
Konkurs ofert Przedmiar - elewacja + zadaszenie OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont ścian zewnętrznych  wraz z robotami towarzyszącymii budynku użyteczności publicznej

1 Roboty elewacyjne  i  nawierzchniowe wraz z robotami towarzyszącymi
1

d.1
KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- skucie wszystkich tynków

m2

350 m2 350,000
RAZEM 350,000

2
d.1

KNR 4-01
0726-03
analogia

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - obrzutka
cementowa + tynk cementowo - wapienny zewnetrzny

m2

350 m2 350,000
RAZEM 350,000

3
d.1

KNR AT-31
0705-01

Montaż profili dylatacyjnych wraz z przygotowaniem szczeliny i wypełnieniem
na głebokości 1 m pustki płyta z wełny mineralnej

m

93,76 m 93,760
RAZEM 93,760

4
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km wraz z załadunkiem

m3

14,19+7 m3 21,190
RAZEM 21,190

5
d.1 kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

14,19+7 m3 21,190
RAZEM 21,190

6
d.1

KNNR 2
1504-01

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Remont płyt galerii wraz z balustradami
7

d.2
KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - rozebranie posadzek  ga-
lerii

m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

8
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- pozostałe obróbki

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

9
d.2

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

10
d.2 kalk. własna

Naprawa  płyt balkonowych  w systemie naprawczym Kreisel lub równoważ-
nym - roboty wykonać zgodnie z technologią systemu naprawy betonu (grunt +
zaprawa kontaktowa i antykorozyjna do betonu 451 + zaprawa naprawcza do
betonu 456) - dotyczny plyt oraz bocznych krawędzi - przyjeto 20% powierzch-
ni+ 100% czoła płyty galerii

m2

5+3 m2 8,000
RAZEM 8,000

11
d.2 kalk. własna

Wykonanie izolacji przeciwwodnej balkonów materiałem  zgodnym z zastoso-
wanym systemem jak wyżej np: Aquaszczel lub równoważnej

m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

12
d.2

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy naprawczej do betonu typu
np: kreisel 428 lub równoważna przyjęto gr. do 2 cm

m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

13
d.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 1,5

m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

14
d.2 kalk. własna

Wykonanie posadzki antypoślizgowej poliuretanowej  odpornej na czynniki at-
mosferyczne w kolorze szarym np. BETONDUR UV. lub rownoważnej zgodnie
z opiesm do projektu

m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

15
d.2 kalk. własna

Demontaż balustrad galerii -  transport pionowy i poziomy zdemontowanych
balustrad oraz wywóz na złomowisko balustrada na elewacji południowej seg-
mentu B (galerii)

m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

16
d.2

KNR 2-02
1209-02
kalk. własna

Dostawa i montaż balustrad galerii ocynkowanych malowane natryskowo H =
1,1 m wykonanie jak na pozostałych galeriach

m

13 m 13,000
RAZEM 13,000
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17

d.2
KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km wraz z załadunkiem

m3

1,25 m3 1,250
RAZEM 1,250

18
d.2 kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

1,25 m3 1,250
RAZEM 1,250

19
d.2

KNNR 2
1504-01

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 Remont wejścia głównego - schodów wraz z murkami bocznymi
20

d.3
KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - rozebranie posadzek  ga-
lerii

m2

21,66 m2 21,660
RAZEM 21,660

21
d.3 kalk. własna

Naprawa  płyt balkonowych  w systemie naprawczym Kreisel lub równoważ-
nym - roboty wykonać zgodnie z technologią systemu naprawy betonu (grunt +
zaprawa kontaktowa i antykorozyjna do betonu + zaprawa naprawcza do beto-
nu 456) - dotyczny plyt oraz bocznych krawędzi - przyjeto 40% powierzchni

m2

8,66 m2 8,660
RAZEM 8,660

22
d.3 kalk. własna

Wykonanie izolacji przeciwwodnej balkonów materiałem  zgodnym z zastoso-
wanym systemem jak wyżej np: Aquaszczel lub równoważnej

m2

21,66 m2 21,660
RAZEM 21,660

23
d.3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy naprawczej do betonu typu
np: kreisel 428 lub równoważna przyjęto gr. do 2 cm
Krotność = 2

m2

21,66 m2 21,660
RAZEM 21,660

24
d.3 kalk. własna

Wykonanie posadzki antypoślizgowej poliuretanowej  odpornej na czynniki at-
mosferyczne w kolorze szarym np. BETONDUR UV. lub rownoważnej

m2

21,66 m2 21,660
RAZEM 21,660

25
d.3 kalk. własna

Demontaż pochwytów osadzonych na murkach przy wejściu głównym m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

