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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Termomodernizacja stropodachu

1.1 Roboty rozbiórkowe, towarzysz ce i obróbki blacharskie
1

d.1.1
KNR 4-01
0519-01 SST
pkt.2.5

Drobne naprawy pokrycia papowego polegaj ce na umocowaniu pokrycia i zakitowa-
niu

m2

10.25*13.17 m2 134.993
RAZEM 134.993

2
d.1.1 kalk. w asna

Demonta  anten, masztów itp. szt

3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000

3
d.1.1

KNR 5-08
0803-01
SST pkt. 2.5

Mechaniczne wykonanie lepych otworów w betonie g boko ci do 8 cm i r do 10
mm - w g adzi cementowej dachu dla odprowadzenia wilgoci

szt.

44 szt. 44.000
RAZEM 44.000

4
d.1.1

KNR 4-01
0519-06
SST pkt. 2.5

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - pierwsza warstwa - pas szer.
0,50m papy wokó  pasów nadrynnowych

m2

13.67*2*0.50 m2 13.670
RAZEM 13.670

5
d.1.1

KNR 4-01
0519-07
SST pkt. 2.5

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - nast pna warstwa m2

13.67 m2 13.670
RAZEM 13.670

6
d.1.1

KNR 4-01
0535-08 SST
pkt. 2.4

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, ko nierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadaj cej si  do u ytku

m2

<pasy nadrynnowe i kraw dzie>13.67*2*0.35 m2 9.569
<obróbka gzymsu>10.25*0.50*2 m2 10.250
<wydry ogniomurów i ogniomury>10.25*2*0.30 m2 6.150
<kominy, wy azy>((1.35+0.40)*2+(0.40+0.40)*2*2+(0.79+0.40)*2*2+(0.69+0.40)*2*
2+(0.77+0.54)*2+(0.65+0.65)*2)*0.30

m2 6.312

RAZEM 32.281
7

d.1.1
KNR 4-01
0535-04
SST pkt. 2,4

Rozebranie rynien z blachy nie nadaj cej si  do u ytku m

13.67*2 m 27.340
RAZEM 27.340

8
d.1.1

KNR 4-01
0535-06
SST pkt.2. 4

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj cej si  do u ytku m

7.50*4 m 30.000
RAZEM 30.000

9
d.1.1

KNR 4-01
0322-02
SST pkt. 2.0

Obsadzenie kratek wentylacyjnych stalowych w kominach z  cegie szt.

32.00 szt. 32.000
RAZEM 32.000

10
d.1.1

KNR 4-01
0735-04 SST
2.0

Uzupe nienie tynków zwyk ych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad da-
chem p askim

m2

((1.35+0.40)*2+(0.40+0.40)*2*2+(0.79+0.40)*2*2+(0.69+0.40)*2*2+(0.77+0.54)*2)*
1.00

m2 18.440

RAZEM 18.440
11

d.1.1
KNR 4-01
1204-03
SST pkt. 2.0

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki g adkie m2

18.44 m2 18.440
RAZEM 18.440

12
d.1.1

KNR 4-01
0203-13
SST 2.0

Uzupe nienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2

3.00 m2 3.000
RAZEM 3.000

13
d.1.1

KNR 4-01
0415-03
kalk. w asna

Uzupe nienie w azów kominiarskich - podwy szenie , nowa klapa pokryta blach  ocyn-
kowan  i nowe okucia

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1.1

KNR-W 4-01
0519-01
SST pkt. 2.5

Naprawa pokry  dachowych pap  termozgrzewaln  - jednokrotne pokrycie pap  wie-
rzchniego krycia - rozebrany wczesniej pas papy dla monta u obróbki blacharskiej pa-
sa nadrynnowego

m2

13.67 m2 13.670
RAZEM 13.670
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15

d.1.1
KNR-W 2-02
0524-02
SST 2.5

Rynny dachowe z PCW czone na uszczelki - pó okr e o r. 150 mm m

27.34 m 27.340
RAZEM 27.340

16
d.1.1

KNR-W 2-02
0524-03
SST 2.5

Rynny dachowe z PCW czone na uszczelki - leje spustowe szt

4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000

17
d.1.1

KNR-W 2-02
0531-04
SST 2.5

Rury spustowe z PCW okr e o r. 150 mm m

30.00 m 30.000
RAZEM 30.000

18
d.1.1

NNRNKB
202 0550-07
SST 2,5

(z.VIII) Rury spustowe okr e z polichlorku winylu - kolanka o r. 150 mm szt.

