
Wspólnota Mieszkaniowa budynku
przy ul.Bohaterów Warszawy 26

PRZEDMIAR ROBÓT

43-300 Bielsko-Biała ul. Bohaterów
Warszawy 26

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

ADRES INWESTYCJI: 43-300 Bielsko-Biała ul. Bohaterów Warszawy 26

NAZWA INWESTYCJI: Remont posadzki tarasu VII piętra w budynku wielorodzinnym.

NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 26

ADRES INWESTORA: 43-300 Bielsko-Biała ul. Bohaterów Warszawy 26

POZIOM CEN: Ceny rynkowe 

DATA OPRACOWANIA: 27.01.2022

BRANŻE: Remontowo-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Remontowo-budowlana inż. Artur Pszonka

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

27.01.2022

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 2218  Użytkownik: Pracownia Projektowa STUDIO-21 - Artur Pszonka



Przedmiar

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

1 ROBOTY WSTĘPNE

1
d.1 wycena

indywidualna

KALKULACJA INDYWIDUALNA - TYMCZASOWE
OGRODZENIE

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

2
d.1 wycena

indywidualna

KALKULACJA INDYWIDUALNA - WYKONANIE
PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO wraz
z opłatą za zajęcie chodnika

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

3
d.1 wycena

indywidualna

KALKULACJA INDYWIDUALNA - TYMCZASOWE
PRZYŁĄCZE ENERGII ELEKTRYCZEJ

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

4
d.1 wycena

indywidualna

KALKULACJA INDYWIDUALNA - TYMCZASOWE
PRZYŁĄCZE WODY

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

2 RUSZTOWANIE

5
d.2

KNR AT-05
1653a-06

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i
rozstawie podłużnym ram 2,07 m o wys. do 35 m

m2

35,0 * (14,01 + 15,55 + 40) m2 2 434,600

RAZEM 2 434,600

6
d.2

KNR AT-05
1664-03

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 30 m kpl.

4 kpl. 4,000

RAZEM 4,000

7
d.2

KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami
dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m

8,0 * 4 m 32,000

RAZEM 32,000

8
d.2 analiza

indywidualna

Czas pracy rusztowania wg wzoru
           N
C = ----------
        s x w

m-g

1400 / 3 * 0,88 m-g 410,667

RAZEM 410,667

9
d.2

KNR K-08
0101-07

Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii m2

stolarka otworowa

43,45 * 3,0 m2 130,350

80 m2 80,000

RAZEM 210,350

10
d.2

KNR K-08
0101-08

Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę m2

poz.9 m2 210,350

RAZEM 210,350

3 ROBOTY DEMONTAŻOWE - PRZYGOTOWAWCZE

11
d.3

KNNR 3
0703-05 z.o.

2.3. 9901

Demontaż i ponowny montaż balustrad - roboty na 7
kondygnacji

m2

114,83 * 1,20 m2 137,796

RAZEM 137,796

12
d.3

KNPnRPDE
74-199h

Wykucie krat, balustrad z betonu gnia
zd.

48 gnia
zd.

48,000

RAZEM 48,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.3
KNR AT-39

0115-03
Zamocowanie marek pod słupki balustrad szt.

poz.12 * 4 szt. 192,000

RAZEM 192,000

14
d.3

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

VI piętro 32,20 m 32,200

VII piętro 82,63 m 82,630

RAZEM 114,830

15
d.3

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

okap+blenda

poz.14 * 1,15 m2 132,055

RAZEM 132,055

16
d.3

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do
użytku

m

20 m 20,000

RAZEM 20,000

4 ROBOTY POSADZKARSKIE

17
d.4

KNR-W 4-01
0804-07

z.o.2.7. 9901

Zerwanie posadzki cementowej - roboty na 7 kondygnacji m2

VI piętro 49,63 m2 49,630

VII piętro 101,46 m2 101,460

RAZEM 151,090

18
d.4

KNR 13-23
0106-08

Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu m3

poz.17 * 0,05 m3 7,555

RAZEM 7,555

19
d.4

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -
pierwsza warstwa

m2

poz.17 m2 151,090

RAZEM 151,090

20
d.4

KNR-W 4-01
0109-07
0109-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km (grunt kat. IV) wraz z opłatą za utylizację
gruzu

