
Przedmiar

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

1 remont balkonów

1
d.1

KNR-W 4-
01 0804-07

Zerwanie posadzki cementowej, płytek gresowych m2

6 * 3,4 * 1,3 m2 26,520

RAZEM 26,520

2
d.1

KNR 13-23
0106-08

Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu m3

0,9 m3 0,900

RAZEM 0,900

3
d.1

KNR 4-01
0535-08

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

m2

6 * 3,3 * 0,2 m2 3,960

RAZEM 3,960

4
d.1

ZKNR C-2
0301-03

Przygotowanie podłoża pod izolacje bitumiczne;
uzupełnienie ręczne ubytków o głębokości do 5 mm na
10-30% powierzchni

m2

26,52 m2 26,520

RAZEM 26,520

5
d.1

KNR-W 2-
02 0504-02

analogia

izolacja z papy termozgrzewalnej (2 warstwy na
polaczeniu płyty balkonowej ze ścianą)

m2

26,52 + 18 m2 44,520

RAZEM 44,520

6
d.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

3,4 * 6 * 0,35 m2 7,140

RAZEM 7,140

7
d.1

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na
gładko grubości 25 mm
Krotność = 2

m2

26,52 m2 26,520

RAZEM 26,520

8
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome

m2

26,52 m2 26,520

RAZEM 26,520

9
d.1

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm,
układanych metodą zwykłą

m2

26,52 m2 26,520

RAZEM 26,520

10
d.1

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości
cokolika równej 10 cm

m

36 m 36,000

RAZEM 36,000

11
d.1

KNR 2-02
1611-04

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe
wysokości do 10 m

kol.

4 kol. 4,000

RAZEM 4,000

12
d.1

KNR 0-23
2614-01

Uzupełnienie ocieplenia ścian zewnętrznych m2

4,72 m2 4,720

RAZEM 4,720

13
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

3,98 m3 3,980

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 3835
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RAZEM 3,980
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:remont balkonów
	Pozycja: Zerwanie posadzki cementowej, płytek gresowych
	6 * 3,4 * 1,3

	Pozycja: Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu
	0,9

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	6 * 3,3 * 0,2

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod izolacje bitumiczne; uzupełnienie ręczne ubytków o głębokości do 5 mm na 10-30% powierzchni
	26,52

	Pozycja: izolacja z papy termozgrzewalnej (2 warstwy na polaczeniu płyty balkonowej ze ścianą)
	26,52 + 18

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	3,4 * 6 * 0,35

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm
Krotność = 2
	26,52

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	26,52

	Pozycja: Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą
	26,52

	Pozycja: Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm
	36

	Pozycja: Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m
	4

	Pozycja: Uzupełnienie ocieplenia ścian zewnętrznych
	4,72

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	3,98





