
Przedmiar robót 

 
Wymiana pokrycia dachu na budynku przedszkola  

(nazwa obiektu, rodzaju robót) 

Lokalizacja: 55-050 Sobótka, ul. Świdnicka 49 
 (kod - miejscowość) 

 
Lp. Podstawa ustalenia Opis robót Jedn.  miary Ilo ść 
  
1 Element  
 
1 wg nakładów rzeczowych 
 KNR 00-22 Krycie starych dachów papą termozgrzewalną dkd            
 0528-02-050                                                            m2 574,00 
2 wg nakładów rzeczowych 
 KNR 00-22 Obróbki kominów z papy termozgrzewalnej dkd               
 0529-06-040                                                            m 20,00 
 
3 wg nakładów rzeczowych 
 KNR 00-17 Wykonanie spadków ze styropianu  na części dachu.  /ana-  
 2609-01-050  logia do /  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowych m2 210,00 
                                              o gr. 15cm. 
4 wg nakładów rzeczowych 
 Wacetob 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome na wierzchu   
 0608-0101-050  konstrukcji. Izolacja z płyt styropianowych .MontaŜ płyt   m2 41,00 
                                              styropianowych o gr. 5,0cm 
5 wg nakładów rzeczowych 
 Wacetob 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome na wierzchu   
 0608-0101-050  konstrukcji. MontaŜ płyt  ze styropapy gr 10 cm           m2 210,00 
 
6 wg nakładów rzeczowych 
 KNR 00-17 Ocieplenie ścian metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych  
 2609-04-020  zapraw klejących. Przymocowanie płyt styropianowych za po- szt 1 005,00 
 
7 wg nakładów rzeczowych 
 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku    
 0535-04-040                                                            m 58,50 
 
8 wg nakładów rzeczowych 
 KNR 4-01 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,  
 0535-07-050  kołnierzy gzymsów itp.                                    m2 42,00 
 
9 wg nakładów rzeczowych 
 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi  
 0108-09-060  na odległość do 1 km                                      m3 4,50 
 
10 wg nakładów rzeczowych 
 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi  
 0108-10-060  na kaŜdy następny 1 km  - krotność 3                                  m3 13,50 
 
11 wg nakładów rzeczowych 
 KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm,      
 0508-04-040  półokrągłe o średnicy 15 cm.                              m 58,50 
 



12 wg nakładów rzeczowych 
 KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm, okrą- 
 0510-02-040  głe o średnicy 10 cm.                                     m 32,00 
 
13 wg nakładów rzeczowych 
 KNR 2-02 RóŜne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy  
 0506-0101-050  szerokości w rozwinięciu do 25 cm.                        m2 29,00 
 
14 wg nakładów rzeczowych 
 KNR 2-02 ZałoŜenie pasów usztywniających o szerokości 0,20 mm z    
 0515-04-040  blachy ocynkowanej. /analogia montaŜ listew dociskają-    m 101,00 
 
15 wg nakładów rzeczowych 
 KNR 4-01 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miej- 
 0310-01-060  scu do 0,5 m3. UŜycie zaprawy z wapna suchogaszonego      m3 2,20 
 
16 wg nakładów rzeczowych 
 KNR 4-01 Uzupełnienie tynków zwykłych kategorii II cementowo-wa-   
 0735-0301-050  piennych /wapno suchogaszone/ na kominach ponad dachem    m2 29,00 
 
17 wg nakładów rzeczowych 
 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie elewacji, tynków gładkich farbami emu- 
 1204-03-050  lsyjnymi                                                  m2 29,00 
 
18 wg nakładów rzeczowych 
 KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej czapek    
 0201-10-040  kominowych                                                m 16,00 
 
19 wg nakładów rzeczowych 
 KNR 4-01 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z beto- 
 0203-13-050  nu monolitycznego czapek kominowych                       m2 4,20 
 
20 wg nakładów rzeczowych 
 KNR 4-03 DemontaŜ przewodów uziemiających i odgromowych mocowa-    
 1139-08-040  nych na wspornikach na ścianie. Pręt w ciągu pionowym,    m 135,00 
 
21 wg nakładów rzeczowych 
 KNR 4-03 DemontaŜ wsporników odstępowych instalacji odgromowej na  
 1138-02-020  dachu płaskim o podłoŜu z papy na drewnie lub płytach pa- szt 120,00 
 
22 wg nakładów rzeczowych 
 KNR 5-08 MontaŜ zwodów poziomych nienapręŜanych z pręta o średni-  
 0604-03-040  cy do 10 mm,na dachu płaskim pokrytym papą na betonie     m 135,00 
 
23 wg nakładów rzeczowych 
 KNR 4-03 Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny montowa-   
 0711-01-020  nej na dachu                                              szt 4,00 
 
24 wg nakładów rzeczowych 
 KNR 4-03 Wymiana złączy instalacji odgromowych uniwersalnych lub   
 0711-09-020  krzyŜowych                                                szt 20,00 


