
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych BC-INWEST S.C.
tel.601 314 972

biuro:00-153 Warszawa ul,Zamengofa 1/53

PRZEDMIAR - remont dachu skrzydła B w Szpitalu Specjalistycznym  "INFLANCKA" im.
Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont dachu skrzydła B w Szpitalu Specjalistyczny  "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Inflancka 6  00-189 Warszawa,
INWESTOR   :     Szpital Specjalistyczny  "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"
ADRES INWESTORA   :     ul. Inflancka 6  00-189 Warszawa,
ADRES WYKONAWCY   :      

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż.Jarosław Cień (budowlana)
DATA OPRACOWANIA   :      

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
 

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiary.ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM

1 Roboty demontażowe pokrycia dachu
2 Naprawa membramy i uszczelnienia membramy  w systemie Firestone Rubber-

Gard EPDM 1,1 (LSFR):
3 Odtwarzanie warstw po naprawie membramy
4 Dodatkowa warstwa styropianu gr 10cm 
5 Rozbiórka i naprawa ocieplenia na ścianie części wyższej
6 Roboty związane z instalacją odgromową
7 Naprawa izolacji i poszycia przewodów klimatyzacji na dachu

RAZEM

Słownie:  
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Przedmiary.ath KOSZTORYS

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8

Remont dachu budynku B w  Szpitalu Specjalistycznym  "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" ul. Inflan-
cka 6  00-189 Warszawa,

1 Roboty demontażowe pokrycia dachu
1.1 KNP 16 0522-

01.01
analogia

Pielenie  z roślin m2 915.160

1.2 KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, z płyt betonowych 50x50x7
cm

m2 138*0.5*
0.5 =

34.500
1.3

analiza indywi-
dualna

Czasowy demontaż i ponowny montaż jednostek
zewnętrznych klimatyzacji i ich podpór

kpl. 7

1.4
analiza indywi-
dualna

Czasowe podparcie podpór przewodów instalacji
wentylacji między budynkiem, a centralą wentyla-
cyjną

kpl. 1

1.5 KNR 2-02
0607-01

Ułożenie  folii polietylenowej na żwirze celem zapo-
bieżeniu zmieszania się warstw żwiru - pasy około
3-4 m

m2 916.160

1.6 KNR-W 2-25
0410-03

Rozebranie nawierzchni ze żwiru o gr. około 6 cm
pasami szerokości około 3 m z rozrzuceniem żwiru
na folię , grubość rozrzuconej warstwy nie więcej
niż 10 cm aby równomiernie obciążać strop

m2 915.160

1.7
analiza indywi-
dualna

Rozebranie geowłókniny i wyniesienie z budynku szt. poz.1.6*1.1
= 1006.676

1.8 KNR 2-02
0609-03

Rozebranie Izolacji cieplnych   z płyt styropiano-
wych poziomych układanych na wierzchu konstruk-
cji na sucho gr.5 cm - jedna warstwa - styropian do
ponownego ułożenia

m2 poz.1.6 =
915.160

1.9 KNR 2-02
0609-04

Rozebranie Izolacji cieplnych   z płyt styropiano-
wych poziomych układanych na wierzchu konstruk-
cji na sucho gr.10 cm  - każda następna warstwa  -
styropian do ponownego ułożenia

m2 poz.1.6 =
915.160

1.10
analiza indywi-
dualna

Rozebranie oklejenia i oczyszczene  podstaw wen-
tylatorów i innych urządzeń na dachu

m 183.480

1.11 KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 25 km

m3 12.216

1.12
analiza indywi-
dualna

Czasowy demontaż i ponowny montaż obróbek
blacharskich attyki części wyższej

m (8.0+11.0+
8.0+6.1+

7.9+6.1) =
47.100

Razem dział: Roboty demontażowe pokrycia dachu
2 Naprawa membramy i uszczelnienia membramy  w systemie Firestone RubberGard EPDM 1,1

(LSFR):
2.1

analiza indywi-
dualna

Oczyszczenie powierzchni membramy m2 1 336.097

2.2
analiza indywi-
dualna

Sprawdzenie szczelności membramy kpl. 1

2.3
analiza indywi-
dualna

Naprawa wszelkich pęcherzy i uszkodzeń o wiel-
kości do 5 cm na istniejącej membranie taśmami
obróbkowymi QS Form Flash   - przyjęto jedno  ła-
tanie na 10 m2

szt 140

2.4
analiza indywi-
dualna

Uszczelnienie krawędzi wentylatorów - podstawa -
uszczelniaczem Water Block Seal (S20)  i zabez-
pieczyć przed oddziaływaniem prominiowania UV
uszczelniaczem EPDM Lap Sealant HS  - alterna-
tywnie uszczelnić przy użyciu płynnej folii tworzy-
wowej ENKOPUR na podkładzie z gruntu Uniwer-
sal Primer 2K z zatopieniem systemowej tkaniny
poliestrowej o gramaturze 110 g/m2

m 183.480
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Przedmiary.ath KOSZTORYS

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8
2.5 ORGB 2-02

0541-02
analogia

Obróbki dachu z membrany - wokół wentylatorów
pas nowej membramy Odcięcie pasów membrany
o szerokości ok. 10 cm wokół górnej części pod-
staw wentylatorów. Wykonanie na istniejącej mem-
branie nowej warstwy membrany EPDM Firestone
RubberGard grubości 1,1 mm (LSFR) (o szerokoś-
ci 20 cm  przyklejonej do podstawy wentylatorów
klejem Bonding Adhesive BA-2012) oraz do istnie-
jącej membrany taśmą klejącą QS Splice Tape
szerokości 76mm + środek gruntujący QuickPrime
Plus

m2 36.69

2.6 KNR K-04
0104-05

Montaż listwy  dociskowej do podłoża z betonu
Standard AL  40/1,0/2000  np.firmy Icopal - zabez-
pieczenie w górnej części listwą dociskową alumi-
niową Standard AL  40/1,0/2000 uszczelnionej od
strony wewnętrznej (tj, pomiędzy membraną i pod-
stawą wentylatora) uszczelniaczem Water Block
Seal (S20) i od góry uszczelniaczem EPDM Lap
Sealant HS )

m 183.480

2.7
analiza indywi-
dualna

Wykonanie na obwodzie dachu na styku z attyką
obwodowego mocowania mechanicznego przy uży-
ciu taśmy R.P.F.S.   wykonanie naprawy miejsca
mocowania taśm obwodowych przez wklejenie pa-
sa membrany EPDM Firestone RubberGard gru-
bości 1,1 mm (LSFR)  o szerokości 50 cm dwoma
taśmami klejącymi QS Splice Tape szerokości
76mm

m 238.513

2.8
analiza indywi-
dualna

Wykonanie na istniejącej membranie wywiniętej na
nadbudowaną część budynku pasa nowej membra-
ny EPDM Firestone RubberGard grubości 1,1 mm
(LSFR) (  o szerokości 30 cm  przyklejonej do ścia-
ny klejem Bonding Adhesive BA-2012 (  oraz do is-
tniejącej membrany taśmą klejącą QS Splice Tape
szerokości 76mm  + środek gruntujący QuickPrime
Plus -   i zabezpieczenie w górnej części listwą do-
ciskową aluminiową Standard AL    (5 zł/mb netto)
uszczelnionej od strony wewnętrznej (tj, pomiędzy
membraną i ścianą) uszczelniaczem Water Block
Seal (S20

m  (15.0+
11.8+0.4*

2+4.8+3.3)
= 35.700

2.9
analiza indywi-
dualna

Naprawa wszelkich uszkodzeń rozwarstwień mem-
brany przy użyciu taśmy obróbkowej QS 18" SA
Flashing (szerokość 45 cm)   alternatywnie (także
przy większych szerokościach) przez naklejenie na
istniejącą membranę nowej membrany EPDM Fi-
restone RubberGard grubości 1,1 mm (LSFR)   o
wymaganej szerokości taśmami klejącymi QS Spli-
ce Tape szerokości 76mm   + środek gruntujący
QuickPrime Plus -   przyklejonymi po obwodzie.