8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000

19
d.1.1

NNRNKB
202 0541-02
SST 2.4

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu ponad 25 cm m2

32.281+<obróbka kraw dziaka>(13.67*2)*0.40 m2 43.217
RAZEM 43.217

20
d.1.1

KNR AT-17
0105-05
SST pkt.5
analogia

Ci cie pi  k tow  istniej cych starych wywiewek eliwnych szt

3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000

21
d.1.1

KNR-W 2-15
0213-05
SST pkt.5
analogia

Rury wywiewne z PVC o po czeniu wciskowym o r. 110 mm - czone z istniej
obci  wywiewk eliwn  za pomoc  z czki  pcv do rur eliwnych uzczelnionych pia-
nk  monta owa lub silikonem dekarskim

szt.

3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000

1.2 Dociepelenie stropodachu wraz z pokryciem
22

d.1.2
KNR 2-02
0406-01
SST pkt. 2,6
analogia

Monta  kraw dziaka 15x10cm impregnowanego zamontowanego kotwami do stropo-
dachu wzd  pasów nadrynnowych w celu wykonania obróbek blacharskich przy do-
ciepleniu we  mineraln  skaln

m3

drew.

13.67*0.5*0.10*2 m3

drew.
1.367

RAZEM 1.367
23

d.1.2
SST pkt. 2.6
kalk. w asna

Wykonanie docieplenia dachu w systemie i zgodnie z jego technologi   -we na mine-
ralna skalna gr.12cm -  o parametrach jak w specyfikacji  technicznej

m2

134.993 m2 134.993
RAZEM 134.993

24
d.1.2

KNR-W 2-02
0504-02
SST pkt. 2.6

Pokrycie dachów pap  termozgrzewaln  dwuwarstwowe wraz z kominkami wentylacy-
jnymi zgodnie z parametrami opisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbio-
ru robót budowlanych

m2

134.993 m2 134.993
RAZEM 134.993

25
d.1.2

KNNR 2
0602-01
SST pkt. 2,6
analogia

Izolacje poziome przeciwd wi kowe z p yt styropianowych lub we ny mineralnej - izok-
liny wraz z listwami dociskowymi

m2

8.50 m2 8.500
RAZEM 8.500

1.3 Wywóz materia ów z rozbiórek
26

d.1.3
KNR 4-01
0108-11
SST pkt. 2.7

Wywiezienie obróbek, papy i materia ów z rozbiórek spryzmowanego samochodami
samowy adowczymi na odleg  do 1 km

m3

1.60 m3 1.600
RAZEM 1.600

27
d.1.3

KNR 4-01
0108-12
SST pkt. 2.7

Wywiezienie materia ów j.w. samochodami samowy adowczymi - za ka dy nast pny
1 km
Krotno  = 9

m3

1.60 m3 1.600
RAZEM 1.600

28
d.1.3

SST pkt. 7
kalk. w asna

Op ata za utylizacj  materia ów z rozbiórki m3

1.60 m3 1.600
RAZEM 1.600

1.4 Wymiana instalacji odgromowej na dachu
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29

d.1.4
KNR 4-03
0702-04

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu p askim krytym pap  na beto-
nie

szt.

25.00 szt. 25.000
RAZEM 25.000

30
d.1.4

KNR 4-03
0708-01

Wymiana przewodów instalacji odgromowej napr anej (zwód poziomy) na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na dachu p askim

m

10.50*2+13.70*2 m 48.400
RAZEM 48.400

31
d.1.4

KNR 4-03
0711-03

Wymiana z czy napr aj cych instalacji odgromowych na dachu szt.

