
wymiana okien KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

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

1 Stolarka
1

d.1
KNNR-W 3
0702-01

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych z PCV. Okna parteru. m2

(1.25*2.25)*15 m2 42.188
(1.60*2.25)*1 m2 3.600
 

RAZEM 45.788
2

d.1
KNNR-W 3
0702-01

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych (Okna powierzone
przez inwestora) Nie wyliczać wartości okien !

m2

(1.10*2.35)*2 m2 5.170
RAZEM 5.170

3
d.1

KNNR-W 3
0311-01

Osadzenie podokienników PCV wewnętrznych w murze z cegły szt.

(1.25*15+1.60*1+2.15*3+1.10*2)*0.50 szt. 14.500
 

RAZEM 14.500
4

d.1
KNNR-W 3
0702-01

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych aluminiowych w spa-
walni

m2

(2.15*2.10)*4 m2 18.060
RAZEM 18.060

5
d.1

KNR 0-19
1024-06

MontaŜ drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych, półpełnych oszklonych- wew-
nętrzne

m2

1.20*2.05 m2 2.460
RAZEM 2.460

6
d.1

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1.05*2.03*0.44 m3 0.938
RAZEM 0.938

7
d.1

KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

1.3 m 1.300
RAZEM 1.300

8
d.1

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zewnętrzne m2

1.0*2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeŜach
szer. do 25 cm

m

(2.0*2+1.20)*2 m 10.400
RAZEM 10.400

10
d.1

KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

1.4*1.20*0.24 m3 0.403
RAZEM 0.403

11
d.1

KNR-W 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłoŜach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu

m2

1.4*1.20 m2 1.680
RAZEM 1.680

12
d.1

KNR-W 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach
prostokątnych na podłoŜu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobeto-
nów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu

m2

1.4*1.20 m2 1.680
RAZEM 1.680
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