m 40 <osza-
cowano> =

40.000

2.10
analiza indywi-
dualna

Uszczelnienie podpór pod ekran wygłuszający cen-
tralę przy użyciu płynnej folii tworzywowej ENKO-
PUR na podkładzie z gruntu Uniwersal Primer 2K z
zatopieniem systemowej tkaniny poliestrowej o
gramaturze 110 g/m2

szt 6

2.11
analiza indywi-
dualna

Uszczelnienie okrągłych wywiewek wentylacyjnych
Water Block Seal (S20)

szt 14+2 =
16.000

2.12
analiza indywi-
dualna

Uszczelnienie wpustów dachowych wody deszczo-
wej uszczelniaczem Water Block Seal (S20)

szt 4

2.13
analiza indywi-
dualna

Izolacje podpór instalacji klimatyzacji kpl. 1

Razem dział: Naprawa membramy i uszczelnienia membramy  w systemie Firestone RubberGard EPDM 1,1 (LSFR):
3 Odtwarzanie warstw po naprawie membramy

3.1 KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho gr.10 cm - jedna
warstwa - materiał z odzysku 95%

m2 915.16*
0.95 =

869.402
3.2 KNR 2-02

0609-04
Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho gr.5 cm - jedna war-
stwa - każda następna warstwa  - materiał z odzys-
ku - 95%

m2 915.16*
0.95 =

869.402

3.3 KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych  XPS 30 po-
ziome na wierzchu konstrukcji na sucho gr.10 cm -
jedna warstwa - uzupełnienie braków 5%

m2 915.16*
0.05 =
45.758
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Przedmiary.ath KOSZTORYS

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8
3.4 KNR 2-02

0609-04
Izolacje cieplne z płyt styropianowych  XPS 30 po-
ziome na wierzchu konstrukcji na sucho gr.5 cm -
jedna warstwa - każda następna warstwa  - uzupeł-
nienie braków 5%

m2 915.16*
0.05 =
45.758

3.5 KNR AT-09
0202-01

Geowłóknina o gramaturze min.200g/m2  z zakla-
dami 15%

m2 915.16*
0.15 =

137.274
3.6 KNR 2-31

1408-01
analogia

Ułożenie warstwy żwiru wcześniej rozebranego o gr
6 cm

m2 915.16 

3.7 KNR 2-21
0501-08
analogia

Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych beto-
nowych 50x50x7 cm z pozostawieniem przerw
trawnikowych w odstępach 15 cm - płyty z odzysku

m2 915.16 

3.8 KNR 2-21
0501-08
analogia

Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych beto-
nowych 50x50x7 cm z pozostawieniem przerw
trawnikowych w odstępach 15 cm - płyty z odzysku

m2 915.16 

3.9 KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, z płyt betonowych 50x50x7
cm

m2 138*0.5*
0.5 =

34.500
Razem dział: Odtwarzanie warstw po naprawie membramy

4 Dodatkowa warstwa styropianu gr 10cm 
4.1 KNR 2-02

0609-03
Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho gr.10 cm - dodatko-
wa warstwa styropianu ekstrudowanego  gr 10cm

m2 915.16 

Razem dział: Dodatkowa warstwa styropianu gr 10cm 
5 Rozbiórka i naprawa ocieplenia na ścianie części wyższej

5.1
analiza indywi-
dualna

Rozebranie progu i stopnia pod drzwiami wejścio-
wymi na poddasze

kpl. 1

5.2
analiza indywi-
dualna

Wycięcie z elewacji nadbudówki nad dachem na
poziomie +15,21 pasa ocieplenia wraz z tynkiem
cienkowarstwowym na wysokości 70 cm celem od-
słonięcia połączenia membramy z ścianą murowa-
ną

m2 (15.0+
11.8+0.4*

2+4.8+3.3)
*0.7 =

24.990
5.3 KNR 4-01

0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 25 km

m3 3.974

5.4 KNR 0-28
2622-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi  XPS
30 gr 15 cm - pas o szerokości 70 cm - metodą
lekką   z przygotowaniem podłoża i ręcznym wyko-
naniem wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem -
styropian ekstrudowany - kleić do membramy kle-
jem elastycznym np.klejem poliuretanowym do Ce-
resit CT 84 lub podobnym

m2 (15.0+
11.8+0.4*

2+4.8+3.3)
*0.7 =

24.990

5.5 KNR 0-28
2621-08

Ochrona narożników wypukłych m 0.7*5 =
3.500

5.6
analiza indywi-
dualna

Wykonanie hydrofobizacji wykonanego pasa tynku
cienkowarstwowego

m2 (15.0+
11.8+0.4*

2+4.8+3.3)
*0.7 =

24.990
5.7

analiza indywi-
dualna

Odtworzenie progu i stopnia pod drzwiami wejścio-
wymi na poddasze - uszczelniając styk progu drzwi
i połączenia pasa membramy na murze z ościeżni-
cą  uszczelniaczem Water Block Seal (S20)   za-
bezpieczyć przed oddziaływaniem prominiowania
UV uszczelniaczem EPDM Lap Sealant HS

kpl. 1

5.8 KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 25 km

m3 4.249

Razem dział: Rozbiórka i naprawa ocieplenia na ścianie części wyższej
6 Roboty związane z instalacją odgromową

6.1 KNR 4-03
1140-05

Demontaż przewodów uziemiających i odgromo-
wych z płaskownika lub pręta mocowanych na da-
chu płaskim

m 22.2*3+
40.9+6.0+

3*5 =
128.500

6.2 KNNR 5 0615-
05

Demontaż iglic odgromowych wsp.=0,5 kpl. 8+3 =
11.000

6.3 KNR 4-03
1138-05

Demontaż wsporników odstępowych instalacji od-
gromowej na dachu płaskim na uchwytach

szt. 64

6.4
analiza indywi-
dualna

Ponowny montaż instalacji odgromowej na dachu kpl. 1
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Przedmiary.ath KOSZTORYS

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8
6.5

analiza indywi-
dualna

Pomiar instalacji odgromowej kpl. 1

Razem dział: Roboty związane z instalacją odgromową
7 Naprawa izolacji i poszycia przewodów klimatyzacji na dachu

7.1
analiza indywi-
dualna

Naprawa izolacji i założenie metalowego poszycia
na przewodach instalacji klimatyzacji między cen-
tralą na dachu, a budynkiem

m 17*2+3*2+
15*2+2*2 =

74.000
Razem dział: Naprawa izolacji i poszycia przewodów klimatyzacji na dachu
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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Przedmiary.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont dachu budynku B w  Szpitalu Specjalistycznym  "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" ul. Inflancka 6  00-
189 Warszawa,

1 Roboty demontażowe pokrycia dachu
1.1 KNP 16

0522-01.01
analogia

Pielenie  z roślin m2

Dach na poziomie +15,21 wraz z attykami +15,
3.2*0.6 m2 1.920
22.2*7.2-2.2*2.2 m2 155.000
20.6*16.8-3.4*2.5-1.4*1.8 m2 335.060
11.8*13.7-1.3*0.4 m2 161.140
3.9*7.3 m2 28.470
5.4*20.9 m2 112.860
 
Dach na poziomie 18,36 wraz z attykami + 18,65  
7.9*6.1 m2 48.190
8.1*10.9-1.9*1.9-3.2*3.8 m2 72.520

RAZEM 915.160
1.2 KNR 2-31

0815-02
Rozebranie chodników, z płyt betonowych 50x50x7 cm m2

138*0.5*0.5 m2 34.500
RAZEM 34.500

1.3
analiza indy-
widualna

Czasowy demontaż i ponowny montaż jednostek zewnętrznych klima-
tyzacji i ich podpór

kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

1.4
analiza indy-
widualna

Czasowe podparcie podpór przewodów instalacji wentylacji między
budynkiem, a centralą wentylacyjną

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.5 KNR 2-02
0607-01

Ułożenie  folii polietylenowej na żwirze celem zapobieżeniu zmiesza-
nia się warstw żwiru - pasy około 3-4 m

m2

1 m2 1.000
Dach na poziomie +15,21 wraz z attykami +15,
3.2*0.6 m2 1.920
22.2*7.2-2.2*2.2 m2 155.000
20.6*16.8-3.4*2.5-1.4*1.8 m2 335.060
11.8*13.7-1.3*0.4 m2 161.140
3.9*7.3 m2 28.470
5.4*20.9 m2 112.860
 
