
Przedmiar

1

Lp Kod O pis, lokal izacja i  wyliczenia Jm. Ilo ści
składowe

Razem

1 2 3 4 5 6

1 Roboty remontow e zew nę trzne

1.1 Kalkulacja
indyw idualna

DemontaŜ kanałów  w entylacyjnych ponad dachem m3 1,301

0,38*0,64*1,1 m3 0,268

0,38*0,77*1,1 m3 0,322

0,38*1,7*1,1 m3 0,711

1.2 KNR 2-02
0122-0200

Kominy w olno stojące z cegły na 1 m3 komina. m3 1,301

0,38*0,64*1,1 m3 0,268

0,38*0,77*1,1 m3 0,322

0,38*1,7*1,1 m3 0,711

1.3 KNR 4-01
0535-0800

Rozebranie obróbek blacharskich murów  ogniow ych,
okapów , kołnierzy gzymsów  itp.z blachy nie nadającej się
do uŜytku

m2 17,280

9,05*0,3*2 m2 5,430

19,75*0,3*2 m2 11,850

1.4 KNR 4-04
0509-0300

Rozebranie pokrycia dachow ego z 2 w arstw  papy na
betonie na zakład

m2 178,738

9,05*19,75 m2 178,738

1.5 KNR 2-02
0506-0201

RóŜne obróbki z blachy ocynkow anej,grubości 0,55 mm
przy szerokości w  rozw inięciu ponad 25 cm.  - obróbki
w okół kanałów  w entylacyjnych i komina

m2 3,427

(0,38+0,64)*2*0,35 m2 0,714

(0,38+0,77)*2*0,35 m2 0,805

(0,38+1,7)*2*0,35 m2 1,456

(0,38*1,7)*2*0,35 m2 0,452

1.6 KNR 2-02
0506-0201

RóŜne obróbki z blachy ocynkow anej,grubości 0,55 mm
przy szerokości w  rozw inięciu ponad 25 cm.  - w ykonanie
czapki komina i ksnsłów  w entylacyjnych z blachy

m2 2,387

0,45*0,75 m2 0,338

0,45*0,85 m2 0,383

0,45*1,85 m2 0,833

0,45*1,85 m2 0,833

1.7 KNR 2-05
1007-0100

Obudow anie kominów  i kanałów  w entylacyjnych z blachy
trapezow ej niskoprof ilow ej

m2 15,620

(0,45+0,75)*2*1,1 m2 2,640

(0,45+0,85)*2*1,1 m2 2,860

(0,45+1,85)*2*1,1 m2 5,060

(0,45+1,85)*2*1,1 m2 5,060

1.8 KNR 2-02
0609-
0300#analogia

Izolacje cieplne z płyt styropianow ych ( STYROPAPA) gr
10cm. Izolacje poziome na w ierzchu konstrukcji na piance
poliuretanow ej.Jedna w arstw a.

m2 175,296

8.93*19,63 m2 175,296

1.9 KNR 2-02
0114-0100

Obmurow anie stropodachu cegłą pełną o szer 1/2 cegły m2 6,912

9,05*2*0,12 m2 2,172

19,75*2*0,12 m2 4,740

1.10 KNR 2-02
0506-0201

RóŜne obróbki z blachy ocynkow anej,grubości 0,55 mm
przy szerokości w  rozw inięciu ponad 25 cm.

m2 25,015

9,05*0,4*2 m2 7,240

19,75*0,4 m2 7,900

19,75*0,5 m2 9,875

1.11 KNR 4-01
0535-0400

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m 19,750

19,75 m 19,750
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1.12 KNR 4-01
0535-0600

