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WszYsTKIE MATERIAŁY P9DANE 1,1 PRZEDMIARZE NIE sĄ oBoWIĄzU.IĄcE. MoŻNA JE zAsTĄPTĆ MATERIAŁAMI RÓWNOWAżNYMT.

Przedmiar

poastawi nakładu, opis pozycai, wyliczenie ilości robÓt 
I

IIość Krot. ,tedn.

I7 KNR-7Tt53t6-
Rozebranie obróbek
itp. z blachy nie

':1 
KŃR am75357T-
Rozebranie pokrycia dachowego z b1achy nadającej
BLACH osŁoNowYcH ŚCIAN szczYTowYCH

l-5,0*11,0

blacharskich: murÓw ogniowych,
nadającej się do użytku

2*I5,0*0,30+2* 11, 0* 0, 30 =_____+#
T3-l<błR_401'l Ą26/ 4

Rozebranie obicia ścian drewnianych, płyty wiÓrowo-cementowe i spiIśnione
(RoZBIÓRKA oCIEPLENIA z WEŁNIł"IINERALNEJ GRUB. 5 cM)

się do użytku - RoZBIÓRKA

=___+s*
okapów kołnierzy, gzymsów

-16s, 000 mz

-15, 600 m2

165, 0 m2

4 KNR 401/430/5
Rozebraniekonstrukciiwięźbdachowych,ołace r_65, 0 m2

Ib), U

ffiT DREwNTANYcH
L2*l!,0

1 - r.rvr^r^r DT lauw

= 132,0
1,32 , O -132, O m

1b5, U nZ

m KNR7O2761T6
1zolacae cj_ep1ne i przeciwdźwiękowe
układanvch na sucho

z wełny mineralnej, pionowa z płyt
1- 65 m2

rq-Ń2dż76ffi7r-
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
(IZOLACJA PIONOWA Z FOLIT WIARTOSZCZELNEJ)

folii polietylenowej szerokiej
ANAIOGTA l_1 m2

T:Tt aRcB z6r7rĘd7T
Pokrvcie ścian blachą powlekaną trapezową na ł'atach - łaty ?x15 cm co 100 gn 165 m2

T:T'ffizaż/qTTlŻ
obróbki blactrarskie z blachy pow}ekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25'cm 15,60 m2

ffi
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15'm, nakłady podstawowe 165, 0 m2

Ż.1_KŃŃR-B73T576-
Rozebranie nawierzchni i chodników z pŁyt betonowych'
piaskowej, płyty 50x50x7'cm /płytki do odzysku/

11,0*0,50

7.TKtrrłwffi
Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
fundańentów, glębokość do 1,5'm, grunt kategorii III

11,0*1",50*1,0 = 16'5

-Td-

oczyszczenieżTI<NF._fl7Ż608/L
Przygotowanie podłoża pod
mechaniczne i zmYcie

ffi
Wysokoelastyczna izolacj a
uszczelnianie Powierzchni

'l rrh rńwnawa źne )

-ekką-mokrą,

11,0*1,50

chodniki, na podsyPce

---:
istniej ących

= 1"6,5---------Til,5

SUPERFLEX 10,
bez ciśnienia (towiet

poddanych działaniu wody działającej

-6 m2

-11 m3

-1,1 a2

17. 0 m2

ffi
Dociep1enie ścian
technologii firmY
(lub równoważna)

piwnic ptytarni polistyrenowymi (styropianowyni) I -beiterńni, mocówanie_ całopowierzchniowo, nasa 5IJPERFLE;-1g
11 ,0 m2

M
lzolacje pionowe
powierzchni

ścian fundamentowyclr, z fo1ii kubełkowej, bez gruntowania
l_7, 0 m2

glębokość wykopu do 1,5'm,Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych'
o','ńl- kateqorii III-IV, szerokość wykopu q_'!:l-.g:Ł 17, 0 m3

T:{ft|NR'ż6rn{67T-
Zaqęszczanlenasypów'ubijakamimechanicznymi,grunts)pkikategorii1-I1I t't ,0 rn3

2:9 KIIRz'T756ż76
chodniki z plyt betonowych, 50x50x?.cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem
sooin oiaskiem- płvtki z odzvsku 6,0 m2
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Podstavra nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót I1ość Krot. aIedn.
2.10 oRGB 202/2608/t

Docieplenie ścian zewnętrznych budynków "Atlas stoptex'',
warstwa siatki), ściany pełne i z otworami, powierzchnia
z mozaiki szklanej (lub rownoważna)

1l-,0*0, 9o

(styropian + 1
betonowa, otynkowana
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