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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 Ninijszy opis ma charakter pomocniczy do przygotowania oferty. Obliczenie robót powinno uwzględniać wszystkie nakłady, zalecana
jest wizja lokalna. Jakiekolwiek uwagi do niniejszego przedmiaru nie będą uwzględniane po złożeniu oferty.
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pruszcz moo - roboty budowlane  2016r.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
 Dach. Docieplenie. Elewacja kolorystyka. 
Dach.

1
d.1.1

KNR 4-01
0212-04
kalk. własna

Rozbiórka betonowych czapek kominowych. Przyjęto wsp. do Rx10,00 za utru-
dnienia.
s.A=0,60X(1,50+2,40+0,90+1,50+2,00+1,20+1,40+1,20+1,00)x0,06=
0,60x13,10x0,06=7,90x0,06=0,474m3
s.B=s.C=0,60x(2,20+2,20+4,00+1,20+1,00x2+1,70)x0,06=0,60x13,30x0,06=
8,00x0,06=8,00x0,06=0,48m3
razem=(0,474+0,480)m3=0,954m3

m2

0,954 m2 0.954
RAZEM 0.954

2
d.1.1

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów wolnostojących. Przyjęto wsp. do Rx5,00 za utrudnienia.
Górna warstwa ścian kominów s.A
p=0,25x9x2x0,13+0,13x2x(1,30+2,20+0,70+1,30+1,80+1,00+1,20=1,00+0,80)
=0,60+2,94=3,54m2 x0,15=0,531m3

m3

0,531 m3 0.531
RAZEM 0.531

3
d.1.1

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej.
Górna warstwa ścian kominów s.A
p=0,25x9x2x0,13+0,13x2x(1,30+2,20+0,70+1,30+1,80+1,00+1,20=1,00+0,80)
=0,60+2,94=3,54m2

m2

3,54 m2 3.540
RAZEM 3.540

4
d.1.1

KNR 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pusta-
ków,gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

10,00 m2 10.000
RAZEM 10.000

5
d.1.1

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm. Nakrywy z kapinosami.
p=1,00m3:0,06=17,00m2

m2

17,00 m2 17.000
RAZEM 17.000

6
d.1.1

KNR-W 2-02
1519-02
system

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową. m2

17,00 m2 17.000
RAZEM 17.000

7
d.1.1

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki w kominach pomiędzy przewodami a obmórówką
60,00mx0,15=9,00m2

m2

9,00 m2 9.000
RAZEM 9.000

8
d.1.1

KNR 4-01
0533-02

Wymiana obróbek blacharskich kominów s.A. Blacha gr. 0,60mm. 
Wsp. do Rx1,25. Zmodyfikować blachę.
p=[0,40x9x2+2x(1,30+2,20+0,70+1,30+1,80+1,00+1,20+1,00+0,80)]=
=(7,20+22,60)mx0,30=29,80mx0,30m=8,94m2

m2

8,94 m2 8.940
RAZEM 8.940

9
d.1.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie.
s.A=(z poz. 4)29,80mx1,60m=47,60m2
s.B i C=[0,40x2x7+(2,00+2,00+3,80+1,00+1,00x2+1,50)x2]x1,5m=
30,20mx1,50m=45,30m2
razem=(47,60+45,20)m2=92,90m2

m2

92,90 m2 92.900
RAZEM 92.900

10
d.1.1

KNR 0-23
2611-03
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukro-
tne gruntowanie emulsją gęboko penetrującą. Zmodyfikować emulsję.

m2

92,90 m2 92.900
RAZEM 92.900

11
d.1.1

KNR 0-23
0931-01
system

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr.1- 2 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej
masy tynkarskiej.

m2

92,90 m2 92.900
RAZEM 92.900

12
d.1.1

KNR 4-01
0722-02
analogia

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na
kominach. Grubość przetartego tynku 2mm. Zastosowano wsp. do Rx2,00 za
utrudnienia.
Zastosować gotową białą cementową zaprawę szpachlową .
Zmienić nakłady materiałowe. Zużycie zaprawy według karty producenta.