12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000

32
d.1.4

KNR 4-03
0711-09

Wymiana z czy uniwersalnych lub krzy owych instalacji odgromowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

33
d.1.4

KNR 4-03
0711-05

Wymiana z czy kontrolnych instalacji odgromowych z po czeniem pr t-pr t szt.

8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000

2 Termomodernizacja cian zewn trznych - SST pkt. 3
2.1 Roboty rozbiórkowe, towarzysz ce , obróbki blacharskie
34

d.2.1 kalk. w asna
Demonta  i ponowny monta  szyldów, uchwytów , puszek, opraw itp. szt

5.00 szt 5.000
RAZEM 5.000

35
d.2.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - daszek elewacja boczna m3

1.20*2.00*0.15 m3 0.360
RAZEM 0.360

36
d.2.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie cian z cegie  na zaprawie cementowo-wapiennej - cianki okienek piwni-
cznych do poziomu terenu

m3

(2.00+1.00*2)*3*0.25*0.30+(4.00+1.00*2)*0.25*0.30+(5.00+1.00*2)*2*2*0.25*0.30 m3 3.450
RAZEM 3.450

37
d.2.1

KNR 2-02
0925-01

Os ony okien folia polietylenowa m2

(1.75*1.50)*16+(0.80*1.50)*7 m2 50.400
RAZEM 50.400

38
d.2.1

KNR 4-01
0701-02
analogia

Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej m2

25.00 m2 25.000
RAZEM 25.000

39
d.2.1

KNR 4-01
0726-02

Uzupe nienie tynków zewn trznych zwyk ych kat.III o pod ach z ceg y - gzyms m2

25.00 m2 25.000
RAZEM 25.000

40
d.2.1

KNR 4-01
0533-02

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pa-
sów elewacji, gzymsów i kraw dzi balkonowych z blachy ocynkowanej - daszki nad
drzwiami

m2

(2.50*2+1.10*2)*0.30*2 m2 4.320
RAZEM 4.320

41
d.2.1

KNR-W 4-01
0519-02

Naprawa pokry  dachowych pap  termozgrzewaln  - dwuwarstwowe pokrycie z papy
perforowanej oraz papy wierzchniego krycia - daszki elbetowe nad wej ciami

m2

2.50*1.10*2 m2 5.500
RAZEM 5.500

42
d.2.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo  6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - opaska wokó  budynku

m2

(10.25+13.17)*2*0.50 m2 23.420
RAZEM 23.420

43
d.2.1

KNR 2-31
0407-02

Obrze a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wype nieniem
spoin piaskiem

m

(10.25+13.17)*2 m 46.840
RAZEM 46.840

2.2 Wymiana instalacji odgromowej na ciananch budynku
44

d.2.2 kalk. w asna
Demontaz instalacji odgromowej ze cian budynku kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

45
d.2.2

KNR 5-08
0101-09

Monta  uchwytów pod rury winidurowe uk adane pojedynczo z przygotowaniem pod o-
a mechanicznie - osadzenie w pod u z ceg y

m

7.50*4 m 30.000
RAZEM 30.000

46
d.2.2

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o r. do 28 mm uk adane n.t. na gotowych uchwytach m

30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
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47

d.2.2
KNR 4-03
0704-08
analogia

Wci ganie przewodów instalacji uziemiaj cej i odgromowej z pr ta o przekroju do
120 mm2 w ci gu pionowym

m

30.00 m 30.000
RAZEM 30.000

48
d.2.2

KNR 4-03
0711-05

Wymiana z czy kontrolnych instalacji odgromowych z po czeniem pr t-pr t szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

49
d.2.2

KNR 4-03
0711-09

Wymiana z czy uniwersalnych lub krzy owych instalacji odgromowych szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

50
d.2.2

KNR 4-03
0711-06

Wymiana z czy kontrolnych instalacji odgromowych z po czeniem pr t-p askownik szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

51
d.2.2

KNR 4-03
0614-01
analogia

Montaz skrzynek dla z czy kontrolnych instlacji odgromowej szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

52
d.2.2

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.2.2

KNR 4-03
1205-04

Nast pny pomiar instalacji odgromowej pomiar.