Dach na poziomie 18,36 wraz z attykami + 18,65  
7.9*6.1 m2 48.190
8.1*10.9-1.9*1.9-3.2*3.8 m2 72.520

RAZEM 916.160
1.6 KNR-W 2-25

0410-03
Rozebranie nawierzchni ze żwiru o gr. około 6 cm pasami szerokości
około 3 m z rozrzuceniem żwiru na folię , grubość rozrzuconej warstwy
nie więcej niż 10 cm aby równomiernie obciążać strop

m2

Dach na poziomie +15,21 wraz z attykami +15,
3.2*0.6 m2 1.920
22.2*7.2-2.2*2.2 m2 155.000
20.6*16.8-3.4*2.5-1.4*1.8 m2 335.060
11.8*13.7-1.3*0.4 m2 161.140
3.9*7.3 m2 28.470
5.4*20.9 m2 112.860
 
Dach na poziomie 18,36 wraz z attykami + 18,65  
7.9*6.1 m2 48.190
8.1*10.9-1.9*1.9-3.2*3.8 m2 72.520

RAZEM 915.160
1.7

analiza indy-
widualna

Rozebranie geowłókniny i wyniesienie z budynku szt.

poz.1.6*1.1 szt. 1 006.676
RAZEM 1 006.676

1.8 KNR 2-02
0609-03

Rozebranie Izolacji cieplnych   z płyt styropianowych poziomych ukła-
danych na wierzchu konstrukcji na sucho gr.5 cm - jedna warstwa -
styropian do ponownego ułożenia

m2

poz.1.6 m2 915.160
RAZEM 915.160

1.9 KNR 2-02
0609-04

Rozebranie Izolacji cieplnych   z płyt styropianowych poziomych ukła-
danych na wierzchu konstrukcji na sucho gr.10 cm  - każda następna
warstwa  - styropian do ponownego ułożenia

m2

poz.1.6 m2 915.160
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Przedmiary.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 915.160
1.10

analiza indy-
widualna

Rozebranie oklejenia i oczyszczene  podstaw wentylatorów i innych
urządzeń na dachu

m

Dach na poziomie +15,21 wraz z attykami +15,
2.2*2+2.2*2 <kl.dymowa> m 8.800
(0.46*2+0.46*2)*48 m 88.320
0.7*2+0.7*2 m 2.800
1.4*2+1.4*2 <wyrzutnia I> m 5.600
1.2*2+0.7*2 m 3.800
1.0*2+2.0*2<wyrzutnia II> m 6.000
3.4*2+2.5*2 <wyrzutnia III> m 11.800
(0.65*2+0.65*2)*3 m 7.800
(0.6*2+0.6*2)*3 m 7.200
 
Dach na poziomie 18,36 wraz z attykami + 18,65  
(0.6*2+0.6*2)*3 m 7.200
(0.46*2+0.46*2)*4 m 7.360
(0.6*2+0.8*2)*2 m 5.600
1.8*2+1.8*2 m 7.200
3.8*2+3.2*2 m 14.000

RAZEM 183.480
1.11 KNR 4-01

0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość 25 km

m3

poz.1.7*0.003<geowłóknina> m3 3.020
poz.1.6*0.15*0.05 <uszkodzony styropian- około 5%> m3 6.864
0.5<chwasty> m3 0.500
poz.1.5*0.002 m3 1.832

RAZEM 12.216
1.12

analiza indy-
widualna

Czasowy demontaż i ponowny montaż obróbek blacharskich attyki
części wyższej

m

(8.0+11.0+8.0+6.1+7.9+6.1) m 47.100
RAZEM 47.100

2 Naprawa membramy i uszczelnienia membramy  w systemie Firestone RubberGard EPDM 1,1
(LSFR):

2.1
analiza indy-
widualna

Oczyszczenie powierzchni membramy m2

poz.1.6 m2 915.160
 
obwód attyki - dach na poziomie +15,21 wraz z attykami +15,
4.0*(0.4+0.33) m2 2.920
(7.3+1.7+0.4+1.7+2*3.14*1.7/4+18.0+2*3.14*1.7/4+38.0+2*3.14/4+
17.4)*(1.12+0.33)

m2 132.542

(2*3.14*0.6/4+2.8+2*3.14*0.6/4+7.1+2*3.14*0.6/4+1.2)*(0.4+0.33) m2 10.166
(16.7)*(1.12+0.33) m2 24.215
(3.3+4.8+11.8+2*0.4+15.0)*(1.0) m2 35.700
 
Dach na poziomie 18,36 wraz z attykami + 18,65  
(8.0+11.0+8.0+6.1+7.9+6.1)*0.7 m2 32.970
 
urządzenia
 
Dach na poziomie +15,21 wraz z attykami +15,
(2.2*2+2.2*2)*(0.55+0.33) <kl.dymowa> m2 7.744
(0.46*2+0.46*2)*48*1.0 m2 88.320
(0.7*2+0.7*2)*1.0 m2 2.800
(1.4*2+1.4*2)*1.0 <wyrzutnia I> m2 5.600
(1.2*2+0.7*2)*1.0 m2 3.800
(1.0*2+2.0*2)*1.0<wyrzutnia II> m2 6.000
(3.4*2+2.5*2)*1.0 <wyrzutnia III> m2 11.800
(0.65*2+0.65*2)*3*1.0 m2 7.800
(0.6*2+0.6*2)*3*1.0 m2 7.200
 
Dach na poziomie 18,36 wraz z attykami + 18,65  
(0.6*2+0.6*2)*3*1.0 m2 7.200
(0.46*2+0.46*2)*4*1.0 m2 7.360
(0.6*2+0.8*2)*2*1.0 m2 5.600
(1.8*2+1.8*2)*1.0 m2 7.200
(3.8*2+3.2*2)*1.0 m2 14.000
 

RAZEM 1 336.097
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Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2.2
analiza indy-
widualna

Sprawdzenie szczelności membramy kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.3
analiza indy-
widualna

Naprawa wszelkich pęcherzy i uszkodzeń o wielkości do 5 cm na ist-
niejącej membranie taśmami obróbkowymi QS Form Flash   - przyjęto
jedno  łatanie na 10 m2

szt

140 szt 140.000
RAZEM 140.000

2.4
analiza indy-
widualna

Uszczelnienie krawędzi wentylatorów - podstawa - uszczelniaczem
Water Block Seal (S20)  i zabezpieczyć przed oddziaływaniem promi-
niowania UV uszczelniaczem EPDM Lap Sealant HS  - alternatywnie
uszczelnić przy użyciu płynnej folii tworzywowej ENKOPUR na podkła-
dzie z gruntu Uniwersal Primer 2K z zatopieniem systemowej tkaniny
poliestrowej o gramaturze 110 g/m2

m

Dach na poziomie +15,21 wraz z attykami +15,
2.2*2+2.2*2 <kl.dymowa> m 8.800
(0.46*2+0.46*2)*48 m 88.320
0.7*2+0.7*2 m 2.800
1.4*2+1.4*2 <wyrzutnia I> m 5.600
1.2*2+0.7*2 m 3.800
1.0*2+2.0*2<wyrzutnia II> m 6.000
3.4*2+2.5*2 <wyrzutnia III> m 11.800
(0.65*2+0.65*2)*3 m 7.800
(0.6*2+0.6*2)*3 m 7.200
 
Dach na poziomie 18,36 wraz z attykami + 18,65  
(0.6*2+0.6*2)*3 m 7.200
(0.46*2+0.46*2)*4 m 7.360
(0.6*2+0.8*2)*2 m 5.600
1.8*2+1.8*2 m 7.200
3.8*2+3.2*2 m 14.000