Rozebranie rur spustow ych z blachy nie nadającej się do
uŜytku

m 7,200

3,6*2 m 7,200

1.13 KNR-W 2-02
0520-0400

Rynny dachow e półokrągłe o średnicy 15 cm z blachy
ocynkow anej o grubości 0,50 mm

m 19,750

19,75 m 19,750

1.14 KNR-W 2-02
0527-0300

Rury spustow e okrągłe o średnicy 12 cm z blachy
ocynkow anej o grubości 0,50 mm

m 7,200

2*3,6 m 7,200

1.15 NNRNKB 2-
02U 0534-
0100

Pokrycie 2 x papą zgrzew alną dachów  o pow ierzchni do
100 m2 (Orgbud W-w a)

m2 201,000

10,05*20,0 m2 201,000

1.16 KNR 4-01
1306-0100
analogia

DemontaŜ drabiny kominiarskiej na dach szt. 1,000

1 szt. 1,000

1.17 KNR 2-02
1213-0300

Drabiny zew nętrzne z kabłąkami o długości do 4 m. m 3,700

3,7 m 3,700

1.18 KNR-I 0-19
0930-0600

Wymiana stolarki okiennej z drew nianej na pcv w raz z
obróbką ościeŜy - okna szyba termoizolacyjna

m2 2,747

1,4*0,9 m2 1,260

1,11*1,34 m2 1,487

1.19 KNR 4-01
0354-1100

Wykucie z muru podokienników m 14,450

1,2+1,25+1,25+0,8+0,8+1,25*3+1,0+2,2*2 m 14,450

1.20 KNR 4-01
0321-0100

Obsadzenie parapetów  z bl. pow lekanej szer. 38cm kol. brąz m 14,450

1,2+1,25+1,25+0,8+0,8+1,25*3+1,0+2,2*2 m 14,450

1.21 KNR-I 0-19
0928-1200
analogia

DemontaŜ stolarki drzw iow ej m2 5,700

1,0*2,0*2 m2 4,000

0,85*2,0 m2 1,700

1.22 KNR-I 0-19
1024-0700

Drzw i aluminiow e jednoskrzydłow e obsadzone na kotw ach
stalow ych,w ypełnione panelem aluminiow ym - pełne

m2 4,000

1,0*2,0*2 m2 4,000

1.23 KNR 4-01
0304-0100

Uzupełnienie ścian lub zamurow anie otw orów  w  ścianach
z cegły na zapraw ie cementow o-w apiennej /w apno
suchogaszone/

m3 0,425

0,85*2,0*0,25 m3 0,425

1.24 KNR 4-01
0212-0300

Rozbiórka elementów  konstrukcji betonow ych zbrojonych -
skucie daszku nad w ejściem

m3 0,158

1,65*0,8*0,12 m3 0,158

1.25 KNR 4-01
0212-0200

Rozbiórka elementów  konstrukcji betonow ych
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozebranie
schodów  zew nętrznych

m3 6,269

1,5*1,6*0,5 m3 1,200

0,9*7,1*0,7 m3 4,473

3,87*1,54*0,1 m3 0,596

1.26 KNR 2-02
0218-0700
analogia

Murki oporow e Ŝelbetow e m3 0,595

0,7*0,25*1,7*2 m3 0,595
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1.27 KNR 2-02
0218-0400

Schody Ŝelbetow e proste ,z płytą grubości 6 cm. m2 4,064

3,87*1,05 m2 4,064

1.28 KNR 2-02
0218-0600

Dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości płyty na schodach
Ŝelbetow ych

m2 4,064

3,87*1,05 m2 4,064

1.29 KNR 2-02
0216-0100

Płyty stropow e Ŝelbetow e płaskie lub na Ŝebrach,o
grubości płyty 8 cm.

m2 5,960

3,87*1,54 m2 5,960

1.30 KNR 4-01
0304-0100

Uzupełnienie ścian lub zamurow anie otw orów  w  ścianach
z cegły na zapraw ie cementow o-w apiennej /w apno
suchogaszone/ - zamurow anie okna piw nicznego

m3 0,102

0,63*0,65*0,25 m3 0,102

1.31 KNR-I 0-19
0930-0600

Wymiana stolarki okiennej piw nicy z drew nianej na pcv m2 1,229

0,63*0,65*3 m2 1,229

1.32 Kalkulacja
indyw idualna

MontaŜ naśw ietli okiennych PCV z kratką szt. 3,000

3 szt. 3,000

1.33 KNR 2-02
2111-0101

Posadzki pełne o grubości do 3 cm z elementów
prostokątnych kamiennych (granit,sjenit i w apień zbity),o
długości obw odu płyt do pow ierzchni do 6 m/m2.

