PRZEDMIAR ROBÓT
Termomodernizacja budynku SUW Wielka Łąka
1 Roboty rozbiórkowe
1 d.1 KNR 4-01 0354-03
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2
2 d.1 KNR 4-01 0354-04
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
3 d.1 KNR 4-01 0354-05
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
2.41*2.41
4 d.1 KNR-W 4-01 0545-08
Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku
< ściany szczytowe > 8.30*0.25*2+9.3*0.35*2 - 10.66
< pas nadrynnowy > 30.01*0.25*2
- 15.01
< podokinniki zewnętrzne > 0.30*0.95*30
- 8.55
< komin > [ 0.7+0.51]*2*0.4
- 0.97

załącznik nr 1 do SIWZ

RAZEM 23.00 szt.
RAZEM 1.00 szt.

RAZEM 5.81 m2

RAZEM 35.19 m2
5 d.1 KNR-W 4-01 0545-04
Rozebranie rynny śr. 12 cm z blachy nie nadającej się do użytku
2*30
- 60.20
RAZEM 60.20 m
6 d.1 KNR-W 4-01 0545-06
Rozebranie rury spustowej śr. 12 cmz blachy nie nadającej się do użytku
4.0*4
RAZEM 16.00 m
7 d.1 KNR-W 4-01 0532-09
Demontaż rur wentylacyjnych z blachy ocynkowanej o średnicy 16cm
10 szt.
RAZEM 10.00 szt.
2 Roboty murowe
8 d.2 KNR 4-01 0336-07
Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej
0.38*2
RAZEM 0.76 m
9 d.2 KNR-W 2-02 0132-05
Ułożenie nadproży prefabrykowanych L 270 m
2.7*3
RAZEM

8.10 m

10 d.2 KNR 4-01 0304-02
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
[0.91*2.11+0,91*1,51+1,1*0,7+0.91*1.21*19+2.41*1.21]*0.38 m3
RAZEM 10,6 m³
11 d.2 KNR-W 4-01 0711-01
Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
0.91*2.11+0,91*1,51+1,1*0,7+0.91*1.21*19+2.41*1.21
RAZEM 27,9 m2
12 d.2 KNR-W 4-01 0726-02
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach
z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni
do 2 m2 w 1 miejscu
0.91*2.11+0,91*1,51+1,1*0,7+0.91*1.21*19+2.41*1.21
RAZEM 27,9 m2
13 d.2 KNR-W 4-01 0206-04
Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i ścianach
przy głębokości ponad 10 cm
7
RAZEM 7.00 szt.
3 Stolarka okienna i drzwiowa
14 d.3 KNR-W 2-02 1205-04
Wrota dwuskrzydłowe o powierzchni do 6 m2 stalowe ocieplone m2
2.41*2.41
RAZEM 5.81 m2
15 d.3 KNR-W 2-02 1205-09
Ościeżnice stalowe bez wykuwania gniazd m2
2.41*2.41
RAZEM 5.81 m2
16 d.3 KNR 0-19 0929-04
Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o
pow. ponad 1.0 m2
0.91*1.21*11
RAZEM 12.11m2
4 Elewacja

17 d.4 KNR-W 4-01 0104-02
Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat.
III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
< ściana fundamentowa > [30.5+8.2]*2*0.5*1.0
RAZEM 38.70 m³
18 d.4 KNR-W 4-01 0105-02
Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość
do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
38.70-[30.5+8.2]*2*0.08*1.0
RAZEM 32.51 m³
19 d.4 KNR 4-01 0108-02
Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
38.70-32.51
RAZEM 6.19 m³
20 d.4 KNR 0-23 2611-01
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie
< ściana fundamentowa >[30.59+8.27]*2*1.20-1,58 = 91,68
< elewacja > [30.59+8.27]*2*3,72 = 289,12
RAZEM 380,80 m2
21 d.4 KNR 0-23 2611-02
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą
- jednokrotne gruntowanie emulsją
RAZEM 380,80 m2
22 d.4 KNR 0-41 0115-02
Docieplenie ścian fundamentowych płytami polistyrenowymi (styropianowymi fazowanymi)
gr. 12 cm mocowanymi całopowierzchniowo
< ściana fundamentowa > [30.59+8.27]*2*1.20-1,58 = 91,68
RAZEM 91,68 m2
23 d.4 KNR 0-23 2612-09
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -- zamocowanie
listwy cokołowej
[30.6+8.3]*2-2.4
RAZEM 75.40 m
24 d.4 KNR 0-23 2612-01
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm - przyklejenie
płyt styropianowych (fazowanych) do ścian
< elewacja > [30.59+8.27]*2*3,72 = 289,12
RAZEM 289,12 m2
25 d.4 KNR 0-23 2612-05
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -- przymocowanie
płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu
92
RAZEM

