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Przedmiar robót Zawiercie.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Budynek gospodarczy
1

d.1
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - pas papy
wzdłuż pasu nadrynnowego

m2

12.35*0.50 m2 6.18
RAZEM 6.18

2
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbka blacharska okapu

m2

12.35*0.35 m2 4.32
RAZEM 4.32

3
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbka blacharska ogniomurów

m2

(3.85+12.35+3.85)*0.40 m2 8.02
RAZEM 8.02

4
d.1

KNR 4-01
0702-07

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 15
cm - tynki pionowe okapu

m

0.15+12.35+0.15 m 12.65
RAZEM 12.65

5
d.1

KNR 4-01
0702-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 20
cm - tynki poziome (od spodu) okapu

m

12.35 m 12.35
RAZEM 12.35

6
d.1

KNR 4-01
0708-04

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na oście-
żach szerokości do 15 cm - tynki pionowe okapu

m

0.15+12.35+0.15 m 12.65
RAZEM 12.65

7
d.1

KNR 4-01
0708-05

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na oście-
żach szerokości do 25 cm - tynki poziome (od spodu) okapu

m

12.35 m 12.35
RAZEM 12.35

8
d.1

NNRNKB
202 0541-02

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

m2

(3.85+12.35+3.85)*0.40 m2 8.02
RAZEM 8.02

9
d.1

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
pas podrynnowy

m2

(0.15+12.35+0.15)*0.25 m2 3.16
RAZEM 3.16

10
d.1

NNRNKB
202 0541-02

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

m2

(0.15+12.35+0.15)*0.30 m2 3.80
RAZEM 3.80

11
d.1

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - pas
papy termozgrzewalnej nawierzchniowej gr. min. 4,5 mm wzdłuż pasa nadrynno-
wego

m2

12.35*0.50 m2 6.18
RAZEM 6.18

12
d.1 kalk. własna

Uszczelnienie łączenia starej warstwy pokrycia dachowego z ułożonym nowym pa-
sem papy termozgrzewalnej

m

12.35 m 12.35
RAZEM 12.35

13
d.1

KNR 0-15II
0528-03

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm m

0.15+12.35+0.15 m 12.65
RAZEM 12.65

14
d.1

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm m

2*2.30 m 4.60
RAZEM 4.60

15
d.1

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

Wywiezienie gruzu ( w tym papa, blacha ocynkowana, itp.) spryzmowanego samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

poz.1*0.005 m3 0.03
poz.2*0.0001 m3 0.00
poz.3*0.0001 m3 0.00
poz.4*0.15*0.02 m3 0.04
poz.5*0.20*0.02 m3 0.05

RAZEM 0.12
16
d.1 kalk. własna

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

m3

poz.15 m3 0.12
RAZEM 0.12

2 Budynek garażowy
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Przedmiar robót Zawiercie.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17
d.2

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - pas papy
wzdłuż pasu nadrynnowego

m2

21.45*0.50 m2 10.73
RAZEM 10.73

18
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbka blacharska okapu

m2

21.45*0.35 m2 7.51
RAZEM 7.51

19
d.2

KNR 4-01
0702-07

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 15
cm - tynki pionowe okapu

m

15.30 m 15.30
RAZEM 15.30

20
d.2

KNR 4-01
0702-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 20
cm - tynki poziome (od spodu) okapu

m

15.30 m 15.30
RAZEM 15.30

21
d.2

KNR 4-01
0708-04

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na oście-
żach szerokości do 15 cm - tynki pionowe okapu

m

15.30 m 15.30
RAZEM 15.30

22
d.2

KNR 4-01
0708-05

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na oście-
żach szerokości do 25 cm - tynki poziome (od spodu) okapu

m

15.30 m 15.30
RAZEM 15.30

23
d.2

KNR 4-01
0414-11
analogia

Wymiana istniejącego okapu drewnianego z desek na okap z płyt OSB m

6.15 m 6.15
RAZEM 6.15

24
d.2

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
pas podrynnowy

m2

21.45*0.25 m2 5.36
RAZEM 5.36

25
d.2

NNRNKB
202 0541-02

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

m2

21.45*0.30 m2 6.44
RAZEM 6.44

26
d.2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - pas
papy termozgrzewalnej nawierzchniowej gr. min. 4,5 mm wzdłuż pasa nadrynno-
wego

m2

21.45*0.50 m2 10.73
RAZEM 10.73

27
d.2 kalk. własna

Uszczelnienie łączenia starej warstwy pokrycia dachowego z ułożonym nowym pa-
sem papy termozgrzewalnej

m

21.45 m 21.45
RAZEM 21.45

28
d.2

KNR 0-15II
0528-03

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm m

21.45 m 21.45
RAZEM 21.45

29
d.2

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm m

2.95+2.55 m 5.50
RAZEM 5.50

30
d.2

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

Wywiezienie gruzu  ( w tym papa, blacha ocynkowana, itp.) spryzmowanego samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

poz.17*0.005 m3 0.05
poz.18*0.0001 m3 0.00
poz.19*0.15*0.02 m3 0.05
poz.20*0.20*0.02 m3 0.06
poz.23*0.025*0.30 m3 0.05

RAZEM 0.21
31
d.2 kalk. własna

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

m3

poz.30 m3 0.21
RAZEM 0.21
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