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Przedmiar robót Lubliniec.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty rozbórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przęsła ogrodzenia - od strony ulicy

m2

przęsło przy furtce wejściowej
0.83*2.04 m2 1.69
przęsło nr 1
4.91*1.93 m2 9.48
przęsło nr 2
2.80*2.02 m2 5.66
przęsło nr 3
2.82*1.95 m2 5.50
przęsło nr 4
2.82*2.05 m2 5.78
przęsło nr 5
2.82*2.00 m2 5.64
przęsło nr 6
2.77*2.05 m2 5.68

RAZEM 39.43
2

d.1
KNR 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia do 5 m2 - słupy (filary) - od strony ulicy

m2

filar nr 1
(0.14+0.41+0.14)*1.93 m2 1.33
filar nr 2
(0.14+0.42+0.14)*2.02 m2 1.41
filar nr 3
(0.14+0.65+0.14)*1.95 m2 1.81
filar nr 4
(0.14+0.65+0.14)*2.05 m2 1.91
filar nr 5
(0.14+0.65+0.14)*2.00 m2 1.86
filar nr 6
(0.14+0.68+0.14)*2.05 m2 1.97

RAZEM 10.29
3

d.1
KNR 4-01
0212-04
analogia

Rozbiórka betonowych czapek kominowych - daszek ogrodzeniowy m2

[0.83+0.41+4.91+0.42+2.80+0.65+2.82+0.65+2.82+0.65+2.82+0.68+2.77]*0.40 m2 9.29
RAZEM 9.29

4
d.1

KNR 4-01
0702-09 +
KNR 4-01
0702-07
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 45
cm - górna część ogrodzenia - od strony ulicy

m

górna część ogrodzenia - od strony ulicy
0.83+0.41+4.91+0.42+2.80+0.65+2.82+0.65+2.82+0.65+2.82+0.68+2.77 m 23.23

RAZEM 23.23
5

d.1
KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - ogrodzenie od strony podwórza

m2

ogrodzenie od strony podwórza
23.25*<średnia wysokość>3.50 m2 81.38

RAZEM 81.38
6

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*0.025 m3 0.99
poz.2*0.025 m3 0.26
poz.3*0.08*0.75 m3 0.56
poz.4*0.025*0.45 m3 0.26
poz.5*0.025 m3 2.03
poz.8*0.38*0.51 m3 1.47
poz.9*0.50*0.25*0.25 m3 0.09
poz.10*0.25*0.25*0.25 m3 0.13
poz.11*5*0.25*0.12*0.065 m3 0.11
poz.12*3*0.25*0.12*0.065 m3 0.10
poz.13 m3 2.14

RAZEM 8.14
7

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.6 m3 8.14
RAZEM 8.14

2 Roboty murarskie
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Przedmiar robót Lubliniec.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8

d.2
KNR 4-01
0307-06

Przemurow.ciągłe pęknięć o głębokości 1 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cemento-
wej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej

m

1.90*4 m 7.60
RAZEM 7.60

9
d.2

KNR 4-01
0308-05

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.

3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00

10
d.2

KNR 4-01
0308-04

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.

8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00

11
d.2

KNR 4-01
0308-03

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. szt.

11.00 szt. 11.00
RAZEM 11.00

12
d.2

KNR 4-01
0308-02

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. szt.

17.00 szt. 17.00
RAZEM 17.00

13
d.2

KNR 4-01
0311-02

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej
o grub. ponad 1 ceg. - założono 40% górnej cześci ogrodzenia

m3

23.25*0.45*0.51 5.34
A  (obliczenia pomocnicze) =========

5.34
poz.A*0.40 m3 2.14

RAZEM 2.14
14
d.2

KNR 4-01
0312-02
analogia

Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2 ceg. pozio-
mych - wyrównanie powierzchni pod daszek ogrodzeniowy

m

23.25 m 23.25
RAZEM 23.25

3 Roboty tynkarskie
15
d.3

KNR 2-02
0904-01

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie)

