
PRZEDMIAR 

 

NAZWA INWESTYCJI: Uszczelnienie przewodów kominowych wentylacyjnych oraz spalinowych 

wkładami kominowymi.  

ADRES INWESTYCJI: ul. Dębowa 3, 43-300 Bielsko-Biała 

INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dębowej 3  

ADRES INWESTORA: ul. Dębowa 3, 43-300 Bielsko-Biała 

OPIS INWESTYCJI: 

Uszczelnienie istniejących przewodów kominowych spalinowych oraz wentylacyjnych murowanych  

z cegły pełnej (14x14cm) wkładami kominowymi kwasoodpornymi( wkłady kominowe giętkie, blacha 

kwasoodporna gat. 1.04404, zarówno przewody kominowe spalinowe oraz wentylacyjne o średnicy 

120mm.) Przewody kominowe posiadają budowę schodową. Piony kominowe biegną przez 

mieszkania.  

Komplet spalinowy składa się z następujących elementów: 

-w mieszkaniu: rura przyłączeniowa od urządzenia gazowego do przewodu kominowego, rozeta 

umieszczona na ścianie, 

-elementy pionu kominowego: odkraplacz 130mm, trójnik 130mm (w trójniku zamontowana 

stosowna redukcja do podłączenia rury przyłączeniowej urządzenia gazowego ), redukcja nad 

trójnikiem 120/130mm, wkład kominowy 120mm, wyczystka strych 120mm, wkład 

kominowy120mm, ponad dachem 0,3m nasada kominowa ocieplana (płaszcz zew. nierdzewny), 

zakończenie daszkiem kwasoodpornym na stójce ok. 10cm.   

Komplet wentylacyjny składa się z następujących elementów: 

- w mieszkaniu: kratka wentylacyjna umieszczona na ścianie, 

 -elementy pionu kominowego: odkraplacz 120mm, trójnik (w trójniku zamontowana redukcja 

120/150mm), złączka, wkład kominowy 120mm, wyczystka strych 120mm, wkład kominowy 120mm, 

ponad dachem zakończenie daszkiem kwasoodpornym na stójce ok. 10cm.   

Wykonawca zobowiązanych jest do przywrócenie stanu pierwotnego w mieszkaniach – malowanie 

powierzchni objętych wykuciami- możliwa konieczność wykonania wykuć kontrolnych.   

W czasie trwania prac Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z Zakładem Kominiarskim 

wskazanym przez Inwestora. 

Do wykonaniu prac wykonanie odbioru przewodów kominowych przez Zakład Kominiarski wskazany 

przez Inwestora. 

 

 

 



I. Uszczelnienie przewodów kominowych spalinowych – 25 mieszkań  

L.p. Nazwa pracy Ilość 

1.1 

Montaż 
odkraplacza 
kwasoodporny 
130mm  

25szt. 

1.2 

Montaż trójnika 
kwasoodporny 
130mm 
obejmuje: 
wykucie  
w ścianie, 
zamurowanie 

25szt. 

1.3 
Montaż redukcji 
kwasoodpornej 

25szt. 

1.4 

Montaż redukcji 
kwasoodpornej 
120/130mm 
(nad trójnikiem) 

25szt. 

1.5 
Montaż 
stosowanej 
rozety na ścianie 

25szt. 

1.6 

Montaż wkładu 
kominowego 
kwasoodpornego 
120mm 

230mb. 

1.7 

Montaż wyczystki 
kwasoodpornej 
strych 120mm 
obejmuje wykucie 
zamurowanie, 
odnowienie tynku 

25szt. 

1.8 

Montaż nasady 
kominowej 
120mm 
ocieplanej 0,3m – 
płaszcz 
nierdzewny 

26szt. 

1.9 
Montaż daszka 
kominowego 

26szt. 

1.10 

Montaż rury 
łącznikowej 
urządzenia 
gazowego 
 z przew. kom.  

25szt. 

 

 



II. Uszczelnienie przewodów kominowych wentylacyjnych 24 mieszkania 2x przewody 

kominowe wentylacyjne (kuchnia i łazienka).  

L.p. Nazwa pracy Ilość 

2.1 

Montaż 
odkraplacza 
kwasoodporny 
120mm  

48szt. 

2.2 

Montaż trójnika 
kwasoodporny 
120mm 
obejmuje: 
wykucie  
w ścianie, 
zamurowanie 

48szt. 

2.3 
Montaż redukcji 
kwasoodpornej 
120/150mm 

48szt. 

2.4 

Montaż złączki 
kwasoodpornej 
120mm (nad 
trójnikiem) 

48szt. 

2.5 
Montaż kratki 
wentylacyjnej 

48szt. 

2.6 

Montaż wkładu 
kominowego 
kwasoodpornego 
120mm 

440mb. 

2.7 

Montaż wyczystki 
kwasoodpornej 
120mm strych 
obejmuje wykucie 
zamurowanie, 
odnowienie tynku  

48szt. 

2.8 
Montaż daszka 
kominowego 

48szt. 

 

 

 

 

 

 

 



III. Prace dodatkowe 

L.p. Nazwa pracy Ilość 

3.1 

Wykucie oraz 
zamurowanie 
otworów 
pomocniczych 
oraz 
odmalowanie 
pomieszczeń 

30szt. 

3.2 
Konsultacje 
kominiarskie 

1kpl. 

3.3 
Odbiór 
kominiarski 

1kpl.  

 


