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Tabela przedmiaru robót

Wymiana  wpustu  dachowego  z  robotami  uzupełniającymi.

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. Wymiana  wpustu  dachowego.

m2        1,0000Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych  - 
pierwsza warstwa

1 KNR 4-01  
0519-0600

m2        1,0000Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych  - 
następna warstwa

2 KNR 4-01  
0519-0700

m2        1,0000Utylizacja  papy.
an.

3 KNR 4-01  
0535-0800

m3        0,0250Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych grub. do 
15cm - wylewka  na  dachu śr. gr 2,5 cm

4 KNR 4-01  
0212-0100

m2        1,0000Przebicie otworów o pow. ponad 0,05m2 do 0,10m2 w 
elementach z betonu żwirowego o grub. do 15cm

5 KNR 4-01  
0209-0200

szt        1,0000Demontaż elementów uzbrojenia rurociągów. Wpust dachowy.6 KNR 4-02W  
0233-0100

m        3,0000Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 
150-160 mm, na ścianach budynku. 
Uszkodzony element  spustowy.

7 KNR 4-02  
0230-0500

m        3,0000Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach 
mieszkalnych. Rurociąg z PVC o połączeniach wciskowych o 
średnicy 160 mm

8 KNR 2-15W  
0207-0400

pod
ejści

e

       1,0000Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV. Podejście 
z rur i kształtek PVC o połączeniach wciskowych o # 160 mm

9 KNR 2-15W  
0211-0300

szt        1,0000Wymiana uszczelnienia w kielichu rury żeliwnej kanalizacyjnej 
o średnicy 160mm; uszczelnienie zaprawą cementową

10 KNR 4-02  
0205-0900

m2        0,7500Izolacje zimochronne otulinami styropianowymi - rurociągi. 1 
warstwa - grubość izolacji 50 mm. Średnica zewn.rurociągów 
159-219 mm
Docieplenie  rury  spustowej  w  przestrzeni  stropodachu.

11 KNR 2-16  
0501-0600

szt        1,0000Montaż wpustu dachowego.12 Kalkulacja 
własna

szt        1,0000Zabetonowanie w stropach i ścianach otworów o powierzchni 
do 0,2m2 i głębokości ponad 10cm

13 KNR 4-01  
0206-0400

1 
m2

       1,0000Posadzki cementowe. Posadzki zatarte na ostro grubości 25 
mm

14 KNR 2-02W  
1116-0100

m2        1,0000Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych preparatem  
np.: Siplast Primer Szybki Grunt SBS - powierzchnie 
betonowe

15 KNR 9-15  
0101-0100

1 
m2

       1,0000Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą 
termoizolacyjną dwuwarstwowe

16 KNR 2-02W  
0504-0200

m3        0,3050Wywóz gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i 
żelbetowych samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 1km

17 KNR 4-01  
0108-1900

m3        0,3050Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi bez względu 
na rodzaj rozbieranej konstrukcji; dodatek za każdy następny 
1km
Krotność = 9

18 KNR 4-01  
0108-2000

m3        0,3050Koszt składowania i utylizacji gruzu19 Kalkulacja 
własna
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

2. Wykonanie przelewu awaryjnego w ogniomurze.

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 2. Wykonanie przelewu awaryjnego w 
ogniomurze.

szt        2,0000Przebicie otworów w ścianach z cegieł. Na zaprawie 
cementowej. grub. 1 cegła
Wykonanie otworów przelewowych w ogniomurze

1 KNR 4-01W  
0335-1600

1 
kpl

       2,0000Montaż  rur kanałowych płaskich ( rzygacze dachowe )2 Kalkulacja 
własna

m3        0,0500Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ścianach z 
cegły na zaprawie cementowo-wapiennej.
Obróbka otworów po przebiciach.

3 KNR 4-01  
0304-0100

m2        0,5000Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) 
nakładanych natryskowo na wyrównanym podłożu - 
przeciwwodna o grubości 4 mm

4 KNR AT-27  
0303-0201

m2        0,5000Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych - podłoże 
pionowe

5 KNR AT-27  
0305-0200
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