m3

151,09 * 0,13 m3 19,642

RAZEM 19,642

21
d.4

KNR-W 4-01
0201-05

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i
podciągów

m2

wieniec opaskowy

(0,20 + 0,20 + 0,20) * 114,83 m2 68,898

RAZEM 68,898

22
d.4

KNR-W 4-01
0203-07

Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z
betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m3

m3

wieńce i nadproża

0,20 * 0,20 * 114,83 m3 4,593

RAZEM 4,593

23
d.4

KNR-W 4-01
0214-04

Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-20 m3

poz.22 m3 4,593

RAZEM 4,593

24
d.4

KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych
żebrowanych o średnicy 12 mm

kg

wieniec 4x12 mm o dł.114,83 mb

długość/ilość
prętów/kg na

mb

115 * 4 * 0,888 kg 408,480

RAZEM 408,480

25
d.4

KNR-W 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych
gładkich lub żebrowanych o średnicy do 6 mm

kg

wieniec 114,83mb/0,20m=574,15 szt wkładek o dł. 0,80m

114,83 * 0,80 * 0,222 kg 20,394
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 20,394

26
d.4

KNR AT-39
0102-01

Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża m2

VI piętro 49,63 m2 49,630

VII piętro 101,46 m2 101,460

RAZEM 151,090

27
d.4

KNR AT-39
0102-02

Lokalne wypełnienie ubytków o głębokości 1 cm m2

poz.26 m2 151,090

RAZEM 151,090

28
d.4

KNR AT-39
0102-03

Lokalne wypełnienie ubytków - dodatek/potrącenie za
zmianę grubości o 0,5 cm

m2

poz.27 m2 151,090

RAZEM 151,090

29
d.4

KNR AT-39
0102-06

Wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy polimerowo-
cementowej

m2

poz.26 m2 151,090

RAZEM 151,090

30
d.4

KNR AT-39
0104-01

Wykonanie paroizolacji i/lub izolacji międzywarstwowej na
warstwie spadkowej z samoprzylepnej membrany
bitumicznej ATLAS SMB - jedna warstwa

m2

poz.29 m2 151,090

RAZEM 151,090

31
d.4

KNR AT-39
0103-05

Wykonanie warstwy spadkowej ze styrobetonu o grubości
min. 40 mm

m2

poz.30 m2 151,090

RAZEM 151,090

32
d.4

KNR AT-51
0704-02

Wypełnienie dylatacji o szerokości 8 mm elastyczną masą
dylatacyjną

m

segm. A 3,70 * 5 + 9,34 + 1,33 * 2 + 0,39 * 3 + 1,45 * 5 m 38,920

segm. B 1,60 * 4 + 3,15 * 2 + 1,50 + 1,80 * 7 + 0,50 * 3 m 28,300

RAZEM 67,220

33
d.4

KNR AT-51
0101-02

Wykonanie uskoku w gotowym podłożu na krawędzi okapu
przez szlifowanie

m

114,83 m 114,830

RAZEM 114,830

34
d.4

KNR AT-51
0101-04

Wykonanie uskoku w gotowym podłożu na krawędzi okapu
- wyrównanie podłoża warstwą zaprawy wyrównującej w
pasie o szerokości 8 cm

m

poz.33 m 114,830

RAZEM 114,830

35
d.4

KNR AT-51
0206-02

Okapy z profili Renoplast W35 i z profili bocznych
Renoplast W35 B - montaż narożników przy izolacji
wykonanej z materiałów bezspoinowych- NZ W35/90

szt.

segm. A 7 szt. 7,000

segm. B 5 szt. 5,000

RAZEM 12,000

36
d.4

KNR AT-51
0206-02

Okapy z profili Renoplast W35 i z profili bocznych
Renoplast W35 B - montaż narożników przy izolacji
wykonanej z materiałów bezspoinowych - NW W35/90

szt.

segm. A 2 szt. 2,000

segm. B 3 szt. 3,000

RAZEM 5,000

37
d.4

KNR AT-51
0206-02

Okapy z profili Renoplast W35 i z profili bocznych
Renoplast W35 B - montaż narożników przy izolacji
wykonanej z materiałów bezspoinowych

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

38
d.4

KNR AT-51
0206-02

Okapy z profili Renoplast W35 i z profili bocznych
Renoplast W35 B - montaż narożników przy izolacji
wykonanej z materiałów bezspoinowych