RAZEM 183.480
2.5 ORGB 2-02

0541-02
analogia

Obróbki dachu z membrany - wokół wentylatorów pas nowej membra-
my Odcięcie pasów membrany o szerokości ok. 10 cm wokół górnej
części podstaw wentylatorów. Wykonanie na istniejącej membranie
nowej warstwy membrany EPDM Firestone RubberGard grubości 1,1
mm (LSFR) (o szerokości 20 cm  przyklejonej do podstawy wentylato-
rów klejem Bonding Adhesive BA-2012) oraz do istniejącej membrany
taśmą klejącą QS Splice Tape szerokości 76mm + środek gruntujący
QuickPrime Plus

m2

Dach na poziomie +15,21 wraz z attykami +15,
(2.2*2+2.2*2)*0.2 <kl.dymowa> m2 1.76
(0.46*2+0.46*2)*48*0.2 m2 17.66
(0.7*2+0.7*2)*0.2 m2 0.56
(1.4*2+1.4*2)*0.2 <wyrzutnia I> m2 1.12
(1.2*2+0.7*2)*0.2 m2 0.76
(1.0*2+2.0*2)*0.2<wyrzutnia II> m2 1.20
(3.4*2+2.5*2)*0.2 <wyrzutnia III> m2 2.36
(0.65*2+0.65*2)*3*0.2 m2 1.56
(0.6*2+0.6*2)*3*0.2 m2 1.44
 
Dach na poziomie 18,36 wraz z attykami + 18,65  
(0.6*2+0.6*2)*3*0.2 m2 1.44
(0.46*2+0.46*2)*4*0.2 m2 1.47
(0.6*2+0.8*2)*2*0.2 m2 1.12
(1.8*2+1.8*2)*0.2 m2 1.44
(3.8*2+3.2*2)*0.2 m2 2.80

RAZEM 36.69
2.6 KNR K-04

0104-05
Montaż listwy  dociskowej do podłoża z betonu Standard AL  40/1,0/
2000  np.firmy Icopal - zabezpieczenie w górnej części listwą docisko-
wą aluminiową Standard AL  40/1,0/2000 uszczelnionej od strony
wewnętrznej (tj, pomiędzy membraną i podstawą wentylatora)
uszczelniaczem Water Block Seal (S20) i od góry uszczelniaczem
EPDM Lap Sealant HS )

m

Dach na poziomie +15,21 wraz z attykami +15,
2.2*2+2.2*2 <kl.dymowa> m 8.800
(0.46*2+0.46*2)*48 m 88.320
0.7*2+0.7*2 m 2.800
1.4*2+1.4*2 <wyrzutnia I> m 5.600
1.2*2+0.7*2 m 3.800
1.0*2+2.0*2<wyrzutnia II> m 6.000
3.4*2+2.5*2 <wyrzutnia III> m 11.800
(0.65*2+0.65*2)*3 m 7.800
(0.6*2+0.6*2)*3 m 7.200
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Dach na poziomie 18,36 wraz z attykami + 18,65  
(0.6*2+0.6*2)*3 m 7.200
(0.46*2+0.46*2)*4 m 7.360
(0.6*2+0.8*2)*2 m 5.600
1.8*2+1.8*2 m 7.200
3.8*2+3.2*2 m 14.000

RAZEM 183.480
2.7

analiza indy-
widualna

Wykonanie na obwodzie dachu na styku z attyką obwodowego moco-
wania mechanicznego przy użyciu taśmy R.P.F.S.   wykonanie napra-
wy miejsca mocowania taśm obwodowych przez wklejenie pasa mem-
brany EPDM Firestone RubberGard grubości 1,1 mm (LSFR)  o sze-
rokości 50 cm dwoma taśmami klejącymi QS Splice Tape szerokości
76mm

m

 
obwód attyki - dach na poziomie +15,21 wraz z attykami +15,
4.0*(0.4+0.33) m 2.920
(7.3+1.7+0.4+1.7+2*3.14*1.7/4+18.0+2*3.14*1.7/4+38.0+2*3.14/4+
17.4)*(1.12+0.33)

m 132.542

(2*3.14*0.6/4+2.8+2*3.14*0.6/4+7.1+2*3.14*0.6/4+1.2)*(0.4+0.33) m 10.166
(16.7)*(1.12+0.33) m 24.215
(3.3+4.8+11.8+2*0.4+15.0)*(1.0) m 35.700
 
obwód attyki - dach na poziomie +15,21 wraz z attykami +15,
(8.0+11.0+8.0+6.1+7.9+6.1)*0.7 m 32.970

RAZEM 238.513
2.8

analiza indy-
widualna

Wykonanie na istniejącej membranie wywiniętej na nadbudowaną
część budynku pasa nowej membrany EPDM Firestone RubberGard
grubości 1,1 mm (LSFR) (  o szerokości 30 cm  przyklejonej do ściany
klejem Bonding Adhesive BA-2012 (  oraz do istniejącej membrany
taśmą klejącą QS Splice Tape szerokości 76mm  + środek gruntujący
QuickPrime Plus -   i zabezpieczenie w górnej części listwą dociskową
aluminiową Standard AL    (5 zł/mb netto) uszczelnionej od strony
wewnętrznej (tj, pomiędzy membraną i ścianą) uszczelniaczem Water
Block Seal (S20

m

 (15.0+11.8+0.4*2+4.8+3.3) m 35.700
RAZEM 35.700

2.9
analiza indy-
widualna

Naprawa wszelkich uszkodzeń rozwarstwień membrany przy użyciu
taśmy obróbkowej QS 18" SA Flashing (szerokość 45 cm)   alterna-
tywnie (także przy większych szerokościach) przez naklejenie na ist-
niejącą membranę nowej membrany EPDM Firestone RubberGard
grubości 1,1 mm (LSFR)   o wymaganej szerokości taśmami klejący-
mi QS Splice Tape szerokości 76mm   + środek gruntujący QuickPri-
me Plus -   przyklejonymi po obwodzie.

m

40 <oszacowano> m 40.000
RAZEM 40.000

2.10
analiza indy-
widualna

Uszczelnienie podpór pod ekran wygłuszający centralę przy użyciu
płynnej folii tworzywowej ENKOPUR na podkładzie z gruntu Uniwersal
Primer 2K z zatopieniem systemowej tkaniny poliestrowej o gramatu-
rze 110 g/m2

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

2.11
analiza indy-
widualna

Uszczelnienie okrągłych wywiewek wentylacyjnych Water Block Seal
(S20)

szt

14+2 szt 16.000
RAZEM 16.000

2.12
analiza indy-
widualna

Uszczelnienie wpustów dachowych wody deszczowej uszczelniaczem
Water Block Seal (S20)

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

2.13
analiza indy-
widualna

Izolacje podpór instalacji klimatyzacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 Odtwarzanie warstw po naprawie membramy
3.1 KNR 2-02

0609-03
Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstruk-
cji na sucho gr.10 cm - jedna warstwa - materiał z odzysku 95%

m2

915.16*0.95 m2 869.402
RAZEM 869.402

3.2 KNR 2-02
0609-04

Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstruk-
cji na sucho gr.5 cm - jedna warstwa - każda następna warstwa  - ma-
teriał z odzysku - 95%

m2

915.16*0.95 m2 869.402
RAZEM 869.402
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3.3 KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych  XPS 30 poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho gr.10 cm - jedna warstwa - uzupełnienie braków
5%

m2

915.16*0.05 m2 45.758
RAZEM 45.758

3.4 KNR 2-02
0609-04

Izolacje cieplne z płyt styropianowych  XPS 30 poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho gr.5 cm - jedna warstwa - każda następna warst-
wa  - uzupełnienie braków 5%

m2

915.16*0.05 m2 45.758
RAZEM 45.758

3.5 KNR AT-09
0202-01

Geowłóknina o gramaturze min.200g/m2  z zakladami 15% m2

915.16*0.15 m2 137.274
RAZEM 137.274

3.6 KNR 2-31
1408-01
analogia

Ułożenie warstwy żwiru wcześniej rozebranego o gr 6 cm m2

915.16 m2 915.160
RAZEM 915.160

3.7 KNR 2-21
0501-08
analogia

Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm z
pozostawieniem przerw trawnikowych w odstępach 15 cm - płyty z
odzysku

m2

915.16 m2 915.160
RAZEM 915.160

3.8 KNR 2-21
0501-08
analogia

Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm z
pozostawieniem przerw trawnikowych w odstępach 15 cm - płyty z
odzysku

m2

915.16 m2 915.160
RAZEM 915.160

3.9 KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, z płyt betonowych 50x50x7 cm m2

138*0.5*0.5 m2 34.500
RAZEM 34.500

4 Dodatkowa warstwa styropianu gr 10cm 
4.1 KNR 2-02

0609-03
Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstruk-
cji na sucho gr.10 cm - dodatkowa warstwa styropianu ekstrudowane-
go  gr 10cm

m2

915.16 m2 915.160
RAZEM 915.160

5 Rozbiórka i naprawa ocieplenia na ścianie części wyższej
5.1

analiza indy-
widualna

Rozebranie progu i stopnia pod drzwiami wejściowymi na poddasze kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5.2
analiza indy-
widualna