92 szt.

26 d.4 KNR 0-23 2612-03
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie
płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu
289*4
RAZEM 1156 szt.
27 d.4 KNR 0-23 2612-06
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie
warstwy siatki na ścianach
380,8
RAZEM 380,8 m2
28 d.4 KNR 0-23 2612-08
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników
wypukłych kątownikiem metalowym
4.3*4+0.91*11+1.21*2*11+2.41*3
RAZEM 61.06 m
29 d.4 KNR 0-33 0127-05
Tynki elewacyjne wykonywane ręcznie - tynk gładki silikatowo-silikonowy
< cokół > 77,72*0,42 = 32,64
< elewacja > 77,72*3,72 = 289,12
RAZEM 321,76 m2
5 Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe
30 d.5 KNR-W 2-02 0514-02
Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
< podokienniki zewnętrzne > 0.95*0.40*11 m2 4.18
< ściany szczytowe > 8.30*0.25*2+9.3*0.45*2 m2 12.52
< pas nadrynnowy + podrynnowy > 30.01*0.45*2 m2 27.01
< komin > [ 0.7+0.51]*2*0.4 m2 0.97
RAZEM 44.68 m2
31 d.5 KNR-W 2-02 0520-03
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku
2*30.1 m 60.20
RAZEM 60.20 m
32 d.5 KNR-W 2-02 0527-03
Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku m

4.0*4 m 16.00
RAZEM 16.00 m
6 Roboty malarskie
33 d.6 KNR 4-01 1202-09
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2
< sufity > 3.8*7.5+25.8*7.5 m2 222.00
< ścian > [29.8*2+7.5*6+1.3*4+7.9*2+2.0*4+2.9*2+1.2*4]*3.8-[2.4*
2.4]
m2 542.20
< ościeża drzwiowe > [2.4*3*0.30] m2 2.16
RAZEM 766.36 m2
34 d.6 KNR-W 2-02 1510-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych
- tynków gładkich bez gruntowania
m2
< sufity > 3.8*7.5+25.8*7.5 m2 222.00
< ścian > [29.8*2+7.5*6+1.3*4+7.9*2+2.0*4+2.9*2+1.2*4]*3.8-[2.4*
2.4]
m2 542.20
< ościeża drzwiowe > [2.4*3*0.30] m2 2.16
RAZEM 766.36 m2
35 d.6 KNR 4-01 1208-02
Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2
[25.8*2+7.5*4+1.3*4+4.1*2+2.9*2+1.2*4]*2.0-[0.9*5+0.7*4+2.4]*2.0 m2 191.80
RAZEM 191.80 m2
36 d.6 KNR 4-01 1206-04
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych
ścian z jednokrotnym szpachlowaniem
[25.8*2+7.5*4+1.3*4+4.1*2+2.9*2+1.2*4]*2.0-[0.9*5+0.7*4+2.4]*2.0 m2 191.80
RAZEM 191.80 m2
37 d.6 KNR-W 7-12 0102-07
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia
czystości zewn.powierzchni zbiorników (stan wyjściowy powierzchni
B)
m2
[[3.14*2.25*2.25]*2+2*3.14*2.25*1.8]*8 m2 457.81
[[3.14*2.75*2.75]*2+2*3.14*2.75*2.5]*4 m2 362.67
RAZEM 820.48 m2
38 d.6 KNR-W 7-12 0102-05
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia
czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy
powierzchni B)
2*3.14*0.10*120 m2 75.36
RAZEM 75.36 m2
39 d.6 KNR-W 7-12 0102-01
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)
< dwuteownik NP 240 > 1.393*23.4 m2 32.60
< głowica słupa z blachy > 0.6*0.6*2*3*1.5 m2 3.24
< wspornik z blachy > [0.22*0.22/2*3*1.5]*2*4 m2 0.87
RAZEM 36.71 m2
40 d.6 KNR 7-12 0201-01
Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji
pełnościennych
< dwuteownik NP 240 > 1.393*23.4 m2 32.60
< głowica słupa z blachy > 0.6*0.6*2*3*1.5 m2 3.24
< wspornik z blachy > [0.22*0.22/2*3*1.5]*2*4 m2 0.87
RAZEM 36.71 m2
41 d.6 KNR 2-02 1513-03
Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do
200 mm
< słupy z rury śr. 159 mm > 3.5*3 m 10.50
RAZEM 10.50 m
42 d.6 KNR-W 7-12 0115-01
Czyszczenie konstrukcji stalowych pełnościennych roztworem zmywającym
820.48+75.36+36.71 m2 932.55
RAZEM 932.55 m2
43d.6KNR-W 7-12 0205-07
Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi powierzchni
zewnętrznej zbiorników
820.48 m2 820.48
RAZEM 820.48 m2
44d.6KNR-W 7-12 0205-05
Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi rurociągów
o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
75.36 m2 75.36
RAZEM 75.36 m2
45 d.6 KNR-W 7-12 0211-07

