+3,10)*poz.
7A/1000

t 0,172

RAZEM 0,172
8

d.2
KNNR 2
0107-01
analogia

ST-16 Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
- beton C20/25 (B25) W8  betonowanie ław bezpośrednio w wykopie

m3

(3,50+2,90+7,40+7,45+1,90+3,10)*0,25*1,00 m3 6,563
RAZEM 6,563

9
d.2

KNNR 2
0601-09

ST-23 Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema
warstwami papy

m2

(3,50+2,90+7,40+7,45+1,90+3,10)*0,30 m2 7,875
RAZEM 7,875

10
d.2 kalk. własna

ST-08 Wymurowanie z cegły klinkierowej w kolorze identycznym z kolorem pły-
tek klinkierowych na elewacji budynku głownego Starostwa Powiatowego
muru grubości 25cm, fuga do klinkieru szara gr.10mm

m2

1,80*0,46+5,83*(0,46+0,12)/2+2,65*0,46+1,65*0,81+5,78*(0,46+0,81)/2+
3,50*0,81+1,70*0,81+2*1,45*(0,81+0,38)/2+0,50*0,81

m2 15,087

RAZEM 15,087
11

d.2
KNR 2-22
0107-04 z.
sz.2.8. 
analogia

ST-08 Rolki pochyłe o wysokości 1/2 ceg. Wymurowanie rolki szer.25cm z cegły
pełnej klinkierowej w kolorze identycznym z kolorem płytek klinkierowych
na elewacji budynku głownego Starostwa Powiatowego,fuga do klinkieru
szara gr.10mm - KSZTAŁTKA TYPU 2Ł - Z DWOMA ŁUKAMI

m

5,85+5,80+1,45*2 m 14,550
RAZEM 14,550

12
d.2

KNR 2-22
0107-04
analogia

ST-08 Rolki poziome o wysokości 1/2 ceg.Wymurowanie rolki szer.25cm z cegły
pełnej klinkierowej w kolorze identycznym z kolorem płytek klinkierowych
na elewacji budynku głownego Starostwa Powiatowego,fuga do klinkieru
szara gr.10mm - KSZTAŁTKA TYPU 2Ł - Z DWOMA ŁUKAMI

m

1,80+2,90+1,65+3,50+0,50+1,75 m 12,100
RAZEM 12,100

13
d.2

KNNR 2
0601-06
analogia

ST-23 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne
wykonywane na zimno dwuwarstwowe

m2

1,45*2+4,05*2+2,08+2,38+0,68*0,25+0,49*0,25+0,33*0,25+0,33*2,65+
1,58+0,68*0,24+15,07+0,40

m2 33,923

RAZEM 33,923
3 BALUSTRADY

14
d.3 kalk. własna

ST-31 Montaż balustrad pochylni dla niepełnosprawnych - dwa pochwyty z rur
33,7x2, słupki z rur 42,4x2 co max.88cm, pochwyt na wspornikach wspa-
wywanych, montowana na uchytwach bocznych do ścian klinkierowych,
całośc wykonana ze stali kwasoodpornej  AISI 304

m

5,60*2+6,10*2+1,55*2+2,65+0,50+2*0,20 m 30,050
RAZEM 30,050
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15
d.3 kalk. własna

ST-31 Montaż balustrad schodowych - pochwyt z rury 33,7x2, słupki z rur
42,4x2 co max.80cm, z wypełnieniem z 3 prętów śr.12mm, pochwyt na
wspornikach wspawywanych, montowana na uchytwach bocznych do
ścian klinkierowych, całość wykonana ze stali kwasoodpornej  AISI 304

m

1,70+1,25+0,25+1,70 m 4,900
RAZEM 4,900

4 POSADZKI
4.1 Pochylnia
16

d.4.
1

KNNR 1
0307-02

ST-20 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach
pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

4,30*0,25*1,20/2 m3 0,645
RAZEM 0,645

17
d.4.

1

KNNR 2
1201-03

ST-04 Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki - na grun-
cie

m3

5,37*0,44+4,10*0,10+0,10*1,55*1,02/2+1,20*5,80*(0,10+0,44)/2 m3 4,731
RAZEM 4,731

18
d.4.

1

KNNR 2
1201-01

ST-04 Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - na gruncie - z użyciem pom-
py do betonu - beton C12/15 (B15)

m3

(5,37+1,2*5,80+1,55*2,65+5,85*1,20)*0,10 m3 2,346
RAZEM 2,346

19
d.4.

1
kalk. własna

ST-11 izolacja z papy termozgrzewalnej jednowarstwowa m2

5,37+1,2*5,80+1,55*2,65+5,85*1,20 m2 23,458
<izolacja pionowa ścian budynku> (4,40+0,90+5,50+1,85+0,25+1,85+
3,10)*1,00

m2 17,850

RAZEM 41,308
20

d.4.
1

KNNR 2
0104-01

ST-10 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładki-
mi o śr. do 14 mm - zbrojenie siatką z pretów żebrowanych śr6mm o ocz-
ku 15x15cm

t

(5,37+1,2*5,80+1,55*2,65+5,85*1,20)*poz.7A/1000 t 0,069
RAZEM 0,069

21
d.4.