Wycięcie z elewacji nadbudówki nad dachem na poziomie +15,21 pa-
sa ocieplenia wraz z tynkiem cienkowarstwowym na wysokości 70 cm
celem odsłonięcia połączenia membramy z ścianą murowaną

m2

(15.0+11.8+0.4*2+4.8+3.3)*0.7 m2 24.990
RAZEM 24.990

5.3 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość 25 km

m3

(15.0+11.8+0.4*2+4.8+3.3)*0.7*0.15 m3 3.749
1.5*0.3*0.5 m3 0.225

RAZEM 3.974
5.4 KNR 0-28

2622-05
Ocieplenie budynków płytami styropianowymi  XPS 30 gr 15 cm - pas
o szerokości 70 cm - metodą lekką   z przygotowaniem podłoża i ręcz-
nym wykonaniem wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem - styropian
ekstrudowany - kleić do membramy klejem elastycznym np.klejem po-
liuretanowym do Ceresit CT 84 lub podobnym

m2

(15.0+11.8+0.4*2+4.8+3.3)*0.7 m2 24.990
RAZEM 24.990

5.5 KNR 0-28
2621-08

Ochrona narożników wypukłych m

0.7*5 m 3.500
RAZEM 3.500

5.6
analiza indy-
widualna

Wykonanie hydrofobizacji wykonanego pasa tynku cienkowarstwowe-
go

m2

(15.0+11.8+0.4*2+4.8+3.3)*0.7 m2 24.990
RAZEM 24.990

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 2516



Przedmiary.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

5.7
analiza indy-
widualna

Odtworzenie progu i stopnia pod drzwiami wejściowymi na poddasze -
uszczelniając styk progu drzwi i połączenia pasa membramy na mu-
rze z ościeżnicą  uszczelniaczem Water Block Seal (S20)   zabezpie-
czyć przed oddziaływaniem prominiowania UV uszczelniaczem EPDM
Lap Sealant HS

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5.8 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość 25 km

m3

0.5 <p5.1> m3 0.500
poz.5.2*0.15 m3 3.749

RAZEM 4.249
6 Roboty związane z instalacją odgromową

6.1 KNR 4-03
1140-05

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

m

22.2*3+40.9+6.0+3*5 m 128.500
RAZEM 128.500

6.2 KNNR 5
0615-05

Demontaż iglic odgromowych wsp.=0,5 kpl.

8+3 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

6.3 KNR 4-03
1138-05

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu
płaskim na uchwytach

szt.

64 szt. 64.000
RAZEM 64.000

6.4
analiza indy-
widualna

Ponowny montaż instalacji odgromowej na dachu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6.5
analiza indy-
widualna

Pomiar instalacji odgromowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7 Naprawa izolacji i poszycia przewodów klimatyzacji na dachu
7.1

analiza indy-
widualna

Naprawa izolacji i założenie metalowego poszycia na przewodach ins-
talacji klimatyzacji między centralą na dachu, a budynkiem

m

17*2+3*2+15*2+2*2 m 74.000
RAZEM 74.000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Remont dachu budynku B w  Szpitalu Specjalistycznym  "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" ul. Inflancka 6  00-
189 Warszawa,

1 Roboty demontażowe pokrycia dachu
1.1 KNP 16

0522-
01.01
analogia

Pielenie  z roślin
przedmiar  = 
Dach na poziomie +15,21 wraz z attykami +15,

3.2*0.6 1.920
22.2*7.2-2.2*2.2 155.000
20.6*16.8-3.4*2.5-1.4*1.8 335.060
11.8*13.7-1.3*0.4 161.140
3.9*7.3 28.470
5.4*20.9 112.860
Dach na poziomie 18,36 wraz z attykami + 18,
65  
7.9*6.1 48.190
8.1*10.9-1.9*1.9-3.2*3.8 72.520
RAZEM 915.160 m2

m2

-- R --
1* dekarze gr.II

0.04 r-g/m2
r-g 36.6064

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

1.2 KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, z płyt betonowych
50x50x7 cm
przedmiar  = 138*0.5*0.5 = 34.500 m2

m2

-- R --
1* dekarze gr.II

0.1249 r-g/m2
r-g 4.3091

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

1.3
analiza in-
dywidual-
na

Czasowy demontaż i ponowny montaż jednos-
tek zewnętrznych klimatyzacji i ich podpór
przedmiar  = 7 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

1.4
analiza in-
dywidual-
na

Czasowe podparcie podpór przewodów instala-
cji wentylacji między budynkiem, a centralą
wentylacyjną
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

1.5 KNR 2-02
0607-01

Ułożenie  folii polietylenowej na żwirze celem
zapobieżeniu zmieszania się warstw żwiru - pa-
sy około 3-4 m
przedmiar  = 
1 1.000
Dach na poziomie +15,21 wraz z attykami +15,

3.2*0.6 1.920
22.2*7.2-2.2*2.2 155.000
20.6*16.8-3.4*2.5-1.4*1.8 335.060
11.8*13.7-1.3*0.4 161.140
3.9*7.3 28.470
5.4*20.9 112.860
Dach na poziomie 18,36 wraz z attykami + 18,
65  
7.9*6.1 48.190
8.1*10.9-1.9*1.9-3.2*3.8 72.520
RAZEM 916.160 m2

m2

-- R --
1* dekarze gr.II

0.3204+0.0392=0.3596 r-g/m2
r-g 329.4511

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1.2 m2/m2
m2 1 099.392

0
3* materiały pomocnicze

1.5 %(od M)
% 1.5000

- 13 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* wyciąg

0.0112 m-g/m2
m-g 10.2610

5* samochód skrzyniowy do 5 t
0.0068 m-g/m2

m-g 6.2299

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

1.6 KNR-W 2-
25 0410-
03

Rozebranie nawierzchni ze żwiru o gr. około 6
cm pasami szerokości około 3 m z rozrzuce-
niem żwiru na folię , grubość rozrzuconej warst-
wy nie więcej niż 10 cm aby równomiernie ob-
ciążać strop
przedmiar  = 
Dach na poziomie +15,21 wraz z attykami +15,

3.2*0.6 1.920
22.2*7.2-2.2*2.2 155.000
20.6*16.8-3.4*2.5-1.4*1.8 335.060
11.8*13.7-1.3*0.4 161.140
3.9*7.3 28.470
5.4*20.9 112.860
Dach na poziomie 18,36 wraz z attykami + 18,
65  
7.9*6.1 48.190
8.1*10.9-1.9*1.9-3.2*3.8 72.520
RAZEM 915.160 m2

m2

-- R --
1* dekarze gr.II

0.1 r-g/m2
r-g 91.5160

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

1.7
analiza in-
dywidual-
na

Rozebranie geowłókniny i wyniesienie z budyn-
ku
przedmiar  = poz.1.6*1.1 = 1006.676 szt.

szt.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

1.8 KNR 2-02
0609-03

Rozebranie Izolacji cieplnych   z płyt styropia-
nowych poziomych układanych na wierzchu
konstrukcji na sucho gr.5 cm - jedna warstwa -
styropian do ponownego ułożenia
przedmiar  = poz.1.6 = 915.160 m2

m2

-- R --
1* dekarze gr.II

(0.0819+0.0072=0.0891)*0.5=0.04455 r-g/m2
r-g 40.7704

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od M)
% 1.5000

-- S --
3* wyciąg

0.0032 m-g/m2
m-g 2.9285

4* samochód skrzyniowy do 5 t
0.0047 m-g/m2

m-g 4.3013

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

1.9 KNR 2-02
0609-04

Rozebranie Izolacji cieplnych   z płyt styropia-
nowych poziomych układanych na wierzchu
konstrukcji na sucho gr.10 cm  - każda następ-
na warstwa  - styropian do ponownego ułożenia
przedmiar  = poz.1.6 = 915.160 m2

m2

-- R --
1* dekarze gr.II

0.0651+0.0072=0.0723 r-g/m2
r-g 66.1661

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od M)
% 1.5000

-- S --

- 14 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* wyciąg
0.0032 m-g/m2

m-g 2.9285

4* samochód skrzyniowy do 5 t
0.0047 m-g/m2

m-g 4.3013

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

1.10
analiza in-
dywidual-
na

Rozebranie oklejenia i oczyszczene  podstaw
wentylatorów i innych urządzeń na dachu
przedmiar  = 
Dach na poziomie +15,21 wraz z attykami +15,

