
przedmiar robót

Remont i docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką i

dociepleniem stnopodachu w budynku wielorodzinnym w
Bielsku-Białej przy ul" Zwierzynieckiej tr4

Da1.a: 2a19,11-25
Budowa:

Obiekt/Rodzaj robót: Roboty dodatkowe
Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul, Zwierzyniecka 14,43-382 Bielsko-Biała

Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia Projektowa mgr inż. Ewa Dubiel

Kwota kosztorysu netto: 426 122,68zł
VAT: 34 089,81 zł

Kwota kosztorysu brutto: 460 212,49 zł
Słownie: czterysta sześcdziesiąt tysięcy dwieście dwanaście 49l1a0 zł

Sprawdzający:

Zarnawiający: Wykonawca:



Remont i docieplenie ścian zewnętrznych wraz
z kolorystyką i dociepleniem stropodachu w
budynku wielorodzinnym w Bielsku-Bia,..

przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót

1 R$BoTYDODATKOWE
1 KNR

z
1ff!y{.le
!tl* §tykające się z pomieszczeniami mieszkalnymi

2 KNR 171260813

Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian j"w. środkiem gruntująrym

3 KNR 1712608/2

Jednokrotne gruntowanie pow. j.w. środkiem grzybobójczym

- ściany weiśc do klatek schodow,lth
3cm

,1 
-2,3+0, ,l 

1 
-

25.11.2a19

llość Krot. J.m

85,092
1

85,092

KNR 2312612/8

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym ścian j.w,

(2,45"2+2,3*8)*7 1 63,1 00

1 63,1 00 mb

5 KNR 231261413 (1)

I oocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi grub. 3 cfn z ręcznym

L s,!,Xq!qr"J.X9!a9!ulĘ.Ę!,u 1,5 mm

|o 
rrun 4o1t12o4a

wykonan iem wyprawy cienkowarstwowej

Zabezpieczenie ścian pańeru elewacji północnej i południowej preparatem ANTYGRAF|T| do wys. 2,0 m (analogia)

1 1 ,35*2,0+1 ,0"2,0*1 1 ,35"2,0+1,0*2,0 49,400

49,400

7 KNR 40,1/535/4

Rozebranie rynien dachowych Fi 150 mm z blachy nie nadającej się do użytku

17,9"2+,|7,1 5"5+17,9"2+17,'l 5*5 243_]100

243,100
8 NNRNKB 202151714(2)

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych pdokrągłych z blachy stal. powlekanej Fi 150'mm wraz z hakalvril

9 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: pasów podrynnowych i nadrynnowych z blachy nie nadającej się do użytku

pas nadrynnowy (17 ,9*2+17 ,15*5+17 ,92+17 ,15*5)*0,5 'l21 ,550
paspodrynnowy (17,9*2+17,15*5+17,9*2+17,15*5)*0,6 = 145,860

m2

10 KNR 2o2l41ol1

Przykręcenie na powierzchni pasa nadrynnowego plyty OSB wodoodpornej gr, 18 mm, pod obróbki blacharskie
pasnadrynnowy (17,9*2+17,'15*5+17,9*2+17,15*5')*0,5 = 121 ,550

,12,i ,550
11 NNRNKB 2o2l541l2

Obróbki blacharskie z blańy powlekanej, szerokośćw rozwinięciu ponad 25'cm - pasy podrynnowe inadrynnowe
oraz zadaszenie loggi

267,41+(8,6+4,4)"0,3*7 = 29Ą,710
294,71a

12 Kalkulaqia własna
Demontaż imontaż nowych tablic

13 Kalkulacjawłasna
Demontaż i

14 KNR401181117

Rozebranie wiezchniej warstwy posadzki loggi wraz z wylewką i izolacją
4,1"1 ,1*15*7 473,550

243,1a0 m

267,410 267,41a m2

473,550 473,550 m2

zJ,o / o

15 KNR 171260812

Jed nokrotne zag ru ntowanie powierzehn i betonowych ratem

16 KNR 2a2nlul2 (1,)

Wylewka betonowa spadkowa grub. 5 cm na płycie loggi
(4,1*1 ,1"15"710,05

m2

m2

2ĘJag

121 ,55a

294,710

16,000
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,1 
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23,678

473,550 m2

m3
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Podstawa nakładu, opi§ pozycji, wyliczenie ilości robót llość Krot. J,m.
17 NNRNKB 202161812

lzola§e pzeciwwilgociowe poziome z papy termozgżewalnej _ jedna wa§twa 9r. 5,2 ńm
4,5*1,25*15"7 590,625