m2

92,90 m2 92.900
RAZEM 92.900

13
d.1.1

KNR-W 2-02
1519-02
system

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową.
spadki=9,00m2,
nakrywy=20,00m2
ściany=92,90m2
razem=(9,00+20,00+92,90)m2=121,90m2

m2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
121,90 m2 121.900

RAZEM 121.900
14

d.1.1
KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie pokrycia dachowego.
Blacha trapezowa T-55. Obliczenia zwiększenia powierzchni na załamaniach.
powierzchnia brutto=1,00m2+0,055mx1,00x8=1,44m2; wsp. zwiekszający do
płakiej powierzchjni wynosi 1,44. Przyjęto do kalkualcji wsp. do Rx0,50.
s.A=(12,00x20,00+9,00x26,00)m2=474,00m2
s.A=3,00x3,00x3x0,5x2=27,00m2
razem s.A=(474+27)m2=501,00m2
s.B i C=(12,00+7,00)x29,00+12,00x6,00x0,50+7,00x6,00x0,50+
15,00x4,00x0,50=638,00m2
powierzchnia netto=(501+638)m2=1139,00m2
powierzchnia brutto=1139,00x1,44=1640,00m2
s.B=

m2

1640,00 m2 1640.000
RAZEM 1640.000

15
d.1.1kalk. własna

Wymiana mocowania blachy.
Przyjęto nakłady 0,20 punktów na 1/m2. Przyjęto R=0,15rg/szt. 
Materiał - śruby + podkładi EPMD. Mocowanie w tych samych miejscach.
n=0,20x1139m2=230szt

m2

230 m2 230.000
RAZEM 230.000

16
d.1.1

KNR-W 2-02
1515-08
analogia

Dwukrotne lakierowanie farbą do ocynku blachy trapezowej.
Przyjęto do wyceny. Wsp. do Rx0,80. Usunąć z nakładów papier ścierny. Zmie-
nić rodzaj farby. Zużycie wg. producenta farb.

m2

1640,00 m2 1640.000
RAZEM 1640.000

17
d.1.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku.
szyb windowy=(5,40+8,00)x2=26,80m
s.A=(20,00+26,00)m=46,00m
s.A daszki=(6,00+8,00)m=14,00m
razem s.A=(26,80+46,00+14,00)m=86,80m
s. B+C=(32,00+36,00)+15,00+(śmietnik)+5,00=88,00m
daszek wejścia głównego3,60x3=10,80m
razem=(86,80+88,00+10,80)=185,60m

m

185,60 m 185.600
RAZEM 185.600

18
d.1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku.
maszynownia=6,00x2=12,00m
s.A=7,00x5=35,00m
s.B i C=3,60x11=39,60m
daszek=3,60m
razem=(12,00+35,00+39,60+3,60)m=90,20m

m

90,20 m 90.200
RAZEM 90.200

19
d.1.1

KNR-W 2-02
0522-01
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku.
Blacha stalowa poliester RAL 7000. Zmodyfikować materiał. Usunąć z nakła-
dów spoiwo.
szyb windowy s.A=26,80m
daszki s.A=14,00m
daszek s.B=10,80m
razem+(26,80+14,00+10,80)m=51,60m

m

51,60 m 51.600
RAZEM 51.600

20
d.1.1

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku.
Blacha stalowa poliester RAL 7000. Zmodyfikować materiał. Usunąć z nakła-
dów spoiwo.
l=(185,60-51,60)m=134,00m

m

134,00 m 134.000
RAZEM 134.000

21
d.1.1

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku.
Blacha stalowa poliester RAL 7000. Zmodyfikować materiał. Usunąć z nakła-
dów spoiwo.
l=12,00+3,60x2=19,20m

m

19,20 m 19.200
RAZEM 19.200

22
d.1.1

KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku.
l=90,20-(12,00+3,60)=74,60m

m

74,60 m 74.600
RAZEM 74.600

Docieplenie ścian wykuszy segmentu "B".
23

d.1.2kalk. własna
Demontaż i montaż blachy trapezowej do docieplenia ścian wykuszy.
Przyjęto do kalkulacji R=3,00rg/m2

m2

16,00 m2 16.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 16.000

24
d.1.2

KNR 0-23
2615-01
system

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami z wełny mineralnej - system  przy uży-
ciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki.
Uwaga. Wełna mineralna skalna gr. 16cm. Zmodyfikować nakłady M.
(3,50+3,00+8,00)x1,20+2,00x2,00x4x0,50+(4,00+9,00)x1,20+
2,00x2,00x4x0,50=50,00m2
Powierzchnia powyżej połaci=50,00x0,50=25,00

m2

25,00 m2 25.000
RAZEM 25.000

25
d.1.2

KNR 0-23
2613-01
system

Ściany poniżej połaci dachowej.
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system - przyklejenie
płyt z wełny mineralnej do ścian. Wełna mineralna gr. 16cm.

