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Przedmiar robót 

1. Nazwa i adres inwestycji:  Rozbiórka starego i montaż nowego ogrodzenia w Szkole 

Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku – ul. 

Sportowa 52, 44-273 Rybnik 

2. Inwestor: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu 

w Rybniku, ul. Sportowa 52, 44-273 Rybnik 

l.p. opis rozmiary 

1 Rozebranie istniejącego ogrodzenia, ław, stóp i fundamentów 
pod starym odrodzeniem 

14,040 m3 

2 Wywiezienie materiału z rozbiórki do utylizacji wraz z kosztami 
utylizacji 

14,04 m3 

3 Zasypanie fundamentów ziemią (uzupełnienie po rozbiórce) 10,53 m3 

4 Montaż ogrodzenia z paneli ocynkowanych, powlekanych 

proszkowo – kolor RAL 6005 lub RAL7016 lub RAL9005, 
słupki stalowe h = 2,00 m z profilu zamkniętego, ocynkowane, 

powlekane proszkowo – kolor RAL 6005 lub RAL7016 lub 
RAL9005: 

1. Ilośd paneli 
2. Wymiary paneli 
3. Grubośd pręta 
4. Rozmiar oczka  
5. Ilośd słupków  
6. Wymiary słupków  

 
7. Cokół z gotowych prefabrykatów pod panelem 

osadzony w gniazdach prefabrykowanych 

 
 
 
 
 
18 sztuk 
dł. 2,50 m * wys. 1,23 m 
5mm 
50 x 200 mm 
22 sztuki 
60*40 mm, gr. 1,25 mm, 
wysokośd  2m 
wysokośd 25 cm, długośd 
2,46 m, kolor szary 

5 
 

Montaż furtki, konstrukcja z profili zamkniętych z wypełnieniem 
z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych, powlekanych 

proszkowo – kolor RAL 6005 lub RAL7016 lub RAL9005, z 
klamką, zamykana na klucz, wraz ze słupkami stalowymi z profili 
zamkniętych ocynkowanych, powlekanych proszkowo – kolor 

RAL 6005 lub RAL7016 lub RAL9005.  
1. Montowane na słupach z ogrodzenia 
2. Wymiary słupków  

1m (szerokośd)x 1,50m 
(wysokośd) 
 
 
 
 
 
60*40 mm, gr. 1,25 mm, 
wysokośd  2 m 

6 Montaż bramy przesuwnej ręcznie, zamykanej na klucz, 
osadzonej na fundamencie betonowym wraz z słupkami 
(konstrukcja bramy, kolor jak dla furtki): 

1. Długośd bramy 
2. Wysokośd bramy 
3. Fundament betonowy 
4. Ilośd słupków 

 
 
 
4,5 m 
1,5 m 
1,80m x 0,50m x 1m 
2 

7 Plantowanie terenu po robotach 78,00 m2 

 



1. Wszystkie prace wykonad zgodnie ze sztuką budowlaną. 

2. Kolor : RAL 6005 lub RAL7016 lub RAL9005 

3. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzid przed rozpoczęciem robót i w trakcie 

ich prowadzenia. UWAGA: WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAD, a bieżących 

uzgodnieo dokonywad z  Anną Byczek 

 