590,625
18 KNR 202!6a712

lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii Warstwa

590,625 m2

590,625
19 KNR 2021110612

Warstwa dociskowa betonowa posadzki grub, 25'mm
4,1"1,1*15*7 Ą73,

473,55a 473,550 m2
20 KNR 2o2hla6l3

J.w. lee pogrubienie posadzki o 10 mm do 50 mm
21 KNR 2B2l11o6t7

J.w. lecz dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową
KNR 2021602/9

przeciwwilg ociowe powłokowe poziome z roztworu - 1'warstwa
NNRNKB 2o2l28o5l1 (1}

Posadzki z p$ek mrozoodpornych typu "Gres" 30x30 crn na zaprawach klejowych ATLAS z elastycznąfugą-
przyjęlo 7 ao/o pow. lo g g i

473,55*0,7 = 331,485

331 ,485
24 KNR 401/13o111 (1)

Naprawa balustrad i okratowań logii (prostowanie, uzupełnienia, poprawienie łnocowań)
(4,1*o,54+1 ,1*,' ,4)"1 5"7+(3,0*1 ,4) 398,370

398,370
25 KNR 401l1212lg{1}

fiłałowanie farbą ftalową nawiezchniową krat i balustrad j.w. * 2-krotne
26 KNR 2o2l1214l5

Osadzenie dodatkowych poręczy stalowyó z rur Fi 50 mm mocowanych do ścian ikratwrazzpomalowaniem
3,0"15*7 = 315,000

315,000
27 KNR 4o1t726l6 (1)

Odbicie odspojonych tynków i uzupełnienie tynkiem kat. lll do pow. 5'm2 w 1 miejscu
(0,38+0,2)"2*4,1*1 5*7 499,380

499,380
28 KNR 231261216

Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na powierzchniach j.w,

473,550 2,5 m2

473,550 m2

473,550 m2

331 ,485 m2

398,370 m2

398,370 m2

315,00G m

499,380 m2

499,380

499,380

m2
29 KNR 171260814

Dwukrotne gruntowanie powiezchni j.w. preparatem gruntującym

30 KNR 231261218

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym elementów j.w.

(4, 1 "4+(0,38+0,2)-2)* 1 5*7 1 843,B00
1 843,800

m2

,l 843,800 mb
31 KNR 23193311

cienkowarstwowej z tynku silikatowego na elementach 4s9,380 m2
32 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż markiz Fastlock 60 długości 4,1 m - loggia

3*7

2,1 ,000
33 KNRW202/504i1

Doklejenie jednej warsfuvy papy termozgzewalnej na zadaszeniach loggi
(8,6+4,4)"1 ,2"7 109,200

109,200
34 KNR 202150612 {2}

Obróbki blacharskie krawędzi loggi z blachy stal. kwasoodpornej grub. 0,7 mm o szerokości w rozwinięciu ponad
25'cm

4,1"0,3*'15*7 = 129,150

129j5a

szt

m2

1 29,1 50 m2

23,B78 m2

Remont idocieplenie ścian zewnętrznych wraz
z kolorystyką i dociepleniem stropodachu w
budynku wielorodzinnym w Bielsku-Bia,..

35 Kalkułacja własna
Naprawa ewentualnych uszkodzeń konstrukcji płyt balkonowych (loggi) poprzez gruntowanie, zabezpieczenie
odkrytego zbrojenia iwykonanie obrzutki zaprawą klejową- przyjmując 5% pow. loggi

473,55"0,05 23,678

25,11,2019
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Remont i docieplenie ścian zewnętrznych wraz
z kolorystyką i dociepleniem stropodachu w
budynku wielorodzinnym w BieIsku-Bia.,.

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót

KNR 401/519/4
Rozbiórka pokrycia z papy, z obróbki pasa nadrynnowego, 1 warstwa papy
pas nadrynnowy (17,9"2+17,15"5+17,9*2+17,15*5)t0,5

243Ja]

25.11.2019

llość Krot, J.rn,
36 KNR 4a3ft04l3

\A|miana przewodów instalacji odglomowej, pręty o paekĄu do 120'mm2 - ciągi poziome
120,0-3+10,0"9+5,0Y

37 KNR 4a3ft1119
Wymiana złączy

38 Kalkulacja własna
lVlontaż wsporników

39 KNR 403n2a5l3
Badanie i pomiar pomiar pierwszy

485,000 m

65,000 szt

25,000 qzf

1,000 pomiar
40 KNR 40311ż05lĄ

Badanie ipomiar pomiar następny pomiar
41 KNR 4o1haa19

Załadunek iwywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi do 1'km
poz.'l4 473,55*0,04
poz-27 499,38*0,01

18,942
4,994

23,936 m3

9 m3

23,936

121 ,550 m2

m2
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45 KNRW401/519/2

] Naprawa,pokryć dacholvyq! papątermozgrzewalną dwuwarstwowe pokrycie z papy peńorowanej oraz papy 
]] wiezchniego kryciagr. 5,Imń 
]j pas nadrynnowy (1 7 ,9*2+17 ,15*5+17 ,9-2+17 ,15*5)-1 ,O = 243,100 
l

źąs,,too