2.2*2+2.2*2 <kl.dymowa> 8.800
(0.46*2+0.46*2)*48 88.320
0.7*2+0.7*2 2.800
1.4*2+1.4*2 <wyrzutnia I> 5.600
1.2*2+0.7*2 3.800
1.0*2+2.0*2<wyrzutnia II> 6.000
3.4*2+2.5*2 <wyrzutnia III> 11.800
(0.65*2+0.65*2)*3 7.800
(0.6*2+0.6*2)*3 7.200
Dach na poziomie 18,36 wraz z attykami + 18,
65  
(0.6*2+0.6*2)*3 7.200
(0.46*2+0.46*2)*4 7.360
(0.6*2+0.8*2)*2 5.600
1.8*2+1.8*2 7.200
3.8*2+3.2*2 14.000
RAZEM 183.480 m

m

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

1.11 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 25 km
przedmiar  = 
poz.1.7*0.003<geowłóknina> 3.020
poz.1.6*0.15*0.05 <uszkodzony styropian- oko-
ło 5%> 6.864
0.5<chwasty> 0.500
poz.1.5*0.002 1.832
RAZEM 12.216 m3

m3

-- R --
1* dekarze gr.II

1.39 r-g/m3
r-g 16.9802

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+24*0.02=1.2 m-g/m3
m-g 14.6592

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

1.12
analiza in-
dywidual-
na

Czasowy demontaż i ponowny montaż obróbek
blacharskich attyki części wyższej
przedmiar  = (8.0+11.0+8.0+6.1+7.9+6.1) =
47.100 m

m

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe pokrycia dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Naprawa membramy i uszczelnienia membramy  w systemie Firestone RubberGard EPDM 1,1 (LSFR):
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Przedmiary.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.1
analiza in-
dywidual-
na

Oczyszczenie powierzchni membramy
przedmiar  = 
poz.1.6 915.160
obwód attyki - dach na poziomie +15,21 wraz z
attykami +15,
4.0*(0.4+0.33) 2.920
(7.3+1.7+0.4+1.7+2*3.14*1.7/4+18.0+2*3.14*
1.7/4+38.0+2*3.14/4+17.4)*(1.12+0.33)
132.542
(2*3.14*0.6/4+2.8+2*3.14*0.6/4+7.1+2*3.14*
0.6/4+1.2)*(0.4+0.33) 10.166
(16.7)*(1.12+0.33) 24.215
(3.3+4.8+11.8+2*0.4+15.0)*(1.0) 35.700
Dach na poziomie 18,36 wraz z attykami + 18,
65  
(8.0+11.0+8.0+6.1+7.9+6.1)*0.7 32.970
urządzenia
Dach na poziomie +15,21 wraz z attykami +15,

(2.2*2+2.2*2)*(0.55+0.33) <kl.dymowa> 7.744
(0.46*2+0.46*2)*48*1.0 88.320
(0.7*2+0.7*2)*1.0 2.800
(1.4*2+1.4*2)*1.0 <wyrzutnia I> 5.600
(1.2*2+0.7*2)*1.0 3.800
(1.0*2+2.0*2)*1.0<wyrzutnia II> 6.000
(3.4*2+2.5*2)*1.0 <wyrzutnia III> 11.800
(0.65*2+0.65*2)*3*1.0 7.800
(0.6*2+0.6*2)*3*1.0 7.200
Dach na poziomie 18,36 wraz z attykami + 18,
65  
(0.6*2+0.6*2)*3*1.0 7.200
(0.46*2+0.46*2)*4*1.0 7.360
(0.6*2+0.8*2)*2*1.0 5.600
(1.8*2+1.8*2)*1.0 7.200
(3.8*2+3.2*2)*1.0 14.000
RAZEM 1 336.097 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

2.2
analiza in-
dywidual-
na

Sprawdzenie szczelności membramy
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

2.3
analiza in-
dywidual-
na

Naprawa wszelkich pęcherzy i uszkodzeń o
wielkości do 5 cm na istniejącej membranie
taśmami obróbkowymi QS Form Flash   - przy-
jęto jedno  łatanie na 10 m2
przedmiar  = 140 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
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Przedmiary.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.4
analiza in-
dywidual-
na

Uszczelnienie krawędzi wentylatorów - podsta-
wa - uszczelniaczem Water Block Seal (S20)  i
zabezpieczyć przed oddziaływaniem prominio-
wania UV uszczelniaczem EPDM Lap Sealant
HS  - alternatywnie uszczelnić przy użyciu płyn-
nej folii tworzywowej ENKOPUR na podkładzie
z gruntu Uniwersal Primer 2K z zatopieniem
systemowej tkaniny poliestrowej o gramaturze
110 g/m2
przedmiar  = 
Dach na poziomie +15,21 wraz z attykami +15,

2.2*2+2.2*2 <kl.dymowa> 8.800
(0.46*2+0.46*2)*48 88.320
0.7*2+0.7*2 2.800
1.4*2+1.4*2 <wyrzutnia I> 5.600
1.2*2+0.7*2 3.800
1.0*2+2.0*2<wyrzutnia II> 6.000
3.4*2+2.5*2 <wyrzutnia III> 11.800
(0.65*2+0.65*2)*3 7.800
(0.6*2+0.6*2)*3 7.200
Dach na poziomie 18,36 wraz z attykami + 18,
65  
(0.6*2+0.6*2)*3 7.200
(0.46*2+0.46*2)*4 7.360
(0.6*2+0.8*2)*2 5.600
1.8*2+1.8*2 7.200
3.8*2+3.2*2 14.000
RAZEM 183.480 m

m

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

2.5 ORGB 2-
02 0541-
02
analogia

Obróbki dachu z membrany - wokół wentylato-
rów pas nowej membramy Odcięcie pasów
membrany o szerokości ok. 10 cm wokół górnej
części podstaw wentylatorów. Wykonanie na is-
tniejącej membranie nowej warstwy membrany
EPDM Firestone RubberGard grubości 1,1 mm
(LSFR) (o szerokości 20 cm  przyklejonej do
podstawy wentylatorów klejem Bonding Adhesi-
ve BA-2012) oraz do istniejącej membrany taś-
mą klejącą QS Splice Tape szerokości 76mm +
środek gruntujący QuickPrime Plus
przedmiar  = 
Dach na poziomie +15,21 wraz z attykami +15,

(2.2*2+2.2*2)*0.2 <kl.dymowa> 1.76
(0.46*2+0.46*2)*48*0.2 17.66
(0.7*2+0.7*2)*0.2 0.56
(1.4*2+1.4*2)*0.2 <wyrzutnia I> 1.12
(1.2*2+0.7*2)*0.2 0.76
(1.0*2+2.0*2)*0.2<wyrzutnia II> 1.20
(3.4*2+2.5*2)*0.2 <wyrzutnia III> 2.36
(0.65*2+0.65*2)*3*0.2 1.56
(0.6*2+0.6*2)*3*0.2 1.44
Dach na poziomie 18,36 wraz z attykami + 18,
65  
(0.6*2+0.6*2)*3*0.2 1.44
(0.46*2+0.46*2)*4*0.2 1.47
(0.6*2+0.8*2)*2*0.2 1.12
(1.8*2+1.8*2)*0.2 1.44
(3.8*2+3.2*2)*0.2 2.80
RAZEM 36.69 m2

m2

-- R --
1* dekarze gr.II

0.64+0.71=1.35 r-g/m2
r-g 49.5315

-- M --
2* Membrama dachowa Firestone

1.1 m2/m2
m2 40.3590

3* \materiały uzupełniaające do montażu
1.1 m/m2

m 40.3590

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --

- 17 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* samochód skrzyniowy do 5 t
0.008 m-g/m2

m-g 0.2935

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

2.6 KNR K-04
0104-05

Montaż listwy  dociskowej do podłoża z betonu
Standard AL  40/1,0/2000  np.firmy Icopal - za-
bezpieczenie w górnej części listwą dociskową
aluminiową Standard AL  40/1,0/2000 uszczel-
nionej od strony wewnętrznej (tj, pomiędzy
membraną i podstawą wentylatora) uszczelnia-
czem Water Block Seal (S20) i od góry
uszczelniaczem EPDM Lap Sealant HS )
przedmiar  = 
Dach na poziomie +15,21 wraz z attykami +15,