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
39

d.4
KNR AT-51

0205-02
Okapy z profili Renoplast W35 i z profili bocznych
Renoplast W35 B - montaż profilu przy izolacji wykonanej
z materiałów bezspoinowych

m

VI piętro 32,20 m 32,200

VII piętro 82,63 m 82,630

2,90 m 2,900

RAZEM 117,730

40
d.4

KNR AT-51
0205-01

Okapy z profili Renoplast W35 i z profili bocznych
Renoplast W35 B - przycięcie profilu

msc.

poz.39 / 5 msc. 23,546

RAZEM 23,546

41
d.4

KNR AT-51
0206-01

Okapy z profili Renoplast W35 i z profili bocznych
Renoplast W35 B - montaż łączników i zakończeń

szt.

zakończenia 4 szt. 4,000

łączniki poz.39 / 2,0 szt. 58,865

RAZEM 62,865

42
d.4

KNR AT-51
0602-01

Wykonanie hydroizolacji z membrany EPDM Hertalan
Easy Cover - montaż membrany do podłoża

m2

151,09 m2 151,090

RAZEM 151,090

43
d.4

KNR AT-51
0602-04

Wykonanie hydroizolacji z membrany EPDM Hertalan
Easy Cover - montaż narożnika

szt.

poz.35 + poz.36 + poz.37 + poz.38 szt. 20,000

RAZEM 20,000

44
d.4

KNR AT-51
0602-02

Wykonanie hydroizolacji z membrany EPDM Hertalan
Easy Cover - dodatek za mocowanie membrany w strefie
okapu

m

114,83 + 66,58 + 43,45 + 2,90 m 227,760

RAZEM 227,760

45
d.4

KNR AT-51
0602-03

Wykonanie hydroizolacji z membrany EPDM Hertalan
Easy Cover - dodatek za sklejenie i zamocowanie w strefie
łączenia arkuszy membrany

m

120 m 120,000

RAZEM 120,000

46
d.4

KNR AT-51
0602-05

Wykonanie hydroizolacji z membrany EPDM Hertalan
Easy Cover - montaż taśmy progowej

m

66,58 + 43,45 m 110,030

RAZEM 110,030

47
d.4

KNR AT-51
0702-01

Montaż rynien systemu Renoplast R50 m

VI piętro 32,20 m 32,200

VII piętro 82,63 m 82,630

RAZEM 114,830

48
d.4

KNR AT-51
0702-02

Montaż rynien systemu Renoplast R50 - narożniki zewn.
90 stopni

szt.

12 szt. 12,000

RAZEM 12,000

49
d.4

KNR AT-51
0702-02

Montaż rynien systemu Renoplast R50 - narożniki wewn.
90 stopni

szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

50
d.4

KNR AT-51
0702-02

Montaż rynien systemu Renoplast R50 - narożniki zewn.
135 stopni

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

51
d.4

KNR AT-51
0702-04

Montaż rynien systemu Renoplast R50 - denka szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

52
d.4

KNR AT-51
0702-03

Montaż rynien systemu Renoplast R50 - leje spustowe szt.

13 szt. 13,000

RAZEM 13,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
53

d.4
KNR AT-51

0703-01
Montaż rur spustowych systemu Renoplast R50 m

12 m 12,000

RAZEM 12,000

54
d.4

KNR AT-51
0703-02

Montaż rur spustowych systemu Renoplast R50 - kolanka szt.

13 szt. 13,000

RAZEM 13,000

55
d.4

KNR AT-51
0501-04

Montaż pionowych płytowych profili okapowych Renoplast
W10 oraz Renoplast W20 - ułozenie płyt posadzki

m2

151,09 m2 151,090

RAZEM 151,090

56
d.4

KNR AT-51
0501-03

Montaż pionowych płytowych profili okapowych Renoplast
W10 oraz Renoplast W20 - ustawienie i wyprofilowanie
podstawek dystansowych pod warstwę użytkową

m2

poz.55 m2 151,090

RAZEM 151,090

5 DOCIEPLENIE GZYMSÓW

57
d.5

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

114,83 * 1,10 m2 126,313

RAZEM 126,313

58
d.5

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI
-GRUNT

m2

poz.57 m2 126,313

RAZEM 126,313

59
d.5

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - ochrona narożników wypukłych
kątownikiem metalowym

m

114,83 m 114,830

RAZEM 114,830

60
d.5

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system
STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz
z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2

poz.57 m2 126,313

RAZEM 126,313

6 REMONT BALUSTRADY

61
d.6

KNR AT-39
0115-03

Zamocowanie marek pod słupki balustrad szt.