26
d.3

KNR 2-02
1209-02
kalk. własna

Dostawa i montaż pochwytów osadzonych na murkach przy wejściu głównym
(wycenić alternatywnie w dwóch wariantach:                         WARIANT I -  po-
chwyt ze stali nierdzewnej                                   WARIANT II - pochwyt ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo

m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

27
d.3

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat  z prętów prostych- czyszczenie i malo-
wanie  drzwi, krat

m2

3,9 m2 3,900
RAZEM 3,900

28
d.3

KNP2 1111-
01.02 1111-
01.02
analogia

Biegi schodowe okładane masą lastrykową - szlifowanie jednokrotne stopni i
podstopnic bez profilu- oczyszczenie schodów i stopni śrdkami do lastryko

m2

83,22 m2 83,220
RAZEM 83,220

29
d.3

KNP 02
1111-01.04
analogia

Biegi schodowe okładane masą lastrykową - ręczne pastowanie i froterowanie
stopni i podstopnic bez profilu

m2

83,22 m2 83,220
RAZEM 83,220

30
d.3 kalk. własna

Nacięcie kapinosów prefabrykowanych schodów zewnętrznych, m

77,88 m 77,880
RAZEM 77,880

31
d.3 kalk. własna

Odtworzenie żółtych pasów ostrzegawczych malowanych na schodach ze-
wnętrznych,

m

77,88 m 77,880
RAZEM 77,880

32
d.3

Wymiana pękniętych lub uszczerbionych okładzin murków z plyt lastriko m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

33
d.3

KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- przyjęto 70% tynków
murków bocznych

m2
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83,99 m2 83,990

RAZEM 83,990
34

d.3
KNR 4-01
0726-03
analogia

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

83,99 m2 83,990
RAZEM 83,990

35
d.3

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

83,99 m2 83,990
RAZEM 83,990

36
d.3

KNR 0-23
2613-06
analogia

Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

51,63 m2 51,630
RAZEM 51,630

37
d.3

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

51,63 m2 51,630
RAZEM 51,630

38
d.3

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

51,63 m2 51,630
RAZEM 51,630

39
d.3

KNR 0-23
2612-08
analogia 

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

40
d.3

kalkulacja
własna

Demontaż istniejącego docieplenia  (pod schodami) - płyta pilśniowa i elewacja
frontowa przynależaca do Apteki

m2

19,40 m2 19,400
RAZEM 19,400

41
d.3

KNR 2-02
0921-02
analogia

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian- płytki Izoflex na kleju elesty-
czym- wsp. do R=0,7 (murki boczne wejścia  głównego)

m2

32,30 m2 32,300
RAZEM 32,300

42
d.3

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

(10+21,66)*0,05+(83,99*0,02) m3 3,263
RAZEM 3,263

43
d.3 kalk. własna

Opłata za skladowanie gruzu na wysypisku m3

3,263 m3 3,263
RAZEM 3,263

44
d.3

KNNR 2
1504-01

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4 Remont zadaszenia nad wejściem głownym
45

d.4
KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

(5+7,27)*4,4 m2 53,988
RAZEM 53,988

46
d.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0,8*(12,27*2+4,4*3) m2 30,192
RAZEM 30,192

47
d.4

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku- podbit-
ka

m2

(5+7,27)*4,4 m2 53,988
RAZEM 53,988

48
d.4

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

2*5,65 m 11,300
RAZEM 11,300

49
d.4

KNR 7-12
0101-03

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

54*85*0,001*35 m2 160,650
RAZEM 160,650

50
d.4

KNR 7-12
0202-03 z.o.
3.2. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych
- robota z drabin lub rusztowań przestawnych

m2
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160,65 m2 160,650

RAZEM 160,650
51

d.4
KNR 7-12
0209-03 z.o.
3.2. 

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji
szkieletowych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych

m2

160,65 m2 160,650
RAZEM 160,650

52
d.4

KNR 0-15II
0522-02

Pokrycie dachów blachami powlekanymi trapezowymi m2

53,988 m2 53,988
RAZEM 53,988

53
d.4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

30,192 m2 30,192
RAZEM 30,192

54
d.4

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej m

11,3 m 11,300
RAZEM 11,300

55
d.4

KNR-W 2-02
20203-01
analogia

Boazeria z listew drewnianych o szerokości do 45 mm- wykonanie podbitki z
paneli pcw

m2

53,988 m2 53,988
RAZEM 53,988

56
d.4 kalk. własna

Wykonanie oświetlenia zadaszenia - 4 oprawy świetlowkowe wraz z niezbedna
instalacją

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

57
d.4

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

53,988*0,05 m3 2,699
RAZEM 2,699

58
d.4 kalk. własna

Opłata za skladowanie gruzu na wysypisku m3

2,699 m3 2,699
RAZEM 2,699

59
d.4

KNNR 2
1504-01

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5 Roboty pozostałe
60

d.5 kalk. własna
Wymiana  włazu  na segmencie B wraz z zaktowieniem drabinki jej oczyszcze-
niem i pomalowaniem

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

61
d.5

kalkulacja
własna 

Zarobienie powierzchni z skutej z odsłonietym zbrojeniem  zaprawą kontakto-
wą  i antykorozyjną np 451 systemu Kreisel lub równoważnm

m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

62
d.5

kalkulacja
własna 

Wklejenie taśm uszczelniających na łączeniach powierzchi poziomych i piono-
wych

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

63
d.5

kalkulacja
własna 

Zajęcie pasa chodnika na czas realizacji robót kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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