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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

ROBOTY BUDOWLANE DACH11

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE1.1

   140,000mOznakowanie strefy zagrożonia terenu taśmą polietylenową wraz z
oznakowaniem w/g przepisów BHP

KNR 2-19 0219-011.1.1

140,000m140

OCIEPLENIE STROPODACHU1.2

   440,000m2Ocieplenie poddasza nieużytkowego za pomocą wdmuchania celulozy. Średnia
wysokość poddasza 35cm. Zakres prac obejmuje: 1.Przygotowanie i
sporządzenie ekspertyzy, 2. Wykonanie otworów i wypełnienie przestrzeni
celulozą, 3. Zaślepienie wykonanych otworów, 4. Kontrola wykonanego
docieplenia kamerą termowizyjną.

analiza własna1.2.1

440,000m2440
   6,000m2Naprawa drobnych nieszczelności za pomocą łat z papy termozgrzewalnej.

1.purchle naciąć na krzyż ostrym nożem 2. odgiąć papę i posmarować odkryta
powierzchnię klejem bitumicznym 3. Odgiętą papę spowrotem przykleić
dociskając do podoża wałkiem 4. Posmarować powierzchnię naprawy lepikiem
asfaltowym. 5. Nakleić na wierzch łatkę z papy na osnowie z welonu szklanego
6. Brzegi łatki przeszpachlować lepikiem. (NA KAZDY UBYTEK PRZYJETO
1m2)

analiza własna1.2.2

6,000m21.00*6

   451,000m2Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą renowacyjną  zgrzewalną o
grubości minimum 5mm

NNRNKB 202
0534-02

1.2.3

451,000m2451
   34,750m2Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cmNNRNKB 202

0541-02
1.2.4

34,750m2139*0,25

   80,000mRynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mmKNR-W 2-02
0524-0

1.2.5

80,000m80
   32,400mRury spustowe z PCW okrągłe o śr. 125 mmKNR-W 2-02

0531-0
1.2.6

32,400m4*7+4,4

   80,000mMontaż siatek zabezpieczających rynny przed zaleganiem liściAnaliza własna1.2.7
80,000m80

REMONT KOMINÓW1.3

   43,100m2Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża z brudu, kurzu, glonów, pleśni z
luźnymi częściami tynku na  ścianach kominów i na czapkach kominowych -
średnia wysokość komina 1,20m

KNR 0-23 2611-011.3.1

43,100m235,3+7,8

   35,300m2Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły -
uzupełnienie tynków na kominach wraz z wcześniejszym skuciem

KNR 4-01 0726-011.3.2

35,300m235,3

   35,300m2Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża - kominyKNR 0-23 2611-041.3.3
35,300m235,3

   35,300m2Docieplenie kominów wentylacyjnych płytami styropianowymi EPS 70-040 o gr.
3cm  przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk.
wyprawy elew. z got. mieszanki wraz z przyklejeniem siatki (Tynk silikonowy
barwiony w masie)

KNR 0-23 2614-021.3.4

35,300m235,3

   31,300mOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników
wypukłych kątownikiem metalowym - krawędzi kominów

KNR 0-23 2612-081.3.5

31,300m31,3

   7,800m2Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik asfaltowy na gorąco, dwie
warstwy papy bez folii aluminiowej, budynki mieszk. - wykonanie jednej warstwy
papy na czapce betonowej - druga warstwa po wykonaniu obróbek blacharsckich
czapek kominów

KNR 2-02 0502-041.3.6

7,800m27,8

   6,600m2Obróbka z blachy powlekanej - wykonanie obróbek na czapkach kominowychNNRNKB 202
0541-02

1.3.7

6,600m26,6

   10,620mObróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej Uwaga! 
Wywiniecie papy na ściany kominów (pod warstwę izolacji termicznej)

KNR 0-22 0529-061.3.8

10,620m10,62

   61,000szt.Montaż kratek wentylacyjnychKNR 2-02 1215-011.3.9
61,000szt.61

REMONT DASZKU NAD GŁÓWNYM WEJŚCIEM DO BUDYNKU21.4
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OCIEPLENIE OD GÓRY WRAZ Z NOWYM POKRYCIEM1.4.1

   48,000m2Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża z brudu, kurzu, glonów, pleśni z
luźnymi częściami tynku

KNR 0-23 2611-011.4.1.1

48,000m248

   48,000m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką- mokrą -
jednokrotne gruntowanie

KNR 0-23 2611-021.4.1.2

48,000m248

   48,000m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami styropianowymi EPS 100-038 gr.
3cm na wierzchu konstrukcji na kleju bitumicznym

KNR 2-02 0609-021.4.1.3

48,000m248

   48,000m2Wykonanie warstwy spadkowej z jastrychu cementowego ze spadkiem 2 stopni,
gr.30 mm i zatarcie na gładko

KNR 2-02 1102-021.4.1.4

48,000m248

   3,750m2Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cmNNRNKB 202
0541-02

1.4.1.5

3,750m215*0,25

   48,000m2Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną z wywinięciem na ścianę ok
20-30cm przed jej dociepleniem