4 pomiar. 4.000
RAZEM 4.000

2.3 Dociepelenie cian zewn trznych
54

d.2.3
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego pod a pod docieplenie metod  lekk -mokr  - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

<cokó >(13.67+10.25)*2*0.50 m2 23.920
ciany-budynek>(13.67+10.25)*2*7.00 m2 334.880

<o cie a>((1.75+1.50*2)*16+(0.80+1.50*2)*7+(2.00*2+1.00)*2)*0.25 m2 28.150
<otwory>-(50.40+4.00) m2 -54.400

RAZEM 332.550
55

d.2.3
KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego pod a pod docieplenie metod  lekk -mokr  - jednokrotne
gruntowanie emulsj  ATLAS UNI-GRUNT

m2

332.55 m2 332.550
RAZEM 332.550

56
d.2.3

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi  frezowanymi EPS 70 040 gr
5cm - np.system STOPTER lub inny o nie gorszych parametrach- przyklejenie p yt
styropianowych do cian

m2

(334.88+23.92)-54.40 m2 304.400
RAZEM 304.400

57
d.2.3

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi EPS 70 040  gr 2cm - np. sys-
tem STOPTER lub inny o nie gorszych parametrach - przyklejenie p yt styropiano-
wych do o cie y

m2

28.15 m2 28.150
RAZEM 28.150

58
d.2.3

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie p yt styropianowych za pomoc  dybli plastikowych do cian z ceg y szt

304.40 szt 304.400
RAZEM 304.400

59
d.2.3

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na cianach m2

304.40 m2 304.400
RAZEM 304.400

60
d.2.3

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na o cie ach m2

28.15 m2 28.150
RAZEM 28.150

61
d.2.3

KNR 0-23
2612-08

Ochrona naro ników wypuk ych k townikiem metalowym-narozniki budynku oraz
cie y okien i drzwi

m

<naro niki budynku>4*7.50 m 30.000
<o cie a>((1.75+1.50*2)*16+(0.80+1.50*2)*7+(2.00*2+1.00)*2) m 112.600

RAZEM 142.600
62

d.2.3
KNR 0-23
0931-01

Na enie podk adowej masy tynkarskiej m2

332.55 m2 332.550
RAZEM 332.550

63
d.2.3

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. np. ATLAS CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. lub inny o nie gorszych parametrach nak a-
dany  r cznie na uprzednio przyg. pod u - ciany p askie i powierzchnie poziome

m2

304.40-23.92 m2 280.480
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RAZEM 280.480

64
d.2.3

KNR 0-23
0933-04

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor.np. ATLAS CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej gr. 3 mm lub inny o nie gorszych parametrach wyk. r cz-
nie na uprzednio przyg. pod u - o cie a o szer. do 30 cm

m2

28.15 m2 28.150
RAZEM 28.150

65
d.2.3

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. MOZAIKOWY - cokó
budynku, murki

m2

23.92 m2 23.920
RAZEM 23.920

66
d.2.3

KNNR 2
1004-01

Akrylowe tynki dekoracyjne typu np. "ATLAS" lub inne o nie gorszych parametrach
nak adane r czne - faktura nakrapiana , o gotowej konsystencji odpornej na wp ywy
atm., gr. 2,0 mm - spód daszków wej ciowych

m2

2.50*1.30*2 m2 6.500
RAZEM 6.500

2.4 Rusztowania
67

d.2.4
KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewn trzne rurowe o wysoko ci do 15 m m2

304.40 m2 304.400
RAZEM 304.400

68
d.2.4 kalk. w asna

Czas pracy rusztowa  - 1110mg

- 6 -

Norma 3.25