62 * 2 szt. 124,000

RAZEM 124,000

62
d.6

KNR AT-39
0115-02

Obsadzenie słupków balustrad szt.

62 szt. 62,000

RAZEM 62,000

63
d.6

KNNR 3
0703-02 z.o.

2.3. 9901
wycena

indywidualna

Naprawa balustrad schodowych balkonowych średnio
ozdobnych - roboty na 7 kondygnacji - dospawanie
nowych mocowań słupków balustrad pod mocowanie od
czoła płyty balkonowej

m2

1,50 * 1,20 * 60 m2 108,000

RAZEM 108,000

64
d.6

KNR-W 4-01
1304-04

I cięcie stali profilowej do kształtowników lub ściągów i
tarcz oporowych

m

20 m 20,000

RAZEM 20,000

65
d.6

KNR 4-06
0214-02

Spawanie łukowe doczołowe kątowników
równoramiennych o dług.ramienia 60 mm w pozycji
przymusowej

spoi
n.

60 spoi
n.

60,000

RAZEM 60,000
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66

d.6
KNR 4-06
0216-02

Spawanie łukowe ceowników o wysokości pow. 50 do 80
mm w pozycji przymusowej

spoi
n.

20 spoi
n.

20,000

RAZEM 20,000

67
d.6

KNR-W 7-12
0102-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan
wyjściowy powierzchni B)

m2

poz.63 m2 108,000

RAZEM 108,000

68
d.6

KNR-W 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

poz.67 m2 108,000

RAZEM 108,000

69
d.6

KNR-W 7-12
0206-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
poliwinylowymi konstrukcji kratowych

m2

poz.68 m2 108,000

RAZEM 108,000

70
d.6

KNR 7-12
0214-02

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji
kratowych

m2

poz.69 m2 108,000

RAZEM 108,000
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
KOSZTORYS:

1 ROBOTY WSTĘPNE

1
d.1 wycena

indywidualna

KALKULACJA INDYWIDUALNA - TYMCZASOWE
OGRODZENIE

kpl 1,000

2
d.1 wycena

indywidualna

KALKULACJA INDYWIDUALNA - WYKONANIE
PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
wraz z opłatą za zajęcie chodnika

kpl 1,000

3
d.1 wycena

indywidualna

KALKULACJA INDYWIDUALNA - TYMCZASOWE
PRZYŁĄCZE ENERGII ELEKTRYCZEJ

kpl 1,000

4
d.1 wycena

indywidualna

KALKULACJA INDYWIDUALNA - TYMCZASOWE
PRZYŁĄCZE WODY

kpl 1,000

Razem dział: ROBOTY WSTĘPNE

2 RUSZTOWANIE

5
d.2

KNR AT-05
1653a-06

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i
rozstawie podłużnym ram 2,07 m o wys. do 35 m

m2 35,0 *
(14,01 +
15,55 +
40) = 2 
434,600

6
d.2

KNR AT-05
1664-03

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 30 m kpl. 4,000

7
d.2

KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad
wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m 8,0 * 4 =
32,000

8
d.2 analiza

indywidualna

Czas pracy rusztowania wg wzoru
           N
C = ----------
        s x w

m-g 1400 / 3 *
0,88 =

410,667

9
d.2

KNR K-08
0101-07

Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii m2 210,350

10
d.2

KNR K-08
0101-08

Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę m2 poz.9 =
210,350

Razem dział: RUSZTOWANIE

3 ROBOTY DEMONTAŻOWE - PRZYGOTOWAWCZE

11
d.3

KNNR 3
0703-05 z.o.

2.3. 9901

Demontaż i ponowny montaż balustrad - roboty na 7
kondygnacji

m2 114,83 *
1,20 =

137,796

12
d.3

KNPnRPDE
74-199h

Wykucie krat, balustrad z betonu gnia
zd.