2.2*2+2.2*2 <kl.dymowa> 8.800
(0.46*2+0.46*2)*48 88.320
0.7*2+0.7*2 2.800
1.4*2+1.4*2 <wyrzutnia I> 5.600
1.2*2+0.7*2 3.800
1.0*2+2.0*2<wyrzutnia II> 6.000
3.4*2+2.5*2 <wyrzutnia III> 11.800
(0.65*2+0.65*2)*3 7.800
(0.6*2+0.6*2)*3 7.200
Dach na poziomie 18,36 wraz z attykami + 18,
65  
(0.6*2+0.6*2)*3 7.200
(0.46*2+0.46*2)*4 7.360
(0.6*2+0.8*2)*2 5.600
1.8*2+1.8*2 7.200
3.8*2+3.2*2 14.000
RAZEM 183.480 m

m

-- R --
1* dekarze gr.II

0.292 r-g/m
r-g 53.5762

-- M --
2* listwy dociskowe np.Icopal

1.05 m/m
m 192.6540

3* Materiały uszczelniające listwę
1.05 m/m

m 192.6540

4* kołki rozporowe z wkrętem
3 szt./m

szt. 550.4400

-- S --
5* samochód skrzyniowy do 5 t

0.0002 m-g/m
m-g 0.0367

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

2.7
analiza in-
dywidual-
na

Wykonanie na obwodzie dachu na styku z atty-
ką obwodowego mocowania mechanicznego
przy użyciu taśmy R.P.F.S.   wykonanie napra-
wy miejsca mocowania taśm obwodowych
przez wklejenie pasa membrany EPDM Firesto-
ne RubberGard grubości 1,1 mm (LSFR)  o
szerokości 50 cm dwoma taśmami klejącymi
QS Splice Tape szerokości 76mm
przedmiar  = 
obwód attyki - dach na poziomie +15,21 wraz z
attykami +15,
4.0*(0.4+0.33) 2.920
(7.3+1.7+0.4+1.7+2*3.14*1.7/4+18.0+2*3.14*
1.7/4+38.0+2*3.14/4+17.4)*(1.12+0.33)
132.542
(2*3.14*0.6/4+2.8+2*3.14*0.6/4+7.1+2*3.14*
0.6/4+1.2)*(0.4+0.33) 10.166
(16.7)*(1.12+0.33) 24.215
(3.3+4.8+11.8+2*0.4+15.0)*(1.0) 35.700
obwód attyki - dach na poziomie +15,21 wraz z
attykami +15,
(8.0+11.0+8.0+6.1+7.9+6.1)*0.7 32.970
RAZEM 238.513 m

m

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 2516



Przedmiary.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.8
analiza in-
dywidual-
na

Wykonanie na istniejącej membranie wywinię-
tej na nadbudowaną część budynku pasa no-
wej membrany EPDM Firestone RubberGard
grubości 1,1 mm (LSFR) (  o szerokości 30 cm
przyklejonej do ściany klejem Bonding Adhesi-
ve BA-2012 (  oraz do istniejącej membrany
taśmą klejącą QS Splice Tape szerokości
76mm  + środek gruntujący QuickPrime Plus -
i zabezpieczenie w górnej części listwą docis-
kową aluminiową Standard AL    (5 zł/mb netto)
uszczelnionej od strony wewnętrznej (tj, pomię-
dzy membraną i ścianą) uszczelniaczem Water
Block Seal (S20
przedmiar  =  (15.0+11.8+0.4*2+4.8+3.3)  =
35.700 m

m

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

2.9
analiza in-
dywidual-
na

Naprawa wszelkich uszkodzeń rozwarstwień
membrany przy użyciu taśmy obróbkowej QS
18" SA Flashing (szerokość 45 cm)   alterna-
tywnie (także przy większych szerokościach)
przez naklejenie na istniejącą membranę nowej
membrany EPDM Firestone RubberGard gru-
bości 1,1 mm (LSFR)   o wymaganej szerokoś-
ci taśmami klejącymi QS Splice Tape szero-
kości 76mm   + środek gruntujący QuickPrime
Plus -   przyklejonymi po obwodzie.
przedmiar  = 40 <oszacowano> = 40.000 m

m

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

2.10
analiza in-
dywidual-
na

Uszczelnienie podpór pod ekran wygłuszający
centralę przy użyciu płynnej folii tworzywowej
ENKOPUR na podkładzie z gruntu Uniwersal
Primer 2K z zatopieniem systemowej tkaniny
poliestrowej o gramaturze 110 g/m2
przedmiar  = 6 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

2.11
analiza in-
dywidual-
na

Uszczelnienie okrągłych wywiewek wentylacyj-
nych Water Block Seal (S20)
przedmiar  = 14+2 = 16.000 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

2.12
analiza in-
dywidual-
na

Uszczelnienie wpustów dachowych wody de-
szczowej uszczelniaczem Water Block Seal
(S20)
przedmiar  = 4 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

2.13
analiza in-
dywidual-
na

Izolacje podpór instalacji klimatyzacji
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Naprawa membramy i uszczelnienia membramy  w systemie Firestone RubberGard EPDM 1,1 (LSFR):
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Odtwarzanie warstw po naprawie membramy
3.1 KNR 2-02

0609-03
Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho gr.10 cm -
jedna warstwa - materiał z odzysku 95%
przedmiar  = 915.16*0.95 = 869.402 m2

m2

-- R --
1* dekarze gr.II

0.0819+0.0072=0.0891 r-g/m2
r-g 77.4637

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od M)
% 1.5000

-- S --
3* wyciąg

0.0032 m-g/m2
m-g 2.7821

4* samochód skrzyniowy do 5 t
0.0047 m-g/m2

m-g 4.0862

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

3.2 KNR 2-02
0609-04

Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho gr.5 cm - jed-
na warstwa - każda następna warstwa  - mate-
riał z odzysku - 95%
przedmiar  = 915.16*0.95 = 869.402 m2

m2

-- R --
1* dekarze gr.II

0.0651+0.0072=0.0723 r-g/m2
r-g 62.8578

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od M)
% 1.5000

-- S --
3* wyciąg

0.0032 m-g/m2
m-g 2.7821

4* samochód skrzyniowy do 5 t
0.0047 m-g/m2

m-g 4.0862

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

3.3 KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych  XPS 30
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
gr.10 cm - jedna warstwa - uzupełnienie braków
5%
przedmiar  = 915.16*0.05 = 45.758 m2

m2

-- R --
1* dekarze gr.II

0.0819+0.0072=0.0891 r-g/m2
r-g 4.0770

-- M --
2* płyty styropianowe ekstrudowane  XPS 30

gr.10 cm
1.05 m2/m2

m2 48.0459

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0032 m-g/m2
m-g 0.1464

5* samochód skrzyniowy do 5 t
0.0047 m-g/m2

m-g 0.2151

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

3.4 KNR 2-02
0609-04

Izolacje cieplne z płyt styropianowych  XPS 30
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho gr.5
cm - jedna warstwa - każda następna warstwa
- uzupełnienie braków 5%
przedmiar  = 915.16*0.05 = 45.758 m2

m2

-- R --
1* dekarze gr.II

0.0651+0.0072=0.0723 r-g/m2
r-g 3.3083

-- M --
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2* płyty styropianowe ekstrudowane  XPS 30 gr.5
cm
1.05 m2/m2

m2 48.0459

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0032 m-g/m2
m-g 0.1464

5* samochód skrzyniowy do 5 t
0.0047 m-g/m2

m-g 0.2151

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

3.5 KNR AT-
09 0202-
01

Geowłóknina o gramaturze min.200g/m2  z za-
kladami 15%
przedmiar  = 915.16*0.15 = 137.274 m2