1

KNNR 2
1201-01
analogia

ST-09 Posadzka betonowa - na przygotowanym podłożu - z użyciem pompy do
betonu, beton C25/30 (B30) W8 - wykończenie posadzki beton dekora-
cyjny np. ARTBETON

m3

(1,2*5,80+1,55*2,65+5,85*1,20)*0,14 m3 2,532
RAZEM 2,532

22
d.4.

1

KNNR 2
1201-01
analogia

ST-09 Posadzka betonowa - na przygotowanym podłożu - z użyciem pompy do
betonu, beton C25/30 (B30) W8 - wykończenie posadzki betonowej pod
powierzchnią przeznaczoną pod płytki

m3

5,37*0,14 m3 0,752
RAZEM 0,752

4.2 Schody
23

d.4.
2

KNNR 1
0307-02

ST-20 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach
pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

2,90*0,35*0,80 m3 0,812
RAZEM 0,812

24
d.4.

2

KNNR 2
1201-03

ST-04 Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki - na grun-
cie

m3

2,90*0,45*0,35 m3 0,457
RAZEM 0,457

25
d.4.

2
kalk. własna

ST-99 Wywiercenie otworów o śr.14mm, osadzenie prętów stalowych śr.12mm
długości 35cm (wpuszczone w stopień żelbetowy na 20cm) na żywicy ep-
ksydowej np. HILTI

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

26
d.4.

2

KNNR 2
0104-01

ST-99 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładki-
mi o śr. do 14 mm

t

<2 pręty po długości #12> 2,85*0,888*2/1000 t 0,005
RAZEM 0,005

27
d.4.

2

KNNR 2
1201-01
analogia

ST-09 Posadzka betonowa - na przygotowanym podłożu - z użyciem pompy do
betonu, beton C25/30 (B30) W8 - wykonanie dodatkowego stopnia beto-
nowego

m3

2,90*0,20*0,35 m3 0,203
RAZEM 0,203

28
d.4.

2

KNR K-01
0103-06

ST-03 Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. ponad 5 mm z powierzchni po-
ziomych przez groszkowanie - wyczyszczeniu kleju pozostałego po sku-
ciu płytek na schodach

m2

poz.1 m2 12,112
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RAZEM 12,112
29

d.4.
2

KNNR 2
1209-03
analogia

ST-17 Posadzki jedno i wielobarwne z płytek granitowych płomieniowanych o
wym. 30x60 cm gr 1cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej
gr. 3 mm,  płytki o stopniu antyposlizgowości zgodnej z projektem - mini-
mum R11

m2

<posadzka przed wejściem do linii oznaczonej> 6,08 m2 6,080
<posadzka górna przed pochylnią> 5,37-2,90*0,35 m2 4,355
<podstopnice> 6*2,90*0,113 m2 1,966

RAZEM 12,401
30

d.4.
2

KNNR 2
1209-03
analogia

ST-17 Posadzki jedno i wielobarwne z płytek granitowych płomieniowanych ryf-
lowanych o wym. 30x60 cm gr. 1 cm układane metodą regularną na za-
prawie klejowej gr. 3 mm - na stopniach - płytki z pasem ryflowanym,
płytki  o stopniu antyposlizgowości zgodnej z projektem - minimum R11

m2

<stopnie> 2,90*0,35*5 m2 5,075
<szerokość stopnia na górnym podeście> 2,90*0,35 m2 1,015

RAZEM 6,090
5 CHODNIKI

31
d.5

KNR 2-31
0807-01

ST-03 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m2

<pole rozbudowy chodnika> 10,85 m2 10,850
<stopień dodatkowy> 2,90*0,35 m2 1,015
<ściana przy schodach> 0,25*3,10 m2 0,775

RAZEM 12,640
32

d.5
KNNR 6
0101-06

ST-40 Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. I-II na całej szero-
kości jezdni i chodników

m2

9,70 m2 9,700
RAZEM 9,700

33
d.5

KNNR 6
0104-01

ST-40 Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

poz.32 m2 9,700
RAZEM 9,700

34
d.5

KNNR 6
0113-05

ST-40 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

poz.32 m2 9,700
RAZEM 9,700

35
d.5

NNRNKB
231 0511-04

ST-40 Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej
gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elementów/m2

m2

poz.32 m2 9,700
RAZEM 9,700

6 WYWÓZ GRUZU
36

d.6
KNR 4-04
1101-02
1101-05 

ST-03 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem skrzyniowym na odległość 3 km wraz z opłatą za utyli-
zację odpadów na wysypisku

m3

poz.1*0,02+poz.4+poz.5+poz.6+poz.16+poz.23+poz.31*0,06+poz.32*
0,30

m3 29,345

RAZEM 29,345
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