48,000

13
d.3

KNR AT-39
0115-03

Zamocowanie marek pod słupki balustrad szt. poz.12 * 4
= 192,000

14
d.3

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do
użytku

m 114,830

15
d.3

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do
użytku

m2 poz.14 *
1,15 =

132,055

16
d.3

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się
do użytku

m 20,000

Razem dział: ROBOTY DEMONTAŻOWE - PRZYGOTOWAWCZE

4 ROBOTY POSADZKARSKIE

17
d.4

KNR-W 4-01
0804-07

z.o.2.7. 9901

Zerwanie posadzki cementowej - roboty na 7
kondygnacji

m2 151,090

18
d.4

KNR 13-23
0106-08

Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu m3 poz.17 *
0,05 =
7,555

19
d.4

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -
pierwsza warstwa

m2 poz.17 =
151,090

20
d.4

KNR-W 4-01
0109-07
0109-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km (grunt kat. IV) wraz z opłatą za
utylizację gruzu

m3 151,09 *
0,13 =
19,642
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
21

d.4
KNR-W 4-01

0201-05
Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej
belek i podciągów

m2 (0,20 +
0,20 +
0,20) *

114,83 =
68,898

22
d.4

KNR-W 4-01
0203-07

Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców
z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5
m3

m3 0,20 * 0,20
* 114,83 =

4,593

23
d.4

KNR-W 4-01
0214-04

Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B
-20

m3 poz.22 =
4,593

24
d.4

KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów
stalowych żebrowanych o średnicy 12 mm

kg 115 * 4 *
0,888 =
408,480

25
d.4

KNR-W 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów
stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy do 6
mm

kg 114,83 *
0,80 *

0,222 =
20,394

26
d.4

KNR AT-39
0102-01

Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża m2 151,090

27
d.4

KNR AT-39
0102-02

Lokalne wypełnienie ubytków o głębokości 1 cm m2 poz.26 =
151,090

28
d.4

KNR AT-39
0102-03

Lokalne wypełnienie ubytków - dodatek/potrącenie
za zmianę grubości o 0,5 cm

m2 poz.27 =
151,090

29
d.4

KNR AT-39
0102-06

Wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy polimerowo-
cementowej

m2 poz.26 =
151,090

30
d.4

KNR AT-39
0104-01

Wykonanie paroizolacji i/lub izolacji
międzywarstwowej na warstwie spadkowej z
samoprzylepnej membrany bitumicznej ATLAS SMB
- jedna warstwa

m2 poz.29 =
151,090

31
d.4

KNR AT-39
0103-05

Wykonanie warstwy spadkowej ze styrobetonu o
grubości min. 40 mm

m2 poz.30 =
151,090

32
d.4

KNR AT-51
0704-02

Wypełnienie dylatacji o szerokości 8 mm elastyczną
masą dylatacyjną

m 67,220

33
d.4

KNR AT-51
0101-02

Wykonanie uskoku w gotowym podłożu na krawędzi
okapu przez szlifowanie

m 114,830

34
d.4

KNR AT-51
0101-04

Wykonanie uskoku w gotowym podłożu na krawędzi
okapu - wyrównanie podłoża warstwą zaprawy
wyrównującej w pasie o szerokości 8 cm

m poz.33 =
114,830

35
d.4

KNR AT-51
0206-02

Okapy z profili Renoplast W35 i z profili bocznych
Renoplast W35 B - montaż narożników przy izolacji
wykonanej z materiałów bezspoinowych- NZ W35/90

szt. 12,000

36
d.4

KNR AT-51
0206-02

Okapy z profili Renoplast W35 i z profili bocznych
Renoplast W35 B - montaż narożników przy izolacji
wykonanej z materiałów bezspoinowych - NW
W35/90

szt. 5,000

37
d.4

KNR AT-51
0206-02

Okapy z profili Renoplast W35 i z profili bocznych
Renoplast W35 B - montaż narożników przy izolacji
wykonanej z materiałów bezspoinowych

szt. 1,000

38
d.4

KNR AT-51
0206-02

Okapy z profili Renoplast W35 i z profili bocznych
Renoplast W35 B - montaż narożników przy izolacji
wykonanej z materiałów bezspoinowych

szt. 2,000

39
d.4

KNR AT-51
0205-02

Okapy z profili Renoplast W35 i z profili bocznych
Renoplast W35 B - montaż profilu przy izolacji
wykonanej z materiałów bezspoinowych

m 117,730

40
d.4

KNR AT-51
0205-01

Okapy z profili Renoplast W35 i z profili bocznych
Renoplast W35 B - przycięcie profilu

msc. poz.39 / 5
= 23,546

41
d.4

KNR AT-51
0206-01

Okapy z profili Renoplast W35 i z profili bocznych
Renoplast W35 B - montaż łączników i zakończeń

szt. 62,865

42
d.4

KNR AT-51
0602-01

Wykonanie hydroizolacji z membrany EPDM
Hertalan Easy Cover - montaż membrany do podłoża