m2

Ogrodzenie od strony ulicy
przęsło przy furtce wejściowej
0.83*2.04 m2 1.69
przęsło nr 1
4.91*1.93 m2 9.48
przęsło nr 2
2.80*2.02 m2 5.66
przęsło nr 3
2.82*1.95 m2 5.50
przęsło nr 4
2.82*2.05 m2 5.78
przęsło nr 5
2.82*2.00 m2 5.64
przęsło nr 6
2.77*2.05 m2 5.68
A  (suma częściowa) ---------------

m2 39.43
ogrodzenie od strony podwórza
23.25*<średnia wysokość>3.50 m2 81.38
B  (suma częściowa) ---------------

m2 81.38
RAZEM 120.81

16
d.3

KNR 2-02
0904-04

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na oddzielnych belkach
słupach prostokątnych i ścianach cylindrycznych

m2

Ogrodzenie od strony ulicy
filar nr 1
(0.14+0.41+0.14)*1.93 m2 1.33
filar nr 2
(0.14+0.42+0.14)*2.02 m2 1.41
filar nr 3
(0.14+0.65+0.14)*1.95 m2 1.81
filar nr 4
(0.14+0.65+0.14)*2.05 m2 1.91
filar nr 5
(0.14+0.65+0.14)*2.00 m2 1.86
filar nr 6
(0.14+0.68+0.14)*2.05 m2 1.97
górna część ogrodzenia - od strony ulicy
[0.83+0.41+4.91+0.42+2.80+0.65+2.82+0.65+2.82+0.65+2.82+0.68+2.77]*0.45 m2 10.45

RAZEM 20.74
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17
d.3 kalk. własna

Daszki ogrodzeniowe betonowe dwuspadowe na murki. Barwione w masie. Daszek
szerokości min. 55 cm - kolor szary

m

23.25 m 23.25
RAZEM 23.25

18
d.3

KNR 0-33
0124-01

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie -
wykonanie warstwy pośredniej

m2

poz.19 m2 7.48
RAZEM 7.48

19
d.3

KNR 0-33
0124-05

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamie-
ni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie - pas
przy gruncie wzdłuż ogrodzenia o wysokości 30 cm

m2

23.25*0.30+2*0.14*6*0.30 m2 7.48
RAZEM 7.48

4 Roboty malarskie
20
d.4

KNR K-04
0202-02

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania
- farba elewacyjna akrylowa

m2

Ogrodzenie od strony ulicy
przęsło przy furtce wejściowej
0.83*2.04 m2 1.69
przęsło nr 1
4.91*1.93 m2 9.48
przęsło nr 2
2.80*2.02 m2 5.66
przęsło nr 3
2.82*1.95 m2 5.50
przęsło nr 4
2.82*2.05 m2 5.78
przęsło nr 5
2.82*2.00 m2 5.64
przęsło nr 6
2.77*2.05 m2 5.68
filar nr 1
(0.14+0.41+0.14)*1.93 m2 1.33
filar nr 2
(0.14+0.42+0.14)*2.02 m2 1.41
filar nr 3
(0.14+0.65+0.14)*1.95 m2 1.81
filar nr 4
(0.14+0.65+0.14)*2.05 m2 1.91
filar nr 5
(0.14+0.65+0.14)*2.00 m2 1.86
filar nr 6
(0.14+0.68+0.14)*2.05 m2 1.97
górna część ogrodzenia - od strony ulicy
[0.83+0.41+4.91+0.42+2.80+0.65+2.82+0.65+2.82+0.65+2.82+0.68+2.77]*0.45 m2 10.45
A  (suma częściowa) ---------------

m2 60.17
ogrodzenie od strony podwórza
23.25*<średnia wysokość>3.50 m2 81.38
B  (suma częściowa) ---------------

m2 81.38
-poz.19 m2 -7.48

RAZEM 134.07
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