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PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa istniejącego budynku pompowni wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania na cele 

magazynowe, po uprzedniej rozbiórce dwóch zbiorników retencyjnych w ramach zadania: 

"Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla Opery Wrocławskiej"

NUMER PRZEDMIARU: PR.R.1



ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE  DO PRZEDMIARU 
ROBÓT

1.1. Przedmiot kalkulacji – nazwa przedsięwzięcia :
Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) budynku pompowni wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania na cele magazynowe oraz rozbiórka dwóch zbiorników retencyjnych w ramach 
zadania: "Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla Opery 
Wrocławskiej na terenie MPWiK"

1.2. Zamawiający – nazwa , adres
OPERA WROCŁAWSKA
ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

1.3. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia
Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) budynku pompowni wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania na cele magazynowe oraz rozbiórka dwóch zbiorników retencyjnych

1.4. Na ww. zakres rzeczowy na podstawie art.33 ust.3 pkt.1 Prawa Zamówień Publicznych z 
dnia 29.01.2004 r. ( Dz.U. Nr 19 , poz. 177) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
18.05.2005 r. (Dz.U. Nr 130 , poz. 1389 z dnia 08.06.2004 r) należy opracować:
przedmiar robót zawierający zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania , wraz z szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis , z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar oraz ustalających szczegółowy opis , z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar oraz 
wskazaniem podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów 
rzeczowych
kosztorys inwestorski zgodnie z wytycznymi obowiązującego Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r , Rozdział 2 – Metody i podstawy sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego
tabelę przedmiaru robót wg wytycznych Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -
użytkowego
1.5. Wywóz materiałów z rozbiórki – miejsce , odległość , rodzaj środków transportowych.
Wywóz na wysypisko w Zachowicach za pomocą środków transportu będących do dyspozycji 
wykonawcy na odległość 27 km z ul. Bystrzyckiej.
1.6. Wycinka drzew - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu objętego pozwoleniem na 
budowę oraz  decyzją dot. wycinki drzew i nasadzeń zamiennych.



Lp.
Nr 

specyfikacji
Rodzaj robót, opis pozycji

Jedn. 

przedm.
Przedmiar Cena jedn. Wartość

1. 2. 2. 3. 4. 5. 6.

I. ROBOTY WYBURZENIOWE

I.1 Roboty wyburzeniowe

I.1.1 ST R.01.01 Odkopanie, rozbiórka zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej wraz z wywozem 

materiałów z rozbiórki i kosztem utylizacji odpadów
kpl 1,00

I.1.2 ST R.01.01 Rozebranie nawierzchni, fragmenty istniejącej nawierzchni, krawężników i innych 

elementów infrastruktury drogowej wraz z wywozem materiałów z rozbiórki i 

kosztem utylizacji odpadów

m2 455,00

I.1.3 ST R.01.01 Uporządkowanie terenu po rozbiórkach, wyrównanie kpl 1,00

I.1.4. ST R.01.01 Wycinka drzew kpl 1,00

Razem dział: Roboty wyburzeniowe 0,00 zł

Razem dział: ROBOTY WYBURZENIOWE 0,00 zł