m2 151,090

43
d.4

KNR AT-51
0602-04

Wykonanie hydroizolacji z membrany EPDM
Hertalan Easy Cover - montaż narożnika

szt. poz.35 +
poz.36 +
poz.37 +
poz.38 =

20,000
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
44

d.4
KNR AT-51

0602-02
Wykonanie hydroizolacji z membrany EPDM
Hertalan Easy Cover - dodatek za mocowanie
membrany w strefie okapu

m 114,83 +
66,58 +
43,45 +

2,90 =
227,760

45
d.4

KNR AT-51
0602-03

Wykonanie hydroizolacji z membrany EPDM
Hertalan Easy Cover - dodatek za sklejenie i
zamocowanie w strefie łączenia arkuszy membrany

m 120,000

46
d.4

KNR AT-51
0602-05

Wykonanie hydroizolacji z membrany EPDM
Hertalan Easy Cover - montaż taśmy progowej

m 66,58 +
43,45 =
110,030

47
d.4

KNR AT-51
0702-01

Montaż rynien systemu Renoplast R50 m 114,830

48
d.4

KNR AT-51
0702-02

Montaż rynien systemu Renoplast R50 - narożniki
zewn. 90 stopni

szt. 12,000

49
d.4

KNR AT-51
0702-02

Montaż rynien systemu Renoplast R50 - narożniki
wewn. 90 stopni

szt. 5,000

50
d.4

KNR AT-51
0702-02

Montaż rynien systemu Renoplast R50 - narożniki
zewn. 135 stopni

szt. 3,000

51
d.4

KNR AT-51
0702-04

Montaż rynien systemu Renoplast R50 - denka szt. 8,000

52
d.4

KNR AT-51
0702-03

Montaż rynien systemu Renoplast R50 - leje
spustowe

szt. 13,000

53
d.4

KNR AT-51
0703-01

Montaż rur spustowych systemu Renoplast R50 m 12,000

54
d.4

KNR AT-51
0703-02

Montaż rur spustowych systemu Renoplast R50 -
kolanka

szt. 13,000

55
d.4

KNR AT-51
0501-04

Montaż pionowych płytowych profili okapowych
Renoplast W10 oraz Renoplast W20 - ułozenie płyt
posadzki

m2 151,090

56
d.4

KNR AT-51
0501-03

Montaż pionowych płytowych profili okapowych
Renoplast W10 oraz Renoplast W20 - ustawienie i
wyprofilowanie podstawek dystansowych pod
warstwę użytkową

m2 poz.55 =
151,090

Razem dział: ROBOTY POSADZKARSKIE

5 DOCIEPLENIE GZYMSÓW

57
d.5

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

m2 114,83 *
1,10 =

126,313

58
d.5

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie
emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2 poz.57 =
126,313

59
d.5

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - ochrona narożników wypukłych
kątownikiem metalowym

m 114,830

60
d.5

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi -
system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw
klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki

m2 poz.57 =
126,313

Razem dział: DOCIEPLENIE GZYMSÓW

6 REMONT BALUSTRADY

61
d.6

KNR AT-39
0115-03

Zamocowanie marek pod słupki balustrad szt. 62 * 2 =
124,000

62
d.6

KNR AT-39
0115-02

Obsadzenie słupków balustrad szt. 62,000

63
d.6

KNNR 3
0703-02 z.o.

2.3. 9901
wycena

indywidualna

Naprawa balustrad schodowych balkonowych
średnio ozdobnych - roboty na 7 kondygnacji -
dospawanie nowych mocowań słupków balustrad
pod mocowanie od czoła płyty balkonowej

m2 1,50 * 1,20
* 60 =

108,000

64
d.6

KNR-W 4-01
1304-04

I cięcie stali profilowej do kształtowników lub ściągów
i tarcz oporowych

m 20,000

65
d.6

KNR 4-06
0214-02

Spawanie łukowe doczołowe kątowników
równoramiennych o dług.ramienia 60 mm w pozycji
przymusowej

spoi
n.

60,000
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
66

d.6
KNR 4-06
0216-02

Spawanie łukowe ceowników o wysokości pow. 50
do 80 mm w pozycji przymusowej

spoi
n.

