
Przedmiar robót
Wykonanie projektu ocieplenia ścian fundamentowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w

Sosnowcu przy ul. Patriotów 4

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
45410000-4 - Tynkowanie
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Lokalizacja ul. Patriotów 4a,b,c
 41-200 Sosnowiec

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości   ul. Patriotów 2, 41-200 Sosnowiec
Wykonawca "TWOIarchitekci" S.C, ul. Mikołowska 73, 44-203 Rybnik

UWAGA:

Każdy potencjalny oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien  zapoznać się z dokumentacją projektową w 
celu dokładnej analizy rzeczowego  zakresu robót. Niniejsze opracowanie ma wyłącznie charakter pomocniczy. 
Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego robót pozostaje po stronie Oferenta.

Rybnik, 05.2019r.
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1. Docieplenie ścian fundamentowych

1 KNR 2-31 
0814/01

Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x30cm, na podsypce piaskowej - Obrzeża betonowe do ponownego wykorzystania 
( przyjęto 90% obrzeży do wykorzystania)
(9,36+13,82+39,64+1,61+8,72+17,10+7,82+0,98+12,18+12,91+0,83*2) m 125,8

razem m 125,8
2 KNR 4-01 

0349/02
Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - naświetla piwniczne do 
likwidacji
(0,60+0,08*2)*0,15*0,50*27 m3 1,539

razem m3 1,539
3 KNR 2-31 

0804/01
Rozebranie ręczne nawierzchni opaski żwirowej głębokość około 20cm

(9,21*0,88+11,91*0,92+40,60*0,96+0,65*0,96+8,60*0,96+15,10*0,92+7,76*0,92+12,18*0,88+12,85*0,88) m2 109,976
razem m2 109,976

4 KNR 2-31 
0815/07

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm 
na podsypce cementowo-piaskowej - płyty chodnikowe pod warstwą żwiru opaski wokół budynku m2 109,976

5 KNR 2-31 
0812/02

Rozebranie ław pod obrzeża

(9,36+13,82+39,64+1,61+8,72+17,10+7,82+0,98+12,18+12,91+0,83*2)*0,15*0,20 m3 3,774
razem m3 3,774

6 KNR 4-01 
0212/02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm - podesty wejściowe

(1,98*0,88+1,45*0,24)*0,20 m3 0,418
(1,90*0,88+1,45*0,24)*0,20 m3 0,404
(2,17*0,30)*0,20 m3 0,13
(2,17*0,77+2,05*0,18+1,45*0,19)*0,30 m3 0,695

razem m3 1,647
7 KNR 4-01 

0104/03
Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kategorii IV

(17,10*2+46,40*2)*0,80*1,70 m3 172,72
razem m3 172,72

8 KNR 4-01 
0701/05

Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej - Usunięcie starych zawilgoconych tynków ściany zewnętrznej
(17,10*2+46,40*2)*1,80 m2 228,6

razem m2 228,6
9 KNR 4-01 

0304/01
Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie 
otworu okiennego
0,30*0,40*0,25 m3 0,03

razem m3 0,03
10 KNR 4-01 

0619/06
Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5m2

m2 228,6
11 KNR K-46 

0913/01
Wykonanie ręczne warstwy sczepnej (obrzutki) - rapówka

m2 228,6
12 KNR 4-02 

0217/07
Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i syfonem - PVC

kpl 4
13 KNR 2-02 

0603/01
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - 
podkład gruntujący m2 228,6

14 KNR 2-02 
0603/03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - 
pierwsza warstwa m2 228,6

15 KNR 2-02 
0603/04

(dopłata 2x)

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - 
każda następna warstwa ponad pierwszą

m2 228,6
16 KNNR-W 3 

0207/03
Izolacje pionowe ścian fundamentowych płytami ze sztywnej pianki polistyrenowej XPS gr 12cm na klej bitumiczny

(17,10*2+46,40*2)*0,50 m2 63,5
razem m2 63,5

17 KNR 0-23 
2612/04

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych

63,5*5 szt 317,5
razem szt 317,5

18 KNR 0-23 
2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi
m2 63,5

19 KNNR-W 3 
0207/01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
m2 228,6

20 KNR 0-23 
2612/09

Zamocowanie listwy dociskowej

(15,10*2+46,40*2) m 123
razem m 123
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21 KNR 0-33 