m2

25,00 m2 25.000
RAZEM 25.000

26
d.1.2

KNR 0-23
2613-03

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system - przymocowa-
nie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z gazo-
betonu.
25,00x4szt/m2=100szt.

szt

100 szt 100.000
RAZEM 100.000

27
d.1.2

KNR 0-23
2613-06
system

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system - przyklejenie
warstwy siatki na ścianach

m2

32,50 m2 32.500
RAZEM 32.500

28
d.1.2

KNR-W 2-02
1519-02
system

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

25,00 m2 25.000
RAZEM 25.000

29
d.1.2

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej. 
Osłonięcie docieplenia z wełny blachą stalową ocynkowaną pokrytą poliestrem
błyszczącym koral RAL 3016.
Zmodyfikowć nakłady M zmieniając rodzaj blachy i jednostkę. Usunąć z nakła-
dów spoiwo ołowiano-cynkowe.
2,00x10x0,50=10,00m2

m2

10,00 m2 10.000
RAZEM 10.000

Instalacja odgromowa.
30

d.1.3
KNR 4-03
1137-05

Demontaż wsporników instalacji odgromowej nitowanych  do blachy trapezo-
wej.
s. A=152,0m
s. B i C=310,00m
n=(152,00+310,00)mx0,30szt/m=462,00mx0,3=140,00

szt.

140,00 szt. 140.000
RAZEM 140.000

31
d.1.3

KNR 4-03
1140-08

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na
dachu stromym

m

462,00 m 462.000
RAZEM 462.000

32
d.1.3

KNR 4-03
1139-09

Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z linki o przekroju do 120
mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym.
s. A=26,00,
s. B i C =15,00m
razem=(26,00+15,00)m=41,00m

m

41,00 m 41.000
RAZEM 41.000

33
d.1.3

KNR 5-08
0601-02
analogia

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa naprężna na na-
krywie betonowej kominów. Przyjęto do klakulacji wsp. do Rx0,20.
20x4=80szt

szt.

80,00 szt. 80.000
RAZEM 80.000

34
d.1.3

KNR 5-08
0601-04
analogia

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa naprężna nitowa-
nych do blachy trapezowej.
Zastosowano wsp. do Rx0,30.

szt.

140,00 szt. 140.000
RAZEM 140.000

35
d.1.3

KNR 5-08
0601-01

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż.na ścia-
nie z cegły.
n=41,00x025=10szt

szt.

10,00 szt. 10.000
RAZEM 10.000

36
d.1.3

KNR 5-08
0604-07

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu
stromym pokrytym blachą

m

462,00 m 462.000
RAZEM 462.000
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37

d.1.3
KNR 5-08
0606-03

Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na ścianie

m

41,00 m 41.000
RAZEM 41.000

38
d.1.3

KNR 2-02
1513-05

Dwukrot.malowanie ochronne farbąmi poliwinylowymi elementów metal.o
pow.do 0.25 m2.
Kątowniki na ścianie.

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

Docieplenie ścian segmentu "C".
39

d.1.4
KNR 4-01
0402-03
analogia

Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grub.
19 mm.
Wymiana obudowy drewnianej gzymsu.

m2

6,00 m2 6.000
RAZEM 6.000

40
d.1.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku.
Rozebranie bróbek blacharskich spadków zewnętrznych okien.
Zastsowano wsp. do R x10 za wykucie blachy z ościeży.
s. A (bez cz. gminy)=[1,30x(10+5+4+6)+2,40x3+0,80x(2+5)+1,00x(7+3)]x0,20=
55,30mx0,20=11,10m2
s. B i C=[1,00x(11+22+8)+0,80x2]x0,20=42,60mx0,20=8,50m2
razem=(11,10+8,50)=19,60m2

m2

19,60 m2 19.600
RAZEM 19.600

41
d.1.4

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej. 
Obróbki blacharskie spadków zewnętrznych okien blachą stalową ocynkowaną
pokrytą poliestrem błyszczącym RAL 7000.
Zmodyfikowć nakłady M zmieniając rodzaj blachy i jednostkę. Usunąć z nakła-
dów spoiwo ołowiano-cynkowe.2,00x10x0,50=10,00m2

m2

19,60 m2 19.600
RAZEM 19.600

42
d.1.4

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej. 
Obróbki blacharskie spadków zewnętrznych okien blachą stalową ocynkowaną
pokrytą poliestrem błyszczącym RAL 7000.
Doliczenie - Obróbki na docieplonym s. C.
Zmodyfikowć nakłady M zmieniając rodzaj blachy i jednostkę. Usunąć z nakła-
dów spoiwo ołowiano-cynkowe.
1,00x(7+8+9)x0,20=4,80m2

m2

4,80 m2 4.800
RAZEM 4.800

43
d.1.4

KNR 4-01
0706-01
kalk. własna

Naprawa tynku ościeży po usuniętych obróbkach blacharskich z blachy ocynko-
wanej.

szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

44
d.1.4

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie. Przyjęto do kalkulacji wsp. do Rx0,50.
s.C=(15,00x2+14,00)x3,00=132,00m2

m2

132,00 m2 132.000
RAZEM 132.000

45
d.1.4

KNR 0-23
2614-01
system

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system - przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki. 
Tynk baranek średnica 3mm, styropian grafitowy gr. 8cm. Zmodyfikować odpo-
wiednio nakłady.
s.C=(15,00x2+14,00)x3,00=132,00m2

m2

132,00 m2 132.000
RAZEM 132.000

46
d.1.4

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - zamocowanie li-
stwy cokołowej.
l=24,00x2+16,00=64,00m2

mb

64,00 mb 64.000
RAZEM 64.000

Malowanie ścian elewacji.
47

d.1.5
KNR-W 2-02
1519-02
system

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową samoczyszczącą.
s.A=24,00x2x7,00+16,00x2x10,00=656,00m2
s.A potrącenia - parter cz. gminy =-(18,00+16,00+24,00)x3,50=-203,00m2
potrącenia - okna=-([,20x1,80x(17+6)+2,50x2,50x3+(1,80x2+1,20)x0,15x23+
2,50x3x0,15x3]=-50,75m2
razem s.A=(656,00-203,00-51,40)m2=401,60m2
s. B + C=(36,00x2+16,00)x3,40=299,20m2
razem malowanie =(401,60+299,20)=700,820m2

m2

700,80 m2 700.800
RAZEM 700.800

48
d.1.5

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m.
s.A=24,00x3x8,00=576,00m2

m2

576,00 m2 576.000
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RAZEM 576.000

49
d.1.5

KNR 4-01
1213-01
analogia

Dwukrotne lakierowanie podsufitki z desek gzymsu .
szyb widowy=16,00x0,50=8,00m2
s. A + B + C=(60,00x2+15,00)x0,60=81,00m2
razem=(8,00+81,00)m2=89,00m2

m2

89,00 m2 89.000
RAZEM 89.000

50
d.1.5

KNR 4-01
0726-04

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z betonów żwi-
rowych,bloczków ( do 1 m2 w 1 miejscu ).
Napraw tynku cokołu.

m2

6,00 m2 6.000
RAZEM 6.000

51
d.1.5

KNR-W 2-02
1519-02
system

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową samoczyszczącą.
Cokół. Bez cz. gminnej.
s. B + C=(35,00x2+16,00x0,50=86,00x0,50=43,00m2

m2

43,00 m2 43.000
RAZEM 43.000

Śmietnik.
52

d.1.6
KNR 4-01
0339-07
analogia

Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej.
Poszerzenie obustronne otworu na wysokości 2,20m
l=2,20x2=4,40m

m

4,40 m 4.400
RAZEM 4.400

53
d.1.6

KNR 2-02
1217-02
analogia

Narożniki dług. 2,20 m z kątownika z/g 60x60x3. Zmienić jednostkę obmiaru i
nakłady M.
Zastosowano wsp. do Rx0,50.
l=2,20x4=8,80m
c=8,80mx2,80kg/m=24,60kg

m

24,60 m 24.600
RAZEM 24.600

54
d.1.6

KNR 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pusta-
ków,gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ).
2,20x0,30x2=1,32m3

m2

1,32 m2 1.320
RAZEM 1.320

55
d.1.6

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie.
(4,00x2+3,00)x3,00=33,00m2

m2

33,00 m2 33.000
RAZEM 33.000

56
d.1.6

KNR 2-02
0829-01
analogia

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

33,00 m2 33.000
RAZEM 33.000

57
d.1.6

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2

33,00 m2 33.000
RAZEM 33.000

58
d.1.6

KNR 2-02
1510-08

Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową  powierzchni metalowych
pełnych ponad 0.5 m2.
Sufit z blachy trapezowe śmietnikaj.
p=4,00x3,00x1,44=17,30m2