20,000

67
d.6

KNR-W 7-12
0102-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych
(stan wyjściowy powierzchni B)

m2 poz.63 =
108,000

68
d.6

KNR-W 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 poz.67 =
108,000

69
d.6

KNR-W 7-12
0206-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
poliwinylowymi konstrukcji kratowych

m2 poz.68 =
108,000

70
d.6

KNR 7-12
0214-02

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi
konstrukcji kratowych

m2 poz.69 =
108,000

Razem dział: REMONT BALUSTRADY

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY WSTĘPNE
	Pozycja: KALKULACJA INDYWIDUALNA - TYMCZASOWE OGRODZENIE
	1

	Pozycja: KALKULACJA INDYWIDUALNA - WYKONANIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO wraz z opłatą za zajęcie chodnika
	1

	Pozycja: KALKULACJA INDYWIDUALNA - TYMCZASOWE PRZYŁĄCZE ENERGII ELEKTRYCZEJ
	1

	Pozycja: KALKULACJA INDYWIDUALNA - TYMCZASOWE PRZYŁĄCZE WODY
	1


	Dział:RUSZTOWANIE
	Pozycja: Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m o wys. do 35 m
	35,0 * (14,01 + 15,55 + 40)

	Pozycja: Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 30 m
	4

	Pozycja: Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
	8,0 * 4

	Pozycja: Czas pracy rusztowania wg wzoru
           N
C = ----------
        s x w
	1400 / 3 * 0,88

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii
	stolarka otworowa
	43,45 * 3,0
	80

	Pozycja: Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę
	poz.9


	Dział:ROBOTY DEMONTAŻOWE - PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Demontaż i ponowny montaż balustrad - roboty na 7 kondygnacji
	114,83 * 1,20

	Pozycja: Wykucie krat, balustrad z betonu
	48

	Pozycja: Zamocowanie marek pod słupki balustrad
	poz.12 * 4

	Pozycja: Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
	32,20
	82,63

	Pozycja: Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	okap+blenda
	poz.14 * 1,15

	Pozycja: Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku
	20


	Dział:ROBOTY POSADZKARSKIE
	Pozycja: Zerwanie posadzki cementowej - roboty na 7 kondygnacji
	49,63
	101,46

	Pozycja: Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu
	poz.17 * 0,05

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
	poz.17

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (grunt kat. IV) wraz z opłatą za utylizację gruzu
	151,09 * 0,13

	Pozycja: Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów
	wieniec opaskowy
	(0,20 + 0,20 + 0,20) * 114,83

	Pozycja: Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m3
	wieńce i nadproża
	0,20 * 0,20 * 114,83

	Pozycja: Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-20
	poz.22

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 12 mm
	wieniec 4x12 mm o dł.114,83 mb 
	115 * 4 * 0,888

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy do 6 mm
	wieniec 114,83mb/0,20m=574,15 szt wkładek o dł. 0,80m 
	114,83 * 0,80 * 0,222

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża
	49,63
	101,46

	Pozycja: Lokalne wypełnienie ubytków o głębokości 1 cm
	poz.26

	Pozycja: Lokalne wypełnienie ubytków - dodatek/potrącenie za zmianę grubości o 0,5 cm
	poz.27

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy polimerowo-cementowej
	poz.26

	Pozycja: Wykonanie paroizolacji i/lub izolacji międzywarstwowej na warstwie spadkowej z samoprzylepnej membrany bitumicznej ATLAS SMB - jedna warstwa
	poz.29

	Pozycja: Wykonanie warstwy spadkowej ze styrobetonu o grubości min. 40 mm
	poz.30

	Pozycja: Wypełnienie dylatacji o szerokości 8 mm elastyczną masą dylatacyjną
	3,70 * 5 + 9,34 + 1,33 * 2 + 0,39 * 3 + 1,45 * 5
	1,60 * 4 + 3,15 * 2 + 1,50 + 1,80 * 7 + 0,50 * 3

	Pozycja: Wykonanie uskoku w gotowym podłożu na krawędzi okapu przez szlifowanie
	114,83

	Pozycja: Wykonanie uskoku w gotowym podłożu na krawędzi okapu - wyrównanie podłoża warstwą zaprawy wyrównującej w pasie o szerokości 8 cm
	poz.33

	Pozycja: Okapy z profili Renoplast W35 i z profili bocznych Renoplast W35 B - montaż narożników przy izolacji wykonanej z materiałów bezspoinowych- NZ W35/90
	7
	5

	Pozycja: Okapy z profili Renoplast W35 i z profili bocznych Renoplast W35 B - montaż narożników przy izolacji wykonanej z materiałów bezspoinowych - NW W35/90
	2
	3