m2 5,960

3,87*1,54 m2 5,960

1.34 KNR 2-02
2111-1301

Cokoliki o w ysokości do 15 cm (granit,sjenit i w apień zbity). m 4,950

4,95 m 4,950

1.35 KNR 2-02
2111-1301

Cokoliki o w ysokości 16 cm (granit,sjenit i w apień zbity).  -
podstopnice

m 15,480

3,87*4 m 15,480

1.36 KNR 2-02
2112-0201

Stopnie proste okładzinow e kamienne (granit,sjenit i w apień
zbity),o grubości do 5 cm i szerokości stopnia 35  cm.

m 11,610

3.87*3 m 11,610

1.37 KNR-W 2-02
1510-0700

Dw ukrotne malow anie z gruntow aniem,farbą emulsyjną
pow ierzchni w ew nętrznych z suchych tynków  ościeŜy

m2 2,256

(1,42+1,42+0,92)*0,2*3 m2 2,256

1.38 KNR 2-31
0815-0200

Rozebranie chodników . Płyty betonow e o w ymiarach
50x50x7 cm na podsypce piaskow ej

m2 27,000

27 m2 27,000

1.39 KNR 2-31
0813-0100

Rozebranie kraw ęŜników  betonow ych na podsypce
piaskow ej

m 48,000

48 m 48,000

1.40 KNR 2-31
0403-0300

Kraw ęŜniki betonow e w ystające o w ymiarach 15x30 cm
na podsypce cementow o-piaskow ej

m 43,600

43,6 m 43,600

1.41 KNR 2-31
0111-0100
analogia

Podbudow y z gruntu stabilizow anego cementem - grubość
w arstw y 20cm

m2 27,000

27 m2 27,000

1.42 KNR-I 0-11
0317-0100
analogia

Naw ierzchnie z kostki betonow ej grubości 80 mm,na
podsypce cementow o-piaskow ej grubości 50 mm z
w ypełnieniem spoin piaskiem

m2 27,000

27 m2 27,000

1.43 KNR 2-02
0202-0100

Mur oporow y Ŝelbetow e,prostokątne o szerokości do 0,6 m. m3 5,805

(2,74+1,95)*0,25*0,15 m3 0,176

9,5*0,25*2,37 m3 5,629
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Lp Kod O pis, lokal izacja i  wyliczenia Jm. Ilo ści
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1.44 KNR 2-31
0111-0100
analogia

Podbudow y z gruntu stabilizow anego cementem - grubość
w arstw y 50cm

m2 37,170

(1,7+2,5)*8,85 m2 37,170

1.45 KNR-I 0-11
0317-0100
analogia

Naw ierzchnie z kostki betonow ej grubości 80 mm,na
podsypce cementow o-piaskow ej grubości 50 mm z
w ypełnieniem spoin piaskiem

m2 37,170

(1,7+2,5)*8,85 m2 37,170

1.46 KNR 4-01
0104-0200

Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionow ych przy
odkryw aniu odcinkami istniejących fundamentów  w  gruncie
kategorii III

m3 6,372

53,1*0,4*0,3 m3 6,372

1.47 KNR-I 0-23
2611-0100

Przygotow anie starego podłoŜa pod docieplenie metodą
lekką-mokrą,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie,
zabezpieczenie stolarki okiennej

m2 225,220

(3,84+4,17)*0,5*8,85*2 m2 70,888

19,8*4,17 m2 82,566

1,54*3,0*2,0 m2 9,240

19,8*3,84 m2 76,032

-2,11*1,63*2 m2 -   6,879

-1,0*2,0*2 m2 -   4,000

-0,58*1,3*2 m2 -   1,508

-0,8*1,4 m2 -   1,120

1.48 KNR 4-01
0105-0200

Zasypanie w ykopów  z przerzutem ziemi na odległość do 3
m i ubiciem w arstw ami co 15 cm w  gruncie kategorii III