m2

17,30 m2 17.300
RAZEM 17.300

59
d.1.6

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem.
(4,00+3,00)x2x1,00=24,00m2

m2

24,00 m2 24.000
RAZEM 24.000

Rampa i schody do kuchni.
60

d.1.7
KNR 4-04
0302-01
kalk. własna

Rozebranie rampy. Przyjęto do klakulacji wsp. do R x0,40.
v=2,15x3,60x0,65=5,00m3

m3

5,00 m3 5.000
RAZEM 5.000

61
d.1.7

KNR 4-04
0302-01
kalk. własna

Rozebranie schodów zewnętrznych. 
Przyjęto do klakulacji wsp. do R x0,60.
v=3,10x1,30x0,60=2,40m3

m3

2,40 m3 2.400
RAZEM 2.400

62
d.1.7

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km.
v=5,00+2,40=7,40m3

m3

7,40 m3 7.400
RAZEM 7.400
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63

d.1.7
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za ka-
żdy nast. 1 km

m3

7,40 m3 7.400
RAZEM 7.400

64
d.1.7kalk. własna

Utylizacja gruzu. m3

7,40 m3 7.400
RAZEM 7.400

65
d.1.7kalk. własna

Wykonanie schodów do kuchni. Podłoże betonowe, nawierzchnia z kostki beto-
nowej gr. 6cm kolorowej, stopnie z obrzeży kolorowych 30x8.
Wszystkie nakłady.
v=3,20x2,00x0,60x0,75=2,90m3

m3

2,90 m3 2.900
RAZEM 2.900

66
d.1.7

KNR 2-02
1209-02
analogia

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym. m

2,00 m 2.000
RAZEM 2.000

67
d.1.7

KNR 2-02
1219-03
analogia

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2. Wycieraczka ze stali ocynkowanej.
Przyjęto do kalkulacji wsp. do Rx 2,00 za wykonnie odwodnienia rurą PCV
32mm. Zmodyfikować nakłady M - wycieraczka.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Wymiana stolarki okiennej.
68

d.1.8
KNR 0-19
0928-05

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych
z PCV o pow. do 1.0 m2. Okna O1.
0,60x1,20x3=2,16m2

m2

2,16 m2 2.160
RAZEM 2.160

69
d.1.8

KNR 0-19
0928-06

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych
z PCV o pow. do 1.5 m2. Okna O4, O5, O6:
O4=1,20x1,30x3=4,68m2;
O5=0,90x1,80x9=14,58m2;
O6=1,20x1,30x6=9,00m2
razem=(4,68+14,58+9,00)m2=28,26m2

m2

28,26 m2 28.260
RAZEM 28.260

70
d.1.8

KNR 0-19
0928-08

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV o pow. do 1.5 m2. Okno O8.
okno O8=1,90x0,70x1=1,33m2

m2

1,33 m2 1.330
RAZEM 1.330

71
d.1.8

KNR 0-19
0928-10

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV o pow. do 2.5 m2. Okna O2; O3.
okna O2=1,90x1,20x3=6,84m2;
okna O3=1,20x1,80x19=41,04m2
razem=(6,84+41,04)m2=47,88m2

m2

47,88 m2 47.880
RAZEM 47.880

72
d.1.8

KNR 0-19
0928-11

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV o pow. ponad 2.5 m2. Okna O7.
okna O7=2,40x1,80x2=8,64m2

m2

8,64 m2 8.640
RAZEM 8.640

73
d.1.8

KNR 4-01
0722-02
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych i zewnętrznych cem.-wap. kat.
III na ościeżach. Grubość przetartego tynku 2mm. Zastosowano wsp. do
Rx2,00 za utrudnienia.
Zastosować gotową białą cementową zaprawę szpachlową .
Zmienić nakłady materiałowe. Zużycie zaprawy według karty producenta.
p=[(1,20x2+1,90)x3+(1,80x2+1,20)x19+(1,20x2+1,30)x3+(1,80x2+0,90)x9+
1,20x3x6+(1,80x2+2,40)x2+(0,70x2+1,90)x1]x2x0,15=190,30mx2x0,15=
57,10m2

m2

57,10 m2 57.100
RAZEM 57.100

74
d.1.8

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem.
p=57,10x05=28,55m2

m2

28,55 m2 28.550
RAZEM 28.550

75
d.1.8kalk. własna

Dopłata za dźwignię do otwierania górnego skrzydła z poziuomu podłogi.
n=(19+9+2)=30szt