	Pozycja: Okapy z profili Renoplast W35 i z profili bocznych Renoplast W35 B - montaż narożników przy izolacji wykonanej z materiałów bezspoinowych
	1
	2

	Pozycja: Okapy z profili Renoplast W35 i z profili bocznych Renoplast W35 B - montaż profilu przy izolacji wykonanej z materiałów bezspoinowych
	32,20
	82,63
	2,90

	Pozycja: Okapy z profili Renoplast W35 i z profili bocznych Renoplast W35 B - przycięcie profilu
	poz.39 / 5

	Pozycja: Okapy z profili Renoplast W35 i z profili bocznych Renoplast W35 B - montaż łączników i zakończeń
	4
	poz.39 / 2,0

	Pozycja: Wykonanie hydroizolacji z membrany EPDM Hertalan Easy Cover - montaż membrany do podłoża
	151,09

	Pozycja: Wykonanie hydroizolacji z membrany EPDM Hertalan Easy Cover - montaż narożnika
	poz.35 + poz.36 + poz.37 + poz.38

	Pozycja: Wykonanie hydroizolacji z membrany EPDM Hertalan Easy Cover - dodatek za mocowanie membrany w strefie okapu
	114,83 + 66,58 + 43,45 + 2,90

	Pozycja: Wykonanie hydroizolacji z membrany EPDM Hertalan Easy Cover - dodatek za sklejenie i zamocowanie w strefie łączenia arkuszy membrany
	120

	Pozycja: Wykonanie hydroizolacji z membrany EPDM Hertalan Easy Cover - montaż taśmy progowej
	66,58 + 43,45

	Pozycja: Montaż rynien systemu Renoplast R50
	32,20
	82,63

	Pozycja: Montaż rynien systemu Renoplast R50 - narożniki zewn. 90 stopni
	12

	Pozycja: Montaż rynien systemu Renoplast R50 - narożniki wewn. 90 stopni
	5

	Pozycja: Montaż rynien systemu Renoplast R50 - narożniki zewn. 135 stopni
	3

	Pozycja: Montaż rynien systemu Renoplast R50 - denka
	8

	Pozycja: Montaż rynien systemu Renoplast R50 - leje spustowe
	13

	Pozycja: Montaż rur spustowych systemu Renoplast R50
	12

	Pozycja: Montaż rur spustowych systemu Renoplast R50 - kolanka
	13

	Pozycja: Montaż pionowych płytowych profili okapowych Renoplast W10 oraz Renoplast W20 - ułozenie płyt posadzki
	151,09

	Pozycja: Montaż pionowych płytowych profili okapowych Renoplast W10 oraz Renoplast W20 - ustawienie i wyprofilowanie podstawek dystansowych pod warstwę użytkową
	poz.55


	Dział:DOCIEPLENIE GZYMSÓW
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	114,83 * 1,10

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
	poz.57

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	114,83

	Pozycja: Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
	poz.57


	Dział:REMONT BALUSTRADY
	Pozycja: Zamocowanie marek pod słupki balustrad
	62 * 2

	Pozycja: Obsadzenie słupków balustrad
	62

	Pozycja: Naprawa balustrad schodowych balkonowych średnio ozdobnych - roboty na 7 kondygnacji - dospawanie nowych mocowań słupków balustrad pod mocowanie od czoła płyty balkonowej
	1,50 * 1,20 * 60

	Pozycja: I cięcie stali profilowej do kształtowników lub ściągów i tarcz oporowych
	20

	Pozycja: Spawanie łukowe doczołowe kątowników równoramiennych o dług.ramienia 60 mm w pozycji przymusowej
	60

	Pozycja: Spawanie łukowe ceowników o wysokości pow. 50 do 80 mm w pozycji przymusowej
	20

	Pozycja: Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)
	poz.63

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji kratowych
	poz.67

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji kratowych
	poz.68

	Pozycja: Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji kratowych
	poz.69
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	ROBOTY POSADZKARSKIE
	Pozycja: Zerwanie posadzki cementowej - roboty na 7 kondygnacji
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	Pozycja: Okapy z profili Renoplast W35 i z profili bocznych Renoplast W35 B - przycięcie profilu
	Pozycja: Okapy z profili Renoplast W35 i z profili bocznych Renoplast W35 B - montaż łączników i zakończeń
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	Pozycja: Spawanie łukowe ceowników o wysokości pow. 50 do 80 mm w pozycji przymusowej
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