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Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
1 Remont balkonów.
1.1 KNR 401/804/7

Zerwanie posadzki cementowej - zerwanie posadzki ba lkonowej.
1,30*4,15*4 = 21,58

21,58 21,58 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

0,25*4,15*4 = 4,15
4,15 4,15 m2

1.3 Kalk. indywidualna. - demonta ż balustrad balkonowych z odwozem do punktu złomu 4 kpl.
1.4 Kalk. indywidualna - wykonanie, dostawa i monta ż balustrad loggii ocynkowanych wg 

projektu wykonawczego.
97,05*4 = 388,2

388,2 388,20 kg
1.5 KNR 202/923/4

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
4,15*0,20*4 = 3,32

3,32 3,32 m2
1.6 KNR 401/602/1

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozio ma, 1·warstwa - pod obróbki 
blacharskie

4,15*0,20*4 = 3,32
3,32 3,32 m2

1.7 ORGB 202/541/1
Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej , szeroko ść w rozwini ęciu do 
25·cm

4,15*0,25*4 = 4,15
4,15 4,15 m2

1.8 KNRW 202/318/1
Uszczelnianie  obróbek blacharskich

4,15*4 = 16,6
16,6 16,60 m

1.9 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podło ży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

1,30*4,15*4 = 21,58
21,58 21,58 m2

1.10 ORGB 202/1130/1 (2)
Warstwy wyrównuj ące i wygładzaj ące z gotowej zaprawy  grubo ść  5·mm, powierzchnia
do 8·m2

4,15*1,30*4 = 21,58
21,58 21,58 m2

1.11 ORGB 202/1130/3 (2)
Warstwy wyrównuj ące i wygładzaj ące z gotowej zaprawy postar , dodatek lub 
potr ącenie za zmian ę grubo ści o 1·mm, 21,58 30,0 m2

1.12 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zb rojenie posadzki siatk ą 
stalow ą

4,15*0,50*4 = 8,3
8,3 8,30 m2

1.13 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podło ży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 21,58 m2

1.14 ORGB 202/2805/5 (1)
Posadzki jednobarwne z płytek  "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do
10 m2, warstwa kleju grubo ści 5·mm, płytki 30x30 antyposlizgowe R10

4,05*1,30*4 = 21,06
21,06 21,06 m2

1.15 ORGB 202/2809/1 (1)
Cokoliki z płytek  "Gres" na zaprawach klejowych, p omieszczenia do 10·m2, płytki 
30x30

(4,05+1,30*2)*4 = 26,6
26,6 26,60 m

2 Ocieplenie ściany .
2.1 KNR 202/925/1 (2)

Osłony okien foli ą polietylenow ą
(1,45*1,65+0,85*2,25)*4 = 17,22

17,22 17,22 m2
2.2 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, o kapów kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadaj ącej si ę do u żytku - podokienniki

1,65*0,25*4 = 1,65
1,65 1,65 m2

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

1,65*0,30*4 = 1,98
1,98 1,98 m2

2.4 KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długo ści ponad 1m - z blachy 
powlekanej długo ści 1,65 m 4 szt
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
2.5 KNR 17/2608/1

Przygotowanie podło ża pod docieplenie metod ą lekk ą-mokr ą, oczyszczenie mechaniczne
i zmycie
pow. ścian i sufitów ((1,30*2+4,15)*2,50+1,30*4,15)*4 = 89,08
minus okna -(1,65*1,45+0,85*2,25)*4 = -17,22

71,86 71,86 m2
2.6 KNR 17/2608/2

Przygotowanie podło ża pod docieplenie metod ą lekk ą-mokr ą, impregnacja grzybobójcza
1-krotnie (Ceresit CT99) 71,86 m2

2.7 KNR 17/2608/3
Przygotowanie podło ża pod docieplenie metod ą lekk ą-mokr ą, gruntowanie preparatem 
wzmacniaj ącym CT17 1-krotnie 71,86 m2

2.8 KNR 17/2609/1
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metod ą lekk ą-mokr ą przy u życiu 
gotowych zapraw klej ących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - 
gr.styropianu grafitowego 8cm współczynnik przewodz enia ciepła max 0,031W/mK

