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Przedmiar robót Bielsko-Biała.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 PIWNICE
1

d.1
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - założono 70% długości ścian
fundamentowych piwnic do wysokości 150 cm

m2

(3.43+2.33+3.18+2.75+5.52+4.65+4.81+2.02+1.56+1.82+0.96+1.02+1.06+4.55+
5.20+4.80+1.05)*1.50

m2 76.07

RAZEM 76.07
2

d.1
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

1.50*1.50*4 m2 9.00
1.50*1.00*7 m2 10.50
1.00*1.00*14 m2 14.00

RAZEM 33.50
3

d.1
KNR 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą sma-
rowania

m2

poz.1 m2 76.07
RAZEM 76.07

4
d.1

KNR 4-01
0621-06

Każde następne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą
smarowania

m2

poz.3 m2 76.07
RAZEM 76.07

5
d.1

KNR 4-01
0621-03

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowa-
nia

m2

poz.2 m2 33.50
RAZEM 33.50

6
d.1

KNR 4-01
0621-04

Każde następne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą sma-
rowania

m2

poz.5 m2 33.50
RAZEM 33.50

7
d.1

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pusta-
ków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

poz.1+poz.2 m2 109.57
RAZEM 109.57

8
d.1

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płas-
kich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

5.20*4.80 m2 24.96
2.02*4.81 m2 9.72

RAZEM 34.68
9

d.1
KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płas-
kich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

1.50*1.50*3 m2 6.75
1.00*1.00*9 m2 9.00

RAZEM 15.75
10
d.1

KNR 4-01
0622-05
analogia

Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metoda
smarowania - stropy żelbetowe

m2

poz.8 m2 34.68
RAZEM 34.68

11
d.1

KNR 4-01
0622-06
analogia

Każde następne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 meto-
da smarowania - stropy żelbetowe

m2

poz.8 m2 34.68
RAZEM 34.68

12
d.1

KNR 4-01
0622-03
analogia

Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metoda smaro-
wania - stropy żelbetowe

m2

poz.9 m2 15.75
RAZEM 15.75

13
d.1

KNR 4-01
0622-04
analogia

Każde następne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metoda
smarowania - stropy żelbetowe

m2

poz.9 m2 15.75
RAZEM 15.75

14
d.1

KNR 4-01
0716-09

Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwi-
rowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na stropach o powierz-
chni podłogi ponad 5 m2

m2

poz.8+poz.9 m2 50.43
RAZEM 50.43
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15
d.1

KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km

m3

poz.1*0.03 m3 2.28
poz.2*0.03 m3 1.01
poz.8*0.03 m3 1.04
poz.9*0.03 m3 0.47

RAZEM 4.80
16
d.1 kalk. własna

Opłata za składowanie i utylizację gruzu na składowisku odpadów - wykonawca naj-
później w dniu zgłoszenia zakończenia robót dostarczy zamawiającemu kopie kart
przekazania odpadów

m3

poz.15 m3 4.80
RAZEM 4.80

2 PARTER
17
d.2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

1.50*1.50*2 m2 4.50
1.50*1.00*3 m2 4.50
1.00*1.00*5 m2 5.00

RAZEM 14.00
18
d.2

KNR 4-01
0621-03

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowa-
nia

m2

poz.17 m2 14.00
RAZEM 14.00

19
d.2

KNR 4-01
0621-04

Każde następne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą sma-
rowania

m2

poz.18 m2 14.00
RAZEM 14.00

20
d.2

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pusta-
ków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

poz.17 m2 14.00
RAZEM 14.00

21
d.2

KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km

m3

poz.17*0.03 m3 0.42
RAZEM 0.42

22
d.2 kalk. własna

Opłata za składowanie i utylizację gruzu na składowisku odpadów - wykonawca naj-
później w dniu zgłoszenia zakończenia robót dostarczy zamawiającemu kopie kart
przekazania odpadów

m3

poz.21 m3 0.42
RAZEM 0.42
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