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi
powierzchni zewnętrznej zbiorników
820.48 m2 820.48
RAZEM 820.48 m2
46d.6KNR-W 7-12 0211-05
Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi
rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
75.36 m2 75.36
RAZEM 75.36 m2
47 d.6 KNR 2-02 1512-01-analogia
Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych o śr.do
50 mm
< drabina z rury śr.2,5 cm > 5.0*5+0.20*20 m 29.00
RAZEM 29.00 m2
7 Stropodach 48 d.7 KNR 4-01 0212-03
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3
< płyty okapowe > 0.60*0.59*0.07*3*4 m3 0.30
RAZEM 29.00 m3
49 d.7 KNR 4-01 0203-09
Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu monolitycznego m3
< płyty okapowe > 0.60*0.59*0.07*3*4 m3 0.30
RAZEM 0.30 m3
50 d.7 KNR-W 2-17 0208-01
Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy
otworu ssącego do 200 mm (masa do 25 kg)
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00 szt.
51 d.7 KNR-W 5-08 0211-04
Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 na
uchwytach odstępowych- podłączenie wentylatorów
60 m 60.00
RAZEM 60.00 m
52 d.7KNR-W 5-08 0307-05
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych ,
przycisków do przygotowanego podłoża
< załączanie wentylatorów >1 szt. 1.00
RAZEM 1.00 szt
53 d.7 KNR 2-02 0406-01
Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.10*0.10*29.8*2 m3 drew. 0.60
RAZEM 0.60 m3 drew.
54 d.7 KNR-W 2-02 0606-01
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
- poziome
8.27*30,59 m2 253
RAZEM 253,00 m2
55 d.7 KNR-W 2-02 0608-03
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych [styropapa
] poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.15
cm jednostronnie oklejona
8.27*30,59 m2 253
RAZEM 253,00 m2
56 d.7 KNR 0-23 2612-05
Przymocowanie płyt styropianowych [ styropapy ] za pomocą dybli
plastikowych do betonu
2593*4
RAZEM 1012 szt.
57 d.7 KNR-W 4-01 0518-02
Wstawieniu łat z papy na dyblach plastykowych szt.
1012
RAZEM 1012 szt.
58 d.7 KNR 0-22 0527-02
Krycie dachów papą termozgrzewalną m2
8.27*30,59 m2 253
RAZEM 253,00 m2

Załączniki do przedmiaru robót:
- Rzut ścian przyziemia i rzuty elewacji