szt

30 szt 30.000
RAZEM 30.000
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76

d.1.8kalk. własna
Montaż nawiewników ręcznych.
kuchnia=(8+7+8)szt=23szt
jadalnia =14x0,50=7szt,
pozostałe (bez cz. gminnej)=50
razem n=(23+7+50)=80szt

szt

80 szt 80.000
RAZEM 80.000

77
d.1.8

KNR 0-19
0928-03
analogia

Demontaż i montaż okien okien połaciowych z PCV o pow. do 1.0 m2.
Okna połaciowe PCV Op. Zmodyfikować nakłady M.
okna op =0,80x1,40x21=23,52m2

m2

23,52 m2 23.520
RAZEM 23.520

78
d.1.8kalk. własna

Dopłata za kołnierz uszczelniający okien połaciowych. 
Kołnierz do pokryć wysokoprofilowych..
Przyjęto do klakulacji R=3,00rg/szt.

kpl

21 kpl 21.000
RAZEM 21.000

79
d.1.8

KNR 4-01
0722-02
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych i zewnętrznych cem.-wap. kat.
III na ościeżach. Grubość przetartego tynku 2mm. Zastosowano wsp. do
Rx2,00 za utrudnienia.
Zastosować gotową białą cementową zaprawę szpachlową .
Zmienić nakłady materiałowe. Zużycie zaprawy według karty producenta.
p=(0,80+1,40)x2x0,20x21=18,50m2

m2

18,50 m2 18.500
RAZEM 18.500

80
d.1.8

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem.

m2

18,50 m2 18.500
RAZEM 18.500

Wymiana stolarki drzwiowej.
81

d.1.9
KNR 4-01
0354-09
analogia

Wykucie z muru istniejących drzwi PCV.
D1=1,80x2,10x1=3,78m2;
D2=1,20x2,40x1=2,88m2;
D3=1,20x2,30x1=2,76m2;
D4=2,40x2,80x1=6,72m2.
p razem=(3,78+2,88+2,76+6,72)m2=13,26m2

szt.

13,26 szt. 13.260
RAZEM 13.260

82
d.1.9

KNR 4-01
0354-01
analogia

Wykucie z muru belek żelbetowych - nadproże do drzwi D3. Przyjęto do kalku-
lacji wsp. do Rx10.

m

1,50 m 1.500
RAZEM 1.500

83
d.1.9

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. m

3,00 m 3.000
RAZEM 3.000

84
d.1.9

KNR 4-01
0711-01

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)

m2

2,00 m2 2.000
RAZEM 2.000

85
d.1.9

KNR 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pusta-
ków,gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

2,00 m2 2.000
RAZEM 2.000

86
d.1.9

KNR 0-19
1024-07
kalk. własna

Montaż drzwi aluminiowych fabryczni wykończonych. Drzwi z proili ciepłych,
zgodnie z opisem technicznym.

m2

13,26 m2 13.260
RAZEM 13.260

87
d.1.9kalk. własna

Dopłata za dźwignie antypaniczne drzwi dwuskrzydłowych kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

Wymiana sterowania windy osobowej.
88

d.2kalk. własna
Demontaż istniejącego sterowania, demontaż kaset wezwań i kasety dyspozy-
cji, demontaż okablowania sterowego w szybie. 
Przyjęto do klakualcji stawkę Rm=22zł/r-g.
Przyjęto do klakulacji nakład 50 rg Rm.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

89
d.2kalk. własna

Montaż tablicy sterowej, okablowania szybu, kaset wezwań i dyspozycji, kabli
zwisowych i czujników odwzorowania położenia w szybie. 
Przyjęto do klakualcji stawkę Rm=18zł/r-g.
Przyjęto do klakulacji nakład 180 rg Rm.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

- 9 -



pruszcz moo - roboty budowlane  2016r.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
90

d.2kalk. własna
Dopłata za tablicę sterowniczą - z wymaganiami opisanymi w projekcie. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

91
d.2kalk. własna

Regulacja dźwigu po remoncie.
Przyjęto do klakualcji stawkę Rm=18zł/r-g.
Przyjęto do klakulacji nakład 26 rg Rm.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

92
d.2kalk. własna

Uzgodnienie dokumentacji modernizacyjnej w UDT. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

93
d.2kalk. własna

Udział w badaniu dźwigu przez UDT.
Przyjęto do klakualcji stawkę Rm=18zł/r-g.
Przyjęto do klakulacji nakład 16 rg Rm.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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