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l Podstawanakladu,opis pozycji,wyliczenieiloscirobót,

1 Renowacja elewacji
1.1 KNR 202/1610/2 (1)

Przedmiar

Ilosc Jedn.Krot.

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokosc do 16'm, naklady

podstawowe

elewacja zachodnia

elewacja wschodnia

elewacja poludniowa

elewacja pólnocna

7,50*12,0+5,0*12,0+2,5*
16,0*2+5,0*16,0+5,0*
16,0+5,0*12,0+1,05*
12,0+7,5*12,0+2,5*2,5*2 =
7,5*12,0+1,05*12,0+5,0*
12,0+2,5*16,0*2+7,5*
14,0+5,0*12,0+7,5*12,0

17,5*12,0

17,50*12,0

565,1

497,6

210,0

210,0

1 482,7 -1 482,700 m2

=
=
=

1.2 KNR 401/535/5

Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku
1.3 KNR 401/701/2

Odbicie tynków wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach,
do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej

elewacja zachodnia- (7,20*11,0+1,05*11,0+
przyjeto 35 procent 5,5*11,0+(1,4+2,25)*
powierzchni 15,0+3,95*15,0+3,65*

15,0+5,5*11,0+1,05*
11,0+7,2*11,0+2,7*2,9*
2+4,2*0,75*2*3)*0,35 = 177,0335

elewacjawschodnia- (7,2*11,0+1,05*11,0+
przyjeto40 procent 5,5*11,0+2,6*15,0*2+
powierzchni 6,7*13,4+5,5*11,0+7,2*

11,0+2,7*2,9*2)*0,4 = 189,756

1.4 KNR 401/533/1

Wymiana pokrycia murów ogniowych pasów pod- i nadrynnowych,
wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawedzi balkonów, blacha
tytanowo-cynkowa
Gzyms posredni 188,20*0,25 = 47,05
Nakrycie murowanej
czescitarasu (3,85+2*6,66)*0,5 = 8,585

55,635
KNR 17/2608/1
Przygotowaniepodlozapod uzupelnienietynku i malowanie,
oczyszczeniemechanicznei zmycie
elewacjazachodnia 7,20*11,0+1,05*11,0+

5,5*11,0+(1,4+2,25)*
15,0+3,95*15,0+3,65*
15,0+5,5*11,0+1,05*
11,0+7,2*11,0+2,7*2,9*
2+4,2*0,75*2*3

7,2*11,0+1,05*11,0+5,5*
11,0+2,6*15,0*2+6,7*
13,4+5,5*11,0+7,2*11,0+

2,7*2,9*2

16,28*11,0

16,28*11,0

elewacja
przyjeto
elewacja
przyjeto

poludniowa -

15 procent

pólnocna -
15 procent

1.5

elewacja wschodnia

elewacja poludniowa

elewacja pólnocna

113,O m

16,28*11,0*0,15 26,862=

16,28*11,0*0,15 26,862
420,5135 m2

=
-420,514

-55,635 m2

= 505,81

= 474,39
179,08
179,08

1 338,36 m2

=
=

-1 338,360
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robót Ilosc Krot. Jedn.

1.6 KNR 26/639/5

Impregnacja podloza pod uzupelnienie tynku, metoda natryskowa"
l-krotnie

Przyjeto ilosc skutych
tynków 420,514 = 420,514

420,514 -420,514 m2

1.7 KNR 1901/819/7

Profile ciagnione zwykle, szerokosc w rozwinieciu do 40'cm 162,0 m

1.8 KNR 1901/803/3 (2)

Uzupelnienie tynków zewnetrznych nakrapianych, na scianach

plaskich, loggiach i balkonach, powierzchnia 5'm2/miejsce, wapno
suchogaszone

Ilosc tynków skutych 420,514 = 420,514

420,514 -420,514 m2

1.9 KNR 1901/810/3 (2)

Wykonanie tynków zewnetrznych zwyklych kat.IV na osciezach, z

zaprawy cementowo-wapiennej, szerokosc 25-40'cm, wapno
suchogaszone

okna proste - przyjeto
35 procent uzupelnienia (2,0+2*2,2)*10*0,35 = 22,4

(1,5+2**2,2)*30*0,35 = 63,995331

(0,7+2*2,2)*18*0,35 = 32,13
(1,0+2*0,9)*9*0,35 = 8,82

drzwi i okna lukowe (1,8+2*2,7)*2*0,35 = 5,04
(1,8+2*2,6)*2*0,35 = 4,9

137,285331 -137,285 m

1.10 KNR 26/639/4

Impregnacja elewacji, metoda natryskowa, tynki, 2-krotnie

elewacja zachodnia 7,20*11,0+1,05*11,0+
5,5*11,0+(1,4+2,25)*
15,0+3,95*15,0+3,65*
15,0+5,5*11,0+1,05*
11,0+7,2*11,0+2,7*2,9*
2+4,2*0,75*2*3 = 505,81