23/03
Wykonanie dylatacji poprzez montaż profilu dylatacyjnego

1,6*4 m 6,4
razem m 6,4

22   Kalkulacja 
indywidualna

 

Montaż systemowych doświetlaczy piwnicznych 80x60x40cm

szt 18
23 KNR 4-01 

0105/02
Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III

(17,10*2+46,40*2)*0,80*1,10 m3 111,76
razem m3 111,76

24 KNR 4-01 
0108/06

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III - Wywóz nadmiaru 
ziemi z wykopu
172,72-111,76 m3 60,96

razem m3 60,96
25 KNR 4-01 

0108/08
(dopłata 9x)

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

m3 60,96
26   Kalkulacja 

indywidualna
 

Utylizacja ziemi z wykopu

m3 60,96
27 KNR 4-01 

0108/11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

125,8*0,06*0,20*10% m3 0,151
228,6*0,01 m3 2,286
109,976*0,20 m3 21,995
109,976*0,07 m3 7,698
1,539+3,774+1,647 m3 6,96

razem m3 39,09
28 KNR 4-01 

0108/12
(dopłata 9x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

m3 39,09
29   Kalkulacja 

indywidualna
 

Utylizacja gruzu budowlanego na wysypisku

m3 39,09
2. Odtworzenie opaski wokół budynku, powłoki malarskiej na cokole

30 KNR 2-31 
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

47,66*0,90 m2 42,894
(47,66+15,10*2)*0,70 m2 54,502

razem m2 97,396
31 KNR 9-11 

0201/02
Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie

m2 97,396
32 KNR 2-31 

0114/05
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2 97,396
33 KNR 2-31 

0114/06
(dopłata 15x)

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm

m2 97,396
34 KNR 2-31 

0114/03
Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm

m2 97,396
35 KNR 2-31 

0114/04
(dopłata 2x)

Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm

m2 97,396
36 KNR 2-31 

0402/03
Ława betonowa zwykła pod obrzeża

(9,04+0,83*2+12,87+0,83*2+12,06+1,07+2,23*2+0,98+7,56+16,74+8,04+1,61+39,74+13,46)*0,15*0,20 m3 3,929
razem m3 3,929

37 KNR 2-31 
0407/01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -Uwaga: 
w pierwszej kolejności należy wykorzystać istaniejące obrzeża betonowe pochodzące z rozbiórki
(9,04+0,83*2+12,87+0,83*2+12,06+1,07+2,23*2+0,98+7,56+16,74+8,04+1,61+39,74+13,46) m 130,95

razem m 130,95
38 KNR 2-31 

0407/01
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 
zabezpieczenie okienek piwnicznych obrzeżem betonowym od frontu tak aby wystawały 2cm powyżej opaski z kostki 
betonowej
8*0,30 m 2,4

razem m 2,4
39 KNR 2-31 

0511/02
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej - 
nowoprojektowana opaska z kostki brukowej , wraz z spocznikami wejściowymi
Opaska    (12,52+39,68+1,01+7,92+15,10)*0,60 m2 45,738
(7,44*0,92+12,0*0,88+12,75*0,88+8,92*0,88) m2 36,474
Spoczniki    (1,98*0,89+0,24*1,45)*2 m2 4,22
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(2,23*0,24+2,17*0,89+1,45*0,19) m2 2,742

razem m2 89,174
40 KNNR 1 

0518/01
Ułożenie ścieków prefabrykowanych korytkowych w celu zapewnienia odpływu wody opadowej z rur spustowych

1,2*4 m 4,8
razem m 4,8

41 NNRNKB 8 
0550/08

Montaż kolan do rur spustowych
szt 4

42 KNR 2-02 
1219/03

Wycieraczki do obuwia typowe stalowa 50x100cm
szt 3

43 KNR 2-21 
0202/01

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim niezadarnionym w gruncie kategorii III - pas przy projektowanej opasce 
z kostki brukowej
(16,38+13,46+39,68+1,61+8,04)*0,50 m2 39,585

razem m2 39,585
44 KNR 2-21 

0401/05
Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III

m2 39,585
45 KNR 0-23 

2611/01
Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - cokół

(11,92+39,68+1,61+6,72+15,10+6,90+1,75+2,05+0,18+37,45)*1,0 m2 123,36
razem m2 123,36

46 KNR 0-23 
2611/02

Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją
m2 123,36

47 KNR 0-33 
28/01

Malowanie elewacji farbą elewacyjną
m2 123,36