m2

-- R --
1* dekarze gr.II

0.05+0.02=0.07 r-g/m2
r-g 9.6092

-- M --
2* geowłóknina

1.05 m2/m2
m2 144.1377

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.005 m-g/m2
m-g 0.6864

5* samochód skrzyniowy do 5 t
0.007 m-g/m2

m-g 0.9609

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

3.6 KNR 2-31
1408-01
analogia

Ułożenie warstwy żwiru wcześniej rozebranego
o gr 6 cm
przedmiar  = 915.16  m2

m2

-- R --
1* dekarze gr.II

0.0068 r-g/m2
r-g 6.2231

-- M --
2* materiały pomocnicze

0.5 %(od M)
% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

3.7 KNR 2-21
0501-08
analogia

Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych be-
tonowych 50x50x7 cm z pozostawieniem
przerw trawnikowych w odstępach 15 cm - płyty
z odzysku
przedmiar  = 915.16  m2

m2

-- R --
1* dekarze gr.II

(0.22+0.483=0.703)*0.955=0.671365 r-g/m2
r-g 614.4064

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

3.8 KNR 2-21
0501-08
analogia

Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych be-
tonowych 50x50x7 cm z pozostawieniem
przerw trawnikowych w odstępach 15 cm - płyty
z odzysku
przedmiar  = 915.16  m2

m2

-- R --
1* dekarze gr.II

(0.22+0.483=0.703)*0.955=0.671365 r-g/m2
r-g 614.4064

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

3.9 KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, z płyt betonowych
50x50x7 cm
przedmiar  = 138*0.5*0.5 = 34.500 m2

m2

-- R --
1* dekarze gr.II

0.1249 r-g/m2
r-g 4.3091

Razem koszty bezpośrednie:                    
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R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Odtwarzanie warstw po naprawie membramy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Dodatkowa warstwa styropianu gr 10cm 
4.1 KNR 2-02

0609-03
Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho gr.10 cm -
dodatkowa warstwa styropianu ekstrudowane-
go  gr 10cm
przedmiar  = 915.16  m2

m2

-- R --
1* dekarze gr.II

0.0819+0.0072=0.0891 r-g/m2
r-g 81.5408

-- M --
2* płyty styropianowe ekstrudowane  XPS 30

gr.10 cm
1.05 m2/m2

m2 960.9180

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0032 m-g/m2
m-g 2.9285

5* samochód skrzyniowy do 5 t
0.0047 m-g/m2

m-g 4.3013

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Dodatkowa warstwa styropianu gr 10cm 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Rozbiórka i naprawa ocieplenia na ścianie części wyższej
5.1

analiza in-
dywidual-
na

Rozebranie progu i stopnia pod drzwiami wejś-
ciowymi na poddasze
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

5.2
analiza in-
dywidual-
na

Wycięcie z elewacji nadbudówki nad dachem
na poziomie +15,21 pasa ocieplenia wraz z tyn-
kiem cienkowarstwowym na wysokości 70 cm
celem odsłonięcia połączenia membramy z
ścianą murowaną
przedmiar  = (15.0+11.8+0.4*2+4.8+3.3)*0.7 =
24.990 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
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wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.3 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 25 km
przedmiar  = 
(15.0+11.8+0.4*2+4.8+3.3)*0.7*0.15 3.749
1.5*0.3*0.5 0.225
RAZEM 3.974 m3

m3

-- R --
1* dekarze gr.II

1.39 r-g/m3
r-g 5.5239

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+24*0.02=1.2 m-g/m3
m-g 4.7688

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

5.4 KNR 0-28
2622-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi
XPS 30 gr 15 cm - pas o szerokości 70 cm -
metodą lekką   z przygotowaniem podłoża i
ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej i
pomalowaniem - styropian ekstrudowany - kleić
do membramy klejem elastycznym np.klejem
poliuretanowym do Ceresit CT 84 lub podob-
nym
przedmiar  = (15.0+11.8+0.4*2+4.8+3.3)*0.7 =
24.990 m2

m2

-- R --
1* dekarze gr.II

0.6233+1.3599+3.4783=5.4615 r-g/m2
r-g 136.4829

-- M --
2* płyty styropianowe ekstrudowane XPS 30 gr.15

cm
1.05 m2/m2

m2 26.2395

3* zaprawa klejąca elastyczna do mocowania sty-
ropianu do membramy
4 kg/m2

kg 99.9600

4* zaprawa klejąca
4 kg/m2

kg 99.9600

5* siatka z włókna szklanego
1.643 m2/m2

m2 41.0586

6* środek gruntujący
0.035 dm3/m2

dm3 0.8747

7* zaprawa tynkarska
2.5 kg/m2

kg 62.4750

8* farba elewacyjna
0.35 dm3/m2

dm3 8.7465

9* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
10* żuraw okienny

0.0285 m-g/m2
m-g 0.7122

11* samochód skrzyniowy do 5 t
0.0267 m-g/m2

m-g 0.6672

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

5.5 KNR 0-28
2621-08

Ochrona narożników wypukłych
przedmiar  = 0.7*5 = 3.500 m

m

-- R --
1* dekarze gr.II

0.0066+0.1067+0.1067=0.22 r-g/m
r-g 0.7700

-- M --
2* zaprawa klejąca

0.9 kg/m
kg 3.1500

3* kątownik
1.176 m/m

m 4.1160

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny

0.0007 m-g/m
m-g 0.0025
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6* samochód skrzyniowy do 5 t
0.0005 m-g/m

m-g 0.0018

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

5.6
analiza in-
dywidual-
na

Wykonanie hydrofobizacji wykonanego pasa
tynku cienkowarstwowego
przedmiar  = (15.0+11.8+0.4*2+4.8+3.3)*0.7 =
24.990 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

5.7
analiza in-
dywidual-
na

Odtworzenie progu i stopnia pod drzwiami wej-
ściowymi na poddasze - uszczelniając styk pro-
gu drzwi i połączenia pasa membramy na mu-
rze z ościeżnicą  uszczelniaczem Water Block
Seal (S20)   zabezpieczyć przed oddziaływa-
niem prominiowania UV uszczelniaczem EPDM
Lap Sealant HS
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

5.8 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 25 km
przedmiar  = 
0.5 <p5.1> 0.500
poz.5.2*0.15 3.749
RAZEM 4.249 m3

m3

-- R --
1* dekarze gr.II

1.39 r-g/m3
r-g 5.9061

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+24*0.02=1.2 m-g/m3
m-g 5.0988

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Rozbiórka i naprawa ocieplenia na ścianie części wyższej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Roboty związane z instalacją odgromową
6.1 KNR 4-03

1140-05
Demontaż przewodów uziemiających i odgro-
mowych z płaskownika lub pręta mocowanych
na dachu płaskim
przedmiar  = 22.2*3+40.9+6.0+3*5 = 128.500
m

m

-- R --
1* dekarze gr.II

0.0525 r-g/m
r-g 6.7463

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

6.2 KNNR 5
0615-05

Demontaż iglic odgromowych wsp.=0,5
przedmiar  = 8+3 = 11.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* dekarze gr.II

2.16 r-g/kpl.
r-g 23.7600

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5 %(od M)
% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
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6.3 KNR 4-03
1138-05

Demontaż wsporników odstępowych instalacji
odgromowej na dachu płaskim na uchwytach
przedmiar  = 64 szt.

szt.

-- R --
1* dekarze gr.II

0.042*0.5=0.021 r-g/szt.
r-g 1.3440

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

6.4
analiza in-
dywidual-
na

Ponowny montaż instalacji odgromowej na da-
chu
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

6.5
analiza in-
dywidual-
na

Pomiar instalacji odgromowej
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty związane z instalacją odgromową
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 Naprawa izolacji i poszycia przewodów klimatyzacji na dachu
7.1

analiza in-
dywidual-
na

Naprawa izolacji i założenie metalowego poszy-
cia na przewodach instalacji klimatyzacji mię-
dzy centralą na dachu, a budynkiem
przedmiar  = 17*2+3*2+15*2+2*2 = 74.000 m

m

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Naprawa izolacji i poszycia przewodów klimatyzacji na dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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