
Lp.        Opis j.m. Ilo ść Cena jedn. netto Warto ść netto

1

1. Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 
wraz z wywozem i utylizacją (budynek nr 1, 3, 4)

m2 1 433,39

2. Rozebranie pokrycia dachowego z blachy wraz z wywozem i 
utylizacją (budynek nr 2)

m2 276,08

3. Rozebranie elementów Ŝelbetowych (stropy, belki, słupy, ściany, 
ławy, podłoŜe) wraz z wywozem i utylizacją (budynek nr 1, 2, 3, 
4,śmietnik z ziemianką nr 1, obiekt podziemny nr 2, obiekt nr 166, 
obiekt nr 167, 168, 169, 171)

m3 927,02

4. Rozbiórka fundamentu Ŝelbetowego znaku nawigacyjnego wraz z 
wywozem i utylizacją

m3 13,82

5. Rozebranie murów z cegły powyŜej terenu, w budynkach 
wysokości do 9 m( do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-
wapiennej wraz z wywozem i utylizacją (budynek nr 1, 2, 3, 4, 
obiekt nr 166, 168, 169)

m3 466,20

6. Rozebranie konstrukcji stalowych jak np.: stojaki na sprzęt 
wodniacki , z wywozem i utylizacją

t 7,50

7. Rozbiórka drewnianych elementów altan (obiekt nr 114, 165, 166, 
167, 168, 169, 171)  wraz z wywozem i utylizacją

m2 91,80

8. DemontaŜ przewodów wodociągowych z rur Ŝeliwnych o śr. do 50 
mm wraz z wywozem (budynek nr 2)

m 165,00

9. Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych 
obetonowanych wraz z wywozem (obiekt nr 166, 167, 168, 169, 
171)

m 153,00

10. Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupach Ŝelbetowych 
prefabrykowanych osadzonych w gruncie wraz z wywozem

m 145,00

11. Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7cm na 
podsypce piaskowej (obiekt nr 167, 168, 169, ciągi 
komunikacyjne) wraz z wywozem i utylizacją

m2 313,00

12. Rozebranie krawęŜników i obrzeŜy trawnikowych - ciągi 
komunikacyjne - wraz z wywozem i utylizacją

m 280,00

13. Oczyszczenie terenu ze złomu stalowego znajdującego się poza 
obiektami wraz z załadunkiem, wyładunkiem i utylizacją

t 2,50

14. Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci wraz 
z wywozem - śmieci z terenu ogródków działkowych oraz 
pozostałości wyposaŜenia budynków

m3 14,50

15. Rozbiórka sieci kablowych z mechanicznym kopaniem rowów 
oraz wywozem pozostałości z rozbiórki

m 275,00

16. Rozbiórka sieci wod-kan z mechanicznym kopaniem rowów oraz 
wywozem i utylizacją

m 60,00

17. Rozebranie komory betonowej wraz z ewentualnym usunięciem i 
utylizacją pozostałości ścieków sanitarnych oraz wywóz i 
utylizacja gruzu

m3 3,36

18. Rozbiórka studni z kręgów betonowych o śr.  100cm  - 5 szt wraz 
z wywozem i utylizacją gruzu

m 12,50

19. Zasypywanie wykopów po rozbiórkach spycharkami wraz z 
przemieszczeniem mas ziemnych i dostawą piasku grubego

m3 296,98

2
1. Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych o 

grubości ponad 15 cm, w obrębie lini brzegowej,  wraz z 
wywozem i utylizacją

m3 75,00

2. Rozbiórka elementów na koronach (oczepach) istn. ścianek 
szczelnych wraz z wywozem i utylizacją

m3 144,00

Podniesienie terenu i zabudowa linii brzegowej Wysp y Grodzkiej
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Razem warto ść robót rozbiórkowych netto :

Roboty rozbiórkowe



3. Wzmocnienie kotwienia istniejącej drewnianej ścianki szczelnej 
przez załoŜenie kleszczy stalowych w linii wody

t 3,80



4. Wyrywanie drewnianych ścianek szczelnych gr 20 cm L =10, 
kafarem pływającym,  z rozbiórką kleszczy i ściągów wraz z 
wywozem i utylizacją

m 61,00

5. Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład w 
guncie kat. I-II o obj. ponad 1,5 do 3,0 m3/m- wykopy w obrębie 
ściągów i pali kotwiących

m3 480,00

6. Usunięcie ziemi roślinnej wraz z oczyszczeniem terenu z 
pozostałości po karczowaniu i innych nieczystości  wraz z 
wywozem i utylizacją

m3 2 815,00

7. Wbudowanie big-bagów o wym. 0,96x0,96x0,98 m wypełnionych 
istniejącym gruntem nasypowym

szt. 320,00

8. Oczyszczenie dna wyrwy - czerpanie gruntu kat. I-II spod wody 
koparką gąsienicową 1,2 m3 na odkład

m3 130,00

9. Wykonanie i zatopienie materaców faszynowych taflowych o 
wym. 10x10m - 3 szt.

m2 300,00

10. Czerpanie gruntu z załadowaniem na szalandę, łódź roboczą 
wraz z wywozem i utylizacją

m3 3 750,00

11. Wbudowanie pali kotwiących rurowych 813/11 , L=15,5 m (SC1-
SC5) wraz z wykonaniem rdzeni betonowych

szt. 5,00

12. Wbudowanie pali podporowych rurowych 355,6/10,  L=14m wraz  
z rdzeniem betonowym

szt 2,00

13. Wbijanie stalowych ścianek szczelnych na głębokość             10 
m, kafarem pływającym  (ścianki wraz z palami stalowymi 
skrzynkowymi, kleszczami, ściągami oraz betonowanie pali 
skrzynkowych)

m 220,00

14. Dostawa i montaŜ mikropali iniekcyjnych o dł. 21 m i 24 m - 
Ŝerdzie TITAN fi 103/78 mm z kosztami mobilizacji, wiercone 
systemem mechaniczno-obrotowym (Ŝerdzie TITAN fi 103/78 mm 
wraz z łącznikami, elementami dystansowymi i końcówką 
wiertniczą)

m 1 605,00

15. DrenaŜ powierzchniowy pionowy - geodreny pionowe            DN 
50 mm, L=10 m w rozstawie co 3, 5m (kwtera 2 i 3) oraz co 2,5 m 
(kwatera 1) w ukł. rombowym (np. typu MEBRA-DRAIN)

m 34 050,00

16. DrenaŜ opaskowy, średnica rur 12,5 cm (rury z NPCW) z obsypką 
Ŝwirową wraz z wylotami

m 858,50

17. DrenaŜ systematyczny , rura dren. karb. PVC z otw. 1,5x5,0 mm  
ośr. 100/9 w obsypce Ŝwirowo-piaskowej

ha 2,82

18. Wbudowanie kruszyw mineralnych na wyspie wraz z transportem 
i rozładunkiem

m3 72 090,00

19. Monitoring konsolidacji nasypów wraz z dokumentowaniem 
wyników - częstotliwość określona w dokumentacji i STWiORB 
dla obszaru konsolidacji szybkiej (NR 1)

kpl 1,00

20. Monitoring konsolidacji nasypów wraz z dokumentowaniem 
wyników - częstotliwość określona w dokumentacji i STWiORB 
dla obszaru konsolidacji wolnej (NR 2)

kpl 1,00

Łączna warto ść robót brutto :

Razem warto ść robót:  podniesienie terenu i zabudowa linii Wyspy  Grodzkiej netto :

Łączna warto ść robót netto :

Podatek VAT ( 23%)


