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PRZEDMIAR ROBÓT

45.45.30.00-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45.26.19.10-6 - Naprawa dachów
45.26.12.21-9 – Malowanie dachów

Data: 28.08.2017
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45.45.30.00-7 - Roboty remontowe
i renowacyjne 45.26.19.10-6 -

Naprawa dachów 45.26.12.21-9 –
Malowanie dachów

PRZEDMIAR ROBÓT

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

1 Cęściowy remont i konserwacja dachu
1.1 KNR 401/420/1

Wykonanie zastaw zabezpieczaj ących - analogia - wygrodzenie stref 
niebezpiecznych wokół budynku. (aktualne miejsce wy konywania prac). Uzyskanie 
zezwolenia na zaj ęcie chodnika i pasa drogowego. 250,000 m

1.2 KNR 401/420/3
Wykonanie pochyłych pomostów na dachu 110,000 m2

1.3 KNR 401/535/8
Rozebranie obróbek blacharskich  - odcinek wyfałdow anej blachy płaskiej 4,140 m2

1.4 KNR 401/530/6
Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów e lewacyjnych z blachy 
ocynkowanej o szeroko ści ponad 25 cm 4,140 m2

1.5 kalkulacja indywidualna
Wmiana ł ączników blach ( wkr ętów smogwintuj ących): Wiercenie otworów obok 
wymienianego wkr ęta, wkr ęcenie wkr ęta w otwór, wykr ęcenie zu żytego wkr ęta, 
zaklejenie otworu, wstawienie łatki z blachy ocynko wanej, zaprawka malarska.
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 650,000 szt.

1.6 KNR 712/101/1
Przygotowanie do malowania - oczyszczenie powierzch ni dachu z rdzy i miejscami 
łuszcz ącej si ę farby. (obmiar dla powierzchni dachu - bez rozwini ęcia 
powierzchni blachy)
R= 2,033   M= 1,200   S= 1,200
14.01*36.6*0.8  <80%> 410.213000 = 410,213000
35,7*36,6*0,3    <30%> 391.986000 = 391,986000
korekta -0.000000 = -0,000000
(import)Razem =802.199000 = 0,000000

802,199 902,200 m2
1.7 KNR 7-12 0105-01 9901-1  9901-5

Odtłuszczanie powierzchni dachu
R= 1,617   M= 1,000   S= 1,000
(pomocnicze) =0.000000 = 0,000000

36,6*(14,1+35,7) = 1 822,680000
(import)Razem =1822.680000 = 0,000000

1 822,680 902,200 m2
1.8 KNR 7-12 0206-01 9901-2  9901-5

Malowanie p ędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstru kcji 
pełno ściennych - w budowlach na wys. 15-35 m - w budynkac h na 6-8 kondygnacji -
robota w pasach ochronnych
R= 1,690   M= 1,000   S= 1,000
35,7*36,6*0,3    <30%> 391.986000 = 391,986000
14.01*36.6*0.8  <80%> 410.213000 = 410,213000
korekta -0.000000 = -0,000000
(import)Razem =802.199000 = 0,000000

802,199 902,200 m2
1.9 KNR 7-12 0214-01 9901-2  9901-5

Malowanie p ędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełno ściennych - w 
budowlach na wys. 15-35 m - w budynkach na 6-8 kond ygnacji - robota w pasach 
ochronnych
R= 1,690   M= 1,000   S= 1,000
14.01*36.6*0.8  <80%> 410.213000 = 410,213000
35,7*36,6*0,3    <30%> 391.986000 = 391,986000
korekta -0.000000 = -0,000000
(import)Razem =802.199000 = 0,000000

802,199 902,199 m2
1.10 KNR 4-04 1101-02 + KNR 4-04 1101-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r ęcznym załadowaniu i wyładowaniu. 
Transport gruzu samochodem ci ężarowym skrzyniowym na odległo ść 1 km wraz z 
transportem technologicznym z dachu na miejsce zała dunkuWywiezienie gruzu z 
terenu rozbiórki przy r ęcznym za- i wyładunku. Nakłady uzupełniaj ące na ka żdy 
dalszy rozpocz ęty km odległ. ponad 1km samochodem ci ężarowym 3,000 m3

1.11 kalkulacja indywidualna
Utylizacja odpadów i innych odpadów niebezpiecznych . 1,000 kpl.

1.12 KNR-W 4-01 0519-04
Naprawa pokry ć dachowych pap ą termozgrzewaln ą - obróbki z papy wierzchniego 
krycia - roboty na 6 kondygnacji
R= 1,428   M= 1,000   S= 1,030 86,000 m2

1.13 KNR 401/419/2
Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2  do 5 m 8,000 szt.

1.14 KNR-W 4-03 0702-07
Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu p łaskim na wsporniku 
klejonym na lepik - budynek o wys. 6-8 kondygnacji - budowle o wys.do 12 m -  
doklejenie istniej ących wsporników
R= 1,071   M= 1,000   S= 1,071 30,000 szt.
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1.15 KNR-W 4-03 0702-07

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu p łaskim na wsporniku 
klejonym na lepik - budynek o wys. 6-8 kondygnacji - budowle o wys.do 12 m - 
wymiana
R= 1,071   M= 1,000   S= 1,071 45,000 szt.

1.16 KNR 401/533/2
Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów nad-rynnowy ch,  z blachy ocynkowanej 6,200 m2

1.17 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadaj ącej si ę do u żytku 18,800 m

1.18 KNR 401/524/5
Uzupełnienie blach ą ocynkowana rynien wisz ących półokr ągłych 18,800 m

1.19 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych 3,500 m

1.20 KNR 401/527/6
Uzupełnienie rur spustowych 3,500 m

1.21 KNR 401/524/8
Dodatkowe nakłady do uzupełnie ń rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) 1,000 szt.

1.22 KNRW 401/532/6
Uzupełnienie kolanek lub załama ń 3,000 szt.