m3 6,372

53,1*0,4*0,3 m3 6,372

1.49 KNR-I 0-23
2614-0201

Docieplenie ścian z cegły płyt.styropian. gr 10cm przy
uŜyciu gotow ej zapraw y klejącej,z
przygotow .podłoŜa,listw ą cokołow ą - cokół 30cm

m2 55,500

19,8*1,0 m2 19,800

15,6*1,0 m2 15,600

10,05*1,0*2 m2 20,100

1.50 KNR-I 0-23
2614-0201

Docieplenie ścian z cegły płyt.styropian. gr 10cm przy
uŜyciu gotow ej zapraw y klejącej,z
przygotow .podłoŜa,ręcznym w ykon.w ypraw y elew acyjnej
akrylow ej

m2 165,240

(2,84+3,17)*0,5*10,05*2 m2 60,401

19,8*3,17 m2 62,766

-2,11*1,63*2 m2 -   6,879

-1,0*2,0*2 m2 -   4,000

-0,8*1,4 m2 -   1,120

-0,6*1,8*2 m2 -   2,160

2,84*19,8 m2 56,232

1.51 KNR-I 0-23
2614-0501

Docieplenie ościeŜy z cegły szer.do 15 cm,płyt.styropian.
gr 2cm przy uŜyciu gotow ej zapraw y klej.z
przygot.podłoŜa,ręcz.w ykon.w ypraw y elew .

m2 14,420

2,1*2+1,63*4+1,4*2+0,9 m2 14,420

1.52 KNR-I 0-23
2612-0800

Ocieplenie ścian budynków . Ochrona naroŜników
w ypukłych kątow nikiem metalow ym

m 83,040

(2,84+0,7+3,17+0,7)*2 m 14,820

3,17+0,7+3,17+0,7+2,84+0,7+2,84+0,7 m 14,820

(0,79+0,79+1,17)*3 m 8,250

2,0+2,0+1,0+1,11+1,34+1,34 m 8,790

(1,8+1,8+0,6)*2+2,0+2,0+1,0+1,4+1,4+0,9+1,4+1,4+2,1+
1,63+1,63+2,1

m 27,360
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(0,78+0,78+1,16)*2+(0,54+0,54+0,7)*2 m 9,000

1.53 KNR-I 0-23
0933-0200
analogia

Ręczne w ykon.cienkow arstw ow ej w ypraw y z tynku
Ŝyw icznego w  kolorze brązow ym grub.2 mm,na ścianach
płask.pow ierzchniach poziom.na uprzednio
przygotow anym podłoŜu - cokół i w nęki

m2 53,540

19,8*0,7 m2 13,860

15,6*0,7 m2 10,920

10,05*0,7*2 m2 14,070

1,54*3,0*2 m2 9,240

3,87*3,0 m2 11,610

-0,6*1,8*2 m2 -   2,160

-2,0*1,0*2 m2 -   4,000

1.54 KNR-W 2-02
1038-0100

MontaŜ rolet kompletnych okiennych m2 6,846

2,1*1,63*2 m2 6,846

1.55 KNR 5-08
0101-0200

MontaŜ uchw ytów  pod rury w inidurow e układane
pojedynczo z przygotow .podłoŜa gipsow ego gazobetonu
sprzętem mechan.Przykręcenie uchw ytów  do kołków
plastikow ych - zasilanie lamp zew nętrznych elew acyjnych

m 75,000

75 m 75,000

1.56 KNR 5-08
0110-0200

Rury w inidurow e o średnicy do 28 mm układane n.t.na
gotow ych uchw ytach

m 75,000

75 m 75,000

1.57 KNR 5-08
0207-0200

Przew ody kabelkow e w ciągane do rur. Przew ody w
pow łoce polw initow ej, łączny przekrój Ŝył 3x2,5 mm2

m 75,000

75 m 75,000

1.58 KNR 5-08
0308-0200

MontaŜ na gotow ym podłoŜu łączników  bryzgoszczelnych
bakelitow ych św iecznikow ych,mocow anych przez
przykręcanie

szt. 1,000

1 szt. 1,000

1.59 KNR 5-08
0506-0100
analogia

MontaŜ opraw  zew netrznych LED o mocy 50 W z
czujnikiem ruchu

szt. 8,000

8 szt. 8,000


