
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do
użytku

m

34,0 m 34,000

RAZEM 34,000

2
d.1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

85,25 m 85,250

RAZEM 85,250

3
d.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (
gąsiory, wiatrownice, pas podrynnowy, gzyms, kosze)

m2

93,8 m2 93,800

RAZEM 93,800

4
d.1

KNR-W 4-01
0545-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej
się do użytku

m2

277,315 m2 277,315

RAZEM 277,315

5
d.1

KNR-W 4-01
0512-01

Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-
cementowych nie nadających się do użytku

m2

205,025 m2 205,025

RAZEM 205,025

6
d.1

KNR 4-01
0348-07

Rozebranie ścianki z bloczków lub płyt z betonu
komórkowego na zaprawie cementowej

m2

12,50 m2 12,500

RAZEM 12,500

7
d.1 kalk. własna

utylizacja płyt azbestowych - eternitu m2

205,025 m2 205,025

RAZEM 205,025

8
d.1

KNR-W 4-01
0441-05

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu
o odstępie łat ponad 24 cm

m2

482,34 m2 482,340

RAZEM 482,340

2 Roboty ciesielsko dekarskie

9
d.2

KNNR-W 3
0501-05

Wymiana krokwi zwykłych do 50 % i krokwi koszowych lub
narożnych

m2
poł.

482,34 m2
poł.

482,340

RAZEM 482,340

10
d.2

KNR-W 2-02
0409-03

Nadbitki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

1,65 m3 1,650

RAZEM 1,650

11
d.2

KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - pas
podrynnowy, wiatrownice

m2

20,0 m2 20,000

RAZEM 20,000

12
d.2

KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

542,34 m2 542,340

RAZEM 542,340

13
d.2

KNNR 2
0508-01

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe m2

poz.12 m2 542,340

RAZEM 542,340

14
d.2

KNNR 2
0508-02

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsiory m

40,5 m 40,500

RAZEM 40,500

15
d.2

KNNR 2
0508-03

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - blachy
okapowe

m

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6540

- 1 -



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
85,25 m 85,250

RAZEM 85,250

16
d.2

KNNR 2
0508-04

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - wiatrownice
boczne

m

28,7 m 28,700

RAZEM 28,700

17
d.2

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

18
d.2

KNNR 2
0506-01

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe
łączone na uszczelki

m

85,25 m 85,250

RAZEM 85,250

19
d.2

KSNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm obróbki komina i wyłazu dachowego

m2

26,56 m2 26,560

RAZEM 26,560

20
d.2

KNNR 2
0506-03

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m

34,0 m 34,000

RAZEM 34,000

21
d.2

KSNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - podbitka

m2

42,50 m2 42,500

RAZEM 42,500

22
d.2

KNR-W 4-03
0702-01

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu
stromym krytym eternitem lub dachówką

szt.

60,0 szt. 60,000

RAZEM 60,000

23
d.2

KNR-W 4-03
0702-06

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu
stromym krytym blachą

szt.

40,0 szt. 40,000

RAZEM 40,000

24
d.2

KNR-W 4-03
0704-04

Wymiana przewodów instalacji odgromowej i przewodów
wyrównawczych z linki o przekroju do 120 mm2 w ciągu
poziomym na ścianach na uprzednio zamocowanych
wspornikach

m

150 m 150,000

RAZEM 150,000

25
d.2

KNR-W 4-03
0704-09

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej
i przewodów wyrównawczych z linki o przekroju do 120
mm2 w ciągu pionowym.

m

32 m 32,000

RAZEM 32,000

26
d.2

KNR-W 5-08
0613-03

Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej
wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - głębokość
pogrążenia uziomu do 3 m - grunt kat. I-II

szt.

8,0 szt. 8,000

RAZEM 8,000

27
d.2

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy
pomiar)

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

3 Wymiana stolarki okienno drzwiowej

28
d.3

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

24,8 m 24,800

RAZEM 24,800

29
d.3

NNRNKB
202 2143-02

(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z
konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym

m

25,3 m 25,300

RAZEM 25,300
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30

d.3
NNRNKB

202 0541-02
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne

m2

20,65 m2 20,650

RAZEM 20,650

31
d.3

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2 - duże okna

m2

41,4 m2 41,400

RAZEM 41,400

32
d.3

KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1
m2 - małe okna

szt.

5,5 szt. 5,500

RAZEM 5,500

33
d.3

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2- drzwi

m2

10,8 m2 10,800

RAZEM 10,800

34
d.3

NNRNKB
202 1025-02

(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z
wysokoudarowego PCW  współczynnik λ≤0,9

m2

8,4 m2 8,400

RAZEM 8,400

35
d.3

NNRNKB
202 1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z
wysokoudarowego PCW współczynnik λ≤0,9

m2

41,4 m2 41,400

RAZEM 41,400

36
d.3

NNRNKB
202 1026-05

(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników
aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50
współczynnik λ≤0,9

m2

4,8 m2 4,800

RAZEM 4,800

37
d.3

NNRNKB
202 1025-05

(z.IV) Drzwi zewnętrzne z kształtowników z
wysokoudarowego PCW współczynnik λ≤0,9

m2

1,8 m2 1,800

RAZEM 1,800
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku
	34,0

	Pozycja: Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
	85,25

	Pozycja: Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku ( gąsiory, wiatrownice, pas podrynnowy, gzyms, kosze)
	93,8

	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
	277,315

	Pozycja: Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku
	205,025

	Pozycja: Rozebranie ścianki z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowej
	12,50

	Pozycja: utylizacja płyt azbestowych - eternitu
	205,025

	Pozycja: Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm
	482,34


	Dział:Roboty ciesielsko dekarskie 
	Pozycja: Wymiana krokwi zwykłych do 50 % i krokwi koszowych lub narożnych
	482,34

	Pozycja: Nadbitki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	1,65

	Pozycja: Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - pas podrynnowy, wiatrownice
	20,0

	Pozycja: Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
	542,34

	Pozycja: Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe
	poz.12

	Pozycja: Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsiory
	40,5

	Pozycja: Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - blachy okapowe
	85,25

	Pozycja: Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne
	28,7

	Pozycja: Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone
	1

	Pozycja: Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na uszczelki
	85,25

	Pozycja: Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm obróbki komina i wyłazu dachowego
	26,56

	Pozycja: Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe
	34,0

	Pozycja: Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - podbitka
	42,50

	Pozycja: Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachówką
	60,0

	Pozycja: Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym blachą
	40,0

	Pozycja: Wymiana przewodów instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych z linki o przekroju do 120 mm2 w ciągu poziomym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach
	150

	Pozycja: Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej i przewodów wyrównawczych z linki o przekroju do 120 mm2 w ciągu pionowym.
	32

	Pozycja: Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - głębokość pogrążenia uziomu do 3 m - grunt kat. I-II
	8,0

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
	1


	Dział:Wymiana stolarki okienno drzwiowej 
	Pozycja: Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych
	24,8

	Pozycja: (z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym
	25,3

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne
	20,65

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - duże okna
	41,4

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - małe okna
	5,5

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- drzwi
	10,8

	Pozycja: (z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW  współczynnik λ≤0,9
	8,4

	Pozycja: (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW współczynnik λ≤0,9
	41,4

	Pozycja: (z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 współczynnik λ≤0,9
	4,8

	Pozycja: (z.IV) Drzwi zewnętrzne z kształtowników z wysokoudarowego PCW współczynnik λ≤0,9
	1,8