((1,30+4,15)*2,50)*4 = 54,5
minus okna -(1,65*1,45+0,85*2,25)*4 = -17,22

37,28 37,28 m2
2.10 KNR 17/2609/2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metod ą lekk ą-mokr ą przy u życiu 
gotowych zapraw klej ących, przyklejenie płyt styropianowych do o ście ży - 
styropian grafitowego gr. ok. 2 cm

(2,50+2,25*2)*0,30*4 = 8,4
8,4 8,40 m2

2.11 KNR 17/2609/5
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 DŁUGO ŚCI 270 mm do ścian z betonu - po 8 szt/m2

37,28*6 = 223,68
223,68 224 szt

2.12 KNR 17/2609/8
Ochrona naro żników wypukłych k ątownikiem metalowym - listwa okapowa.
górne kraw ędzie loggii 4,15*4 = 16,6

16,6 16,60 mb
2.13 KNR 17/2609/8

Ochrona naro żników wypukłych k ątownikiem metalowym
naro ża loggii 2,50*2*4 = 20,0
okna (2,50+2,25*2)*4 = 28,0

48,0 48,00 mb
2.14 KNR 17/2609/6

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metod ą lekk ą-mokr ą przy u życiu 
gotowych zapraw klej ących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
ściany ((1,30*2+4,15)*2,50)*4 = 67,5
minus okna -(1,65*1,45+0,85*2,25)*4 = -17,22
sufity 1,30*4,15*4 = 21,58

71,86 71,86 m2
2.15 KNR 17/2609/7

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metod ą lekk ą-mokr ą przy u życiu 
gotowych zapraw klej ących, przyklejenie jednej warstwy siatki na o ście żach - 
analogia - pasy przy krawedzi balkonu.

0,35*4,15*4+0,15*2*2,85*4+0,15* 
4,14 = 9,851

9,851 9,85 m2
2.16 KNR 17/2609/7

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metod ą lekk ą-mokr ą przy u życiu 
gotowych zapraw klej ących, przyklejenie jednej warstwy siatki na o ście żach.

(2,50+2,25*2)*0,30*4 = 8,4
8,4 8,40 m2

2.17 KNR 17/929/1
Nało żenie na podło że farby gruntuj ącej CT15, 1-a warstwa

71,86+9,85+8,40 = 90,11
90,11 90,11 m2

2.18 KNR 17/929/3 (2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. SILIKATOWA Ceresit  CT 72 z gotowej mieszanki , 
wykonana r ęcznie na uprzednio przygotowanym podło żu, na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych 71,86 m2

2.19 KNR 17/929/6 (2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. SILIKATOWA Ceresit  CT 72 z gotowej mieszanki ,  
wykonana r ęcznie na uprzednio przygotowanym podło żu, na słupach prostok ątnych - 
pasy pionowe i poziome przy kraw ędzi loggii. 9,85 m2

2.20 KNR 17/929/5 (2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. SILIKATOWA Ceresit  CT 72 z gotowej mieszanki , 
wykonana r ęcznie na uprzednio przygotowanym podło żu, na o ście żach, szeroko ść do 
30·cm, KOLOR BIAŁY - o ście ża okien. 8,40 m2

2.21 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowcz ymi do 1·km

5,40*4*0,07 = 1,512
1,512 1,51 m3

2.22 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowcz ymi na ka żdy nast ępny 1·km 1,51 9,00 m3

3 Rusztowania .
3.1 ORGB 202/1624/2

Rusztowania ramowe zewn ętrzne systemu "plettac Kombi", wysoko ść 10-15·m
4,15*2,80*4 = 46,48

46,48 46,48 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
3.2 ORGB 202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewn ętrznych 46,48 m2
3.3 CJ 11/3001/1 (5)

Koszt pracy rusztowa ń zewn ętrznych typowych ramowych, (fasadowych), wysoko ść do 20
m, dla kompletu 300m2 rzutu pionowego i czasu wynaj mu do 7 dni 1,00 kpl

3.4 Kalk.ind. Koszty zwi ązane z zajeciem pasa drogowego 1 kpl.
3.5 Kalk.ind. Zaj ęcie pasa drogowego 1 kpl


