
Docieplenie i kolorystyka budynku Powiat Prudnicki KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku starostwa w Prudniku

1 Rozbiórki
1

d.1
KNR 4-04
0508-05

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nada-
jących się do użytku. gzyms wieńczący

m2

47.50*2*0.40 m2 38.000
RAZEM 38.000

2
d.1

KNR 4-04
1104-01

Transport  i UTYLIZACJA płyt azbestowo cementowych.o masie do 50 kg przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.skrzyniowymi . Analogia kalkulacja w
oparciu o informację firmy przyjmującej odpad szkodliwy dla zdrowia do utylizacji)

m2

38 m2 38.000
RAZEM 38.000

3
d.1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku. Budynek główny i Wydz.
Komunikacji oraz łącznik

m

(47.3+7.99+10.50)*2 m 131.580
RAZEM 131.580

4
d.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku. Budynek główny i Wydz. Komunikacji

m2

((47.3+10.50)*2)*(0.33+0.25)+(11.92*3)*0.5 m2 84.928
RAZEM 84.928

5
d.1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

12.0*4+6.0*4 m 72.000
RAZEM 72.000

6
d.1

KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 - analogia - wyłaz
dachowy, kołnierz drewniany.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2 Stropodach
7

d.2
KNNR 2
0505-03

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy
ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm. Opierzenia kominów

m2

Opierzenia kominów
16*(1.25+0.65)*2*0.25 m2 15.200
 

RAZEM 15.200
8

d.2
KNNR 2
0505-03

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy
ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm. Pasy pod- i nadrynno-
we oraz gzyms

m2

opierzenia szczytów
12.0*3*0.5 m2 18.000
pas podrynnowy
47.35*2*0.33 m2 31.251
 

RAZEM 49.251
9

d.2
KNNR 2
0505-05

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy
ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe półokrągłe

m

(47.35+7.99+10.75)*2 m 132.180
RAZEM 132.180

10
d.2

KNNR 2
0505-07

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy
ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okrągłe

m

12*4+6*4 m 72.000
RAZEM 72.000

11
d.2

KNNR 4
0209-06

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych o śr. 150
mm. Odsadzka rury spustowej.

szt.

4+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000

12
d.2

KNR-W 4-01
0518-01

Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i
zakitowaniu. Przygotowanie powierzchni pokrycia papowego, przez naprawę przy-
czepności starej papy do podłoża. Bez konieczności zrywania warstw istniejących.
Należy wyrównać i ustabilizować całą powierzchnię oraz podziurawić stare powłoki
celem umożliwienia przenikania pary wodnej do kominków odpowietrzających.

m2

Starostwo
(11.92*47.35) m2 564.412
W.Komunikacji
(10.75*12.14) m2 130.505

RAZEM 694.917
13
d.2

KNNR 2
0602-04

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej klejone lepikiem na gorąco
do betonu

m2

12.5*11.0+47.5*12.0 m2 707.500
RAZEM 707.500

14
d.2

KNNR 2
0507-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

12.5*11.0+47.5*12.0 m2 707.500
RAZEM 707.500

15
d.2

NNRNKB
202 0522-06

(z.I) montaż prefabrykowanych rur wentylacyjnych z blachy z cynku szt.
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24 szt. 24.000

RAZEM 24.000
16
d.2 kalk. własna

Montaż daszku nad wejściem do budynku. Szkielet stalowy pokrycie poliwęglan. szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

17
d.2

NNRNKB
202 1019-08

(z.II) naświetla otwierane szklone podwójnie fabrycznie wykończone o pow. do 1.0
m2. Klapy dymowe

m2

0.80*2 m2 1.600
RAZEM 1.600

3 Odgrom
18
d.3

KNR-W 4-03
1140-05

Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika lub pręta
mocowanych na dachu płaskim

m

286 m 286.000
RAZEM 286.000

19
d.3

KNR-W 4-03
1138-03

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na
papie na betonie

szt.

256 szt. 256.000
RAZEM 256.000

20
d.3

KNR-W 5-08
0607-04

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na be-
tonie z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr.do 10mm

m

286 m 286.000
RAZEM 286.000

21
d.3

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

22
d.3

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

23
d.3

KNR 5-08
0601-05

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż.na dachu be-
tonowym krytym papą lub blachą. Asekuracja

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

4 Elewacje
24
d.4

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły otynkowanych, płytami styropianowymi - system lekki
mokry - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

Starostwo
1402.86 m2 1402.860

RAZEM 1402.860
25
d.4

KNR 2-02
1505-10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

1402.86 m2 1402.860
RAZEM 1402.860

26
d.4

KNR 0-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system lekki mokry - przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

705 m 705.000
RAZEM 705.000

27
d.4

KNR 0-23
2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system lekki mokry- przy uży-
ciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej

m

(47.35+12.10+7.99+10.50)*2 m 155.880
RAZEM 155.880

28
d.4

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system lekki
mokry - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

173.06 m2 173.060
RAZEM 173.060

29
d.4

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system lekki mokry - przykle-
jenie płyt styropianowych do ścian. Bez wypraw tynkarskich i odcinających. Cokół
budynku

m2

(47.35+12.10+7.99+10.50)*2*0.50 m2 77.940
RAZEM 77.940

30
d.4

KNR-W 2-02
0919-02

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian m2

(47.35+12.10+7.99+10.50)*2*0.50 m2 77.940
RAZEM 77.940

5 Stolarka
31
d.5

KNR 4-01
0322-05

Obsadzenie ram,okien oddymiających stalowych o pow.do 1.0 m2 w podłożach be-
tonowych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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6 Rusztowania

32
d.6

KNR-W 2-02
1609-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 16 m m2

1405 m2 1405.000
RAZEM 1405.000

33
d.6

KNR-W 2-02
1613-04

Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji
drewnianej

m2

5.0*2 m2 10.000
RAZEM 10.000
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