
Remont dachu-ZGKiM-Sierpc-Płocka 1.v.1.ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

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

SIERPC, ul. Płocka 1-Remont dachu.
1 Wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej+wykonanie nowych obróbek blacharskich.
1

d.1
KNR-W 4-01
0518-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa. m2

210 m2 210.000
RAZEM 210.000

2
d.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku. Odcięcie obróbek: nadrynnowej i wiatrownico-
wych.

m2

9.5 m2 9.500
RAZEM 9.500

3
d.1

KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwi-
nięciu ponad 25 cm. Obróbki nadrynnowa i wiatrownicowe.

m2

15.5 m2 15.500
RAZEM 15.500

4
d.1

KNNR 2
0507-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe. Wykonanie pokry-
cia połaci od strony ulicy Płockiej z pasem kalenicowym oraz wykonaniem wy-
dry i obłożeniem kominów po ich obwodzie papą o szerokości 0,5 m.

m2

242.88 m2 242.880
RAZEM 242.880

2 Remont kominów.
5

d.2
KNNR-W 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach,
pilastrach-50% powierzchni.

m2

13.2 m2 13.200
RAZEM 13.200

6
d.2

KNNR-W 3
0604-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy
cem.-wap.na stropach ceram.,beton.,podciągach,belkach,biegach schod.,pły-
tach wiórowo-cem.

m2

13.2 m2 13.200
RAZEM 13.200

7
d.2

KNNR-W 3
0608-01

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat.II na ścianach,
loggiach i balkonach

m2

13.37 m2 13.370
RAZEM 13.370

8
d.2 cena zakła-

dowa

Rozebranie istniejących czapek kominowych. m2

7.25 m2 7.250
RAZEM 7.250

9
d.2

KNR-W 2-02
0220-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm. Czapki
kominowe.

m2

7.25 m2 7.250
RAZEM 7.250

10
d.2

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0.065 t 0.065
RAZEM 0.065

11
d.2

KNR-W 4-01
1204-06

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie
Krotność = 2

m2

26.57 m2 26.570
RAZEM 26.570

3 Wykonanie zabezpieczeń BHP w trakcie prowadzenia robót oraz transport materiałów.
12

d.3 analiza in-
dywidualna

Wykonanie zabezpieczeń w postaci barierek oraz wykonanie zabezpieczeń li-
nowych.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

13
d.3 analiza in-

dywidualna

Transport materiałów budowlanych z rozbiórki i nowego na dach w warunkach
utrudnionych.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

14
d.3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
6 km-wysypisko Rachocin.

m3

3 m3 3.000
RAZEM 3.000
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