elewacja wschodnia 7,2*11,0+1,05*11,0+
5,5*11,0+2,6*15,0*2+
6,7*13,4+5,5*11,0+7,2*
11,0+2,7*2,9*2 = 474,39

elewacjapoludniowa 16,28*11,0 = 179,08

elewacja pólnocna 16,28*11,0 = 179,08
kominyponad dachem 43,84 = 43,84

l 382,2 -1 382,200 m2
1.11 KNR 1901/1305/5

Malowanie farbami silikonowymi, powierzchnie zewnetrzne,
malowanie 2-krotne betonu 1 382,20 m2

1.12 Kalkulacja indywidualna . Czas pracy rusztowania

(361,03+184,68+48,6+
345,29+110,41+150,16+
54,6+110,41+9,36+
267,67+53,53)/3*0,85 = 480,459667

480,459667 -480,460 m-g
1.13 KNR 1901/345/7

Osadzanie podokienników, dlugosc 1,5'm. W pozycji ujac koszt
parapetu z blachy aluminiowe malowane na kolor bialy 48 szt

1.14 KNR 1901/345/8

Osadzanie podokienników, dlugosc ponad 1,5'm. W pozycji ujac
koszt parapetu zewnetrznego z blachy aluminowej malowanej 12 szt

1.15 KNR 1901/1310/9

Usuniecie starej farby olejnej, opalanie, stolarka drzwiowa i
szafki, powierzchnia ponad 1,0"m2
Drzwi wejsciowe 1,6*2,7*2,5 = 10,8

10,8 -10,800 m2
1.16 KNR 1901/1308/10 (1)

Malowanie farba olejna lub ftalowa stolarki uprzednio malowanej,
stolarka drzwiowa, scianki i szafki, 2-krotnie, powierzchnia
ponad 1,0'm2, farba olejna. Farba odporna na promieniowan ie UV
Np. SIKENSA jasny braz. 10,8 m2
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I
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robót Ilosc Krot. Jedn.

I

1.17 KNR 1901/1308/3

Malowanie farba olejna lub ftalowa stolarki uprzednio malowanej,
stolarka okienna, l-krotnie, powierzchnia ponad 1,0'm2. Farba
biala odporna na promieniowanie UV 346,33 m2

1.18 KNRW 202/529/2 (l)

Rury spustowe - montaz z gotowych elementów, okragle, Fi'15'cm,

blacha ocynkowana. Material z odzysku 113,O m

2 Wymiana posadzek tarasów zewnetrznych
2.1 KNNR 4/218/1

Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi.50'mmtyp VEGA

szeroko-kolnierzowy 4 szt

2.2 KNNR 4/211/1
Dodatki za wykonanie podejsc odplywowych z PVC, na wcisk,
Fi.50'mm 4 szt

2.3 ORGB 202/2810/5 (l)

Okladziny schodów z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
klejowych, warstwa kleju grubosci 5'mm, plytki 30x30.

schody tarasu
zewnetrznego 3*2,10*0,55 = 3,465

3*4,6*0,55 = 7,59
3*1,85*3+6*1,85*2*0,55 = 28,86

39,915 -39,915 m2

2.4 ORGB 202/1134/1 (l)
Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziome.

Szpachla wyrównujaca =

taras od strony
wschodniej 65,0 = 65,0

taras od strony
zachodniej 3,85*6,66 = 25,641
powierzchniaschodów 39,915 = 39,915

130,556 -130,556 m2
2.5 ORGB 202/1130/2 (2)

Warstwywyrównujacei wygladzajacez zaprawysamopoziomujacej,
grubosc 5'mm, powierzchnia ponad 8'm2.

wylewkasamopoziomujaca =

taras od strony
wschodniej 65,0 = 65,0

taras od strony
zachodniej 3,85*6,66 = 25,641

90,641 -90,641 m2

2.6 ORGB 202/1130/3 (2)

Warstwy wyrównujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej,
dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o l'mm. 90,641 3,00 m2

2.7 ORGB 202/2806/5 (l)

Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci
5'mm, plytki 30x30 QZ Nowa Gala 90,41 m2

2.8 ORGB 202/2809/4 (l)

Cokoliki z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,
listwa wykanczajaca, pomieszczenia ponad 10'm2, plytki 12.5x25 QZ
Nowa Gala 86,O m

Nawierzchnia utwardzona przed wejsciem glównym.
2.9 KNR 231/302/4

..------- - -- - - --- - - - ------------------------ - - --- -, -- _._.'-. . _._. ,"---"--,---,.-.,-

Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka nieregularna o wysokosci 8'cm

10,5*63,0 = 661,5

661,5 -661,5 m2


