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Ocieplenie elewacji szczytowych - Chrzanów ul. Kadł ubek 30B - przedmiar na jeden szczyt

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
1 Remont elewacji
1.1 Kalk.ind.Demonta ż okładziny z blach fałdowych i rusztu z profili sta lowych wraz z 

odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora (za potw ierdzeniem). Demonta ż wełny 
mineralnej  z wywozem i utylizacj ą- opłata za składowanie na wysypisku 150,85 m2

1.2 KNR 401/535/8
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, o kapów kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadaj ącej si ę do u żytku
parpaety (0,90+2,10)*5*0,20 = 3,0

3,0 3,00 m2
1.3 KNR 17/2610/2 (3)

Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metod ą lekk ą-mokr ą przy u życiu zapraw 
klej ących i r ęczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z cegły, (CT 72 
silikat  DAKOTA DK6,DK4) - styropian EPS 70-040 gr.  12 cm
pow. ścian 11,25*(14,80+15,00)/2 = 167,625
okna -(0,85*0,45+2,05*1,45)*5 = -16,775

150,85 150,85 m2
1.4 KNR 17/2609/4

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metod ą lekk ą-mokr ą przy u życiu 
gotowych zapraw klej ących, przymocowanie płyt styropianowych za pomoc ą dybli 
plastikowych do ścian z cegły

150,85*2+2,00*14,80*2*2 = 420,1
420,1 420 szt

1.5 KNR 17/2609/8
Ochrona naro żników wypukłych k ątownikiem metalowym-monta ż listwy okapowej 11,25 mb

1.6 KNR 17/2608/1
Przygotowanie podło ża pod docieplenie metod ą lekk ą-mokr ą, oczyszczenie mechaniczne
i zmycie 20,59 m2

1.7 KNR 17/2608/3
Przygotowanie podło ża pod docieplenie metod ą lekk ą-mokr ą, gruntowanie preparatem 
wzmacniaj ącym CT17 1-krotnie
boki (0,40)*2*14,80 = 11,84

((0,90+0,50*2)+(2,10+1,50*2))* 
5*0,25 = 8,75

20,59 20,59 m2
1.8 KNR 17/2609/2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie  płyt 
styropianowych gr. 2cm do o ście ży
okna ((0,90+0,50*2)+(2,10+1,50*2))* 

5*0,25 = 8,75
8,75 8,75 m2

1.9 KNR 17/2609/7
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie  jednej warstwy 
siatki na o ście żach

11,84+8,75 = 20,59
20,59 20,59 m2

1.10 KNR 17/2609/8
Ochrona naro żników wypukłych k ątownikiem metalowym
szpalety ((0,90+0,50*2)+(2,10+1,50*2))*5 = 35,0
boki 14,80*2 = 29,6

64,6 64,60 mb
1.11 KNR 17/929/1

Nało żenie na podło że farby gruntuj ącej CT15, 1-a warstwa 20,59 m2
1.12 KNR 17/929/5 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw.., wykonana r ęcznie na uprzednio przygotowanym 
podło żu, na o ście żach, szeroko ść do 30·cm, (CT 72 biały) 8,75 m2

1.13 KNR 17/929/5 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw.., wykonana r ęcznie na uprzednio przygotowanym 
podło żu, na o ście żach, szeroko ść do 30·cm, (CT 72, DAKOTA DK 5) 11,84 m2

1.14 Kalk.ind. Uszczelnienie styku stolarki okiennej z o ście żnicami mas ą akrylow ą 
plastyczn ą na zewn ątrz

((0,90+0,50*2)+(2,10+1,50*2))*5 = 35,0
35,0 35,00 mb

1.15 KNR 202/923/4
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy klejowej

(0,90+2,10)*5*0,25 = 3,75
3,75 3,75 m2

1.16 KNR 202/129/1
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długo ści do 1·m (0,90) 5 szt

1.17 KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długo ści ponad 1·m (2,10) 5 szt

1.18 KNR 202/925/1 (1)
Osłony okien foli ą polietylenow ą

0,85*0,45*5+2,05*1,45*5 = 16,775
16,775 16,78 m2

2 Rusztowania .
2.1 ORGB 202/1624/2

Rusztowania ramowe zewn ętrzne systemu "plettac Kombi", wysoko ść 10-15·m ( z 
uwzgl ędnieniem zadaszenia witryn lokali u żytkowych)

11,25*(15,50+16,20)/2 = 178,3125
178,3125 178,31 m2
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2.2 ORGB 202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewn ętrznych 178,31 m2
2.3 CJ 11/3001/1 (7)

Rusztowania systemowe - kalkulacja zakładowa (KNR 2 -02 KZ), Koszt pracy rusztowa ń 
zewnętrznych typowych ramowych, (fasadowych), wysoko ść do 20 m, dla kompletu 600m2
rzutu pionowego i czasu wynajmu 21 dni 1,00 kpl