NNRNKB 202
0534-01

1.4.1.6

48,000m248

   48,000m2Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną na warstwie spadkowej
jastrychu

NNRNKB 202
0534-02

1.4.1.7

48,000m248

   21,000mRynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mmKNR-W 2-02
0524-0

1.4.1.8

21,000m21

   4,000mRury spustowe z PCW okrągłe o śr. 125 mmKNR-W 2-02
0531-0

1.4.1.9

4,000m4

DOCIEPLENIE SPODU ORAZ CZOŁA1.4.2

   48,000m2Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża z brudu, kurzu, glonów, pleśni z
luźnymi częściami tynku

KNR 0-23 2611-011.4.2.1

48,000m248

   48,000m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką- mokrą -
jednokrotne gruntowanie

KNR 0-23 2611-021.4.2.2

48,000m248

   9,600m2Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych - 20% (z wcześniejszym skuciem)KNR 4-01 0711-021.4.2.3
9,600m248*20%

   52,200m2Docieplenie daszków (dół i czoła daszków) EPS 70-040 gr. 3cm - przyklejenie
plyt styropianowych do ścian

KNR 0-23 2614-021.4.2.4

52,200m248+21*0,2

   52,200m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatkiKNR 0-23 2612-061.4.2.5
52,200m252,2

   21,000mOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników
wypukłych kątownikniem metalowym

KNR 0-23 2612-081.4.2.6

21,000m21

   48,000m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego baranek 2.0mm
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu

KNR 0-23 0931-021.4.2.7

48,000m248

ODNOWIENIE PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH22

ROBOTY ROZBIÓRKOWE2.1

   2,000szt.Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i
świetlików stałowych - 5 cięć na balustradę

KNR 4-01 1306-02.1.1

2,000szt.2

   28,000m2Rozebranie płytek gresowych ze stopni i boków schodówKNR 4-01 0819-12.1.2
28,000m228

POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH2.2

   28,000m2Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża z brudu, kurzu, glonów, pleśni z
luźnymi częściami tynku

KNR 0-23 2611-012.2.1

28,000m228

   28,000m2Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa
preparatem grzybobójczym - ręcznie, malowanie jednokrotne - ochrona
mikrobiologiczna do zwalczania glonów, grzybów i porostów i skażeń
biologicznych

KNR BC-02
0127-01

2.2.2

28,000m228

   28,000m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

KNR 2-02 1102-012.2.3

28,000m228
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   14,000mIzolacja  taśmami uszczelniającymi -przy połączeniu ściana/posadzkaKNR 0-29 0639-012.2.4

14,000m14

   1,000szt.Osadzenie kratek do czyszczenie obuwia2.2.5
1,000szt.1

   28,000m2Uszczelnienie tarasów pod okładzinę kamienną masą uszczelniającą
powierzchnie poziome i pionowe - izolacja przeciwwilgociowa z "płynnej folii"

KNR 0-39 0116-012.2.6

28,000m228

   28,000m2Położenie płytek kamiennych granitowych płominiowanych kolor szary; płytki
60x40 cm układane na klej - przygotowanie podłoża

KNR 2-02 1118-012.2.7

28,000m228

   28,000m2Posadzki płytkowe z kamieni granitowych płominiowanych kolor szary; płytki
60x40x2cm układane na klej metodą kombinowaną

KNR 2-02 1118-092.2.8

28,000m228

   12,000mPołożenie cokołów wysokości 15cm z kamini granitowych płomieniowanych
układanych na klej - przygotowanie podłoża

KNR 2-02 1122-012.2.9

12,000m3*4

   12,000mPołożenie cokołów wysokości wysokości 15cm z kamieni granitowych
płomieniowanych układanych na klej

KNR 2-02 1122-072.2.10

12,000m4*3

   124,000mWypełnienie spoin masą silikonową o wym. 10x10 mmKNR BC-02
0313-03

2.2.11

124,000m124

   2,000szt.Balustrady schodowe z stali nierdzewnej o długości 6mAnaliza własna2.2.12
2,000szt.2*1

REMONT CHODNIKÓW33

   60,000m2Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cmKNR 2-31 0801-013.1
60,000m260

   60,000m2Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. SPECYFIKACJA
TECHNICZNA NR - B-3
Krotność=3

KNR 2-31 0801-023.2

60,000m260
   40,000mObrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z

wypełnieniem spoin zaprawą cementową
KNR 2-31 0407-013.3

40,000m40

   60,000m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowejKNR 2-31 0511-043.4
60,000m260

ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU I ZŁOMU44

   0,500tTransport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

KNR 4-04 1107-014.1

0,500t0,50
   2,500tTransport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km

ponad 1 km
Krotność=4

KNR 4-04 1107-044.2

2,500t2,5

   1,000szt.Wywóz gruzu kontenerem NP5 - 5m34.3
1,000szt.1
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