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Rozbiórka hudroforni przy ul. Rusznikarskiej 13A w Krakowie

Budowa: Kraków ul. Rusznikarska 13A

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek żelbetowy/rozbiórka

Inwestor: SM "KROWODRZA" ul. Opolska 37
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Kosztorys Rozbiórka hudroforni przy ul. Rusznikarskiej 13A w Krakowie
1 Element Płyta daszku

1.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się 
do użytku m2 6,21

1.2 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - wylewka cementowa gr. 4 cm zbrojona siatką m3 0,95

1.3 KNR 404/509/3 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład -średnio 3 warstwy m2 23,81

1.4 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 4˙cm m3 0,95

1.5 KNR 404/509/3 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład -średnio 3 warstwy m2 23,81

1.6 KNR 404/406/1 Rozebranie stropów - wełna mineralna gr. 5 cm m2 23,81

1.7 KNR 404/509/3 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład -średnio 3 warstwy m2 23,81

1.8 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 2˙cm - gładź wodoszczelna z zaprawy 
cementowej m3 0,476

1.9 KNR 404/604/1 Burzenie konstrukcji żelbetowych  przy użyciu młotów pneumatycznych, zbrojone normalnie, grubości do 20 cm m3 1,91

1.10 KNR 404/811/2 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników normalnych, wysokości 120-140 mm -  9 
słupów złożonych z 2 ceowników 120, zespawanych ze sobą, dł. 225 cm, przyspawane do marek w górnym i 
dolnym wieńcu szt 18,00

2 Element Płyta stropowa

2.1 KNR 404/804/1 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I m

2.2 KNR 404/803/1 Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych, nad kondygnacją I - demontaz klapy 
otworu montażowego m2 3,240

2.3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się 
do użytku m2 14,00

2.4 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - wylewka cementowa gr. 4 cm zbrojona siatką m3 4,55

2.5 KNR 404/509/3 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład -średnio 3 warstwy m2 113,63

2.6 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 5˙cm m3 5,68

2.7 KNR 404/509/3 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład -średnio 3 warstwy m2 113,63

2.8 KNR 404/406/1 Rozebranie stropów - wełna mineralna gr. 10 cm m2 113,63

2.9 KNR 404/509/3 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład -średnio 3 warstwy m2 113,63

2.10 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 2˙cm - gładź wodoszczelna z zaprawy 
cementowej m3 2,27

2.11 KNR 404/604/5 Burzenie konstrukcji żelbetowych przy użyciu młotów pneumatycznych, zbrojone specjalnie, grubości do 20 cm m3 20,60

3 Element Schody zew. i wew

3.1 KNR 404/804/1 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, m 43,50

3.2 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone m3 9,06

4 Element Opaska betonowa

4.1 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7˙cm na 
podsypce piaskowej m2 40,00

4.2 KNR 231/814/1 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20˙cm na podsypce piaskowej m 45,00

4.3 KNR 231/817/2 Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe grubości 15˙cm m 40,00

5 Element Drzwi i okna

5.1 KNR 401/1111/2 Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama metalowa m2 18,57

5.2 KNR 1320/308/1 Bramy i drzwi stalowe, demontaż (niezależnie od masy)
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 t 1,13

5.3 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych  do 2˙m2 szt 32,08

6 Element ŚCIANY

6.1 KNKRB 3/101/3 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1.5 m z zasypaniem wykopu ziemia z ukopu o geb. 
do 1.5 m w gruncie kat. III suchym m3 54,00

6.2 KNR 404/102/9 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, wolnostojące o wysokości do 9 m, na zaprawie cementowej m3 10,56

6.3 KNR 401/519/6 Rozbiórka izolacji z papy,ściana fundamentowa, 1 warstwa m2 88,00

6.4 KNR 404/604/4 Burzenie konstrukcji żelbetowych (ściany, ławy, stopy fundamentowe, filary) przy użyciu młotów pneumatycznych,
zbrojone normalnie, grubości ponad 40 cm m3 44,88

6.5 KNR 404/604/3 Burzenie konstrukcji żelbetowych (ściany, ławy, stopy fundamentowe, filary) przy użyciu młotów pneumatycznych,
zbrojone normalnie, grubości 30-40 cm m3 9,38

7 Element WYWÓZ GRUZU

7.1 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę m3 130,25

7.2 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km m3 130,25

7.3 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na 
każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=14 m3 130,25

7.4 KNR 404/1103/1 Załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę - 
ziemia m3 100,00



Załącznik nr 6

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013 
(lic. 00052E8C)
strona nr: 3

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7.5 KNR 401/108/2 Przywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii III ( ziemia zamawiajacego) m3 100,00

7.6 KNR 401/108/4 Przywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km m3 100,00

7.7 KNR 401/105/5 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległość do 10˙m, grunt kategorii III m3 100,00

7.8 KNR 401/105/7 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami, dodatek za każde następne 10˙m m3 100,00

7.9 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV m3 100,00

7.10 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja papy
m3 6,21

7.11 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja szkła
m2 18,57


