
 
 

Przedmiar robót
 

BudowlanaRodzaj robót (branża):

  

 Inwestycja

Piwnica ziemna - hydrofornia 

Wzmocnienie konstrukcji i hydroizolacji dwóch istniejących piwnic oraz przygotowanie ich jako miejsca zimowe,

stanowiska dla nietoperzy

 

  

 Adres:

38-232 Krempna , działka nr 213 

  

 Kody CPV:

  

Magurski Park NarodowyInwestor:

  

38-232 Krempna 59 

  

 Wykonawca:

  

  

  

  

 Sporządził:

 Sprawdził:

 Data opracowania:

  

     

     

     

 Wykonawca Inwestor 

Strona tytułowa przedmiaru
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

1,000kpl.Wzmocnienie konstrukcji i hydroizolacji dwóch istniejących piwnic oraz

przygotowanie ich jako miejsca zimowe, stanowiska dla nietoperzy

1

1,000kpl.1

1,000kpl.Prace porządkowe - usunięcie śmieci, desek, gruzuKNR 4-01

0101-0200

1.1

1,000kpl.1

60,216m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni

do 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach

KNR 4-01

0701-0200

1.2

60,216m22,95*2,7+(1,35+0,35+2,7)*1,5+(2,95*2+2,7+1,19+1,35*2+3,05*2+0,35*4+0,28*4)

*2,1+2,2*0,6

0,011haMechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31-60 % powierzchni -

karczowanie krzewów na skarpie - 50% powierzchni

KSNR 1

0102-0200

1.3

0,011ha10*11*0,0001

163,022m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na

odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - zdjęcie ziemi ze sklepienia piwnicy oraz

odkopanie ścian piwnicy

KNR 2-01

0217-0200

1.4

163,022m310*11*2,8*0,7-(3,4*3,65+4,75*2,2)*2,3

1,500mAnalogia - Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 160 mm o połączeniach

wciskowych,na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rura wentylacyjna PVC

fi150

KNR-W 2-15

0208-0400

1.5

1,500m1,5

1,000szt.Rury wywiewne z PVC średnicy 110 mm o połączeniu wciskowymKNR-W 2-15

0213-0500

1.6

1,000szt.1

76,750m2Czyszczenie ścierne murów gładkich z cegły - oczyszczenie stropu i ścian od

strony zewnętrznej po uprzednim odkopaniu

KNR-W 4-01

0737-0100

1.7

76,750m23,4*3,65+4,75*2,2+(3,4+3,65*2+0,6*2+4,75*2+0,35*2)*2,3+2,2*0,6*2+0,35*0,6*2

30,000m2Analogia - Uzupełnienie tynków kat.II z zaprawy cem.-wap. (wap.suchogasz.) na

ścianach płask.słupach prostokąt.podłożach z cegły,pustaków ceram.gazo.-

pianobet.pow.do 5 m2 - uzupełnienie ubytków w ścianach wewnętrznych i

zewnętrznych zaprawą mineralną POLYCRET K40, warstwa gr. 1 mm

KNR-W 4-01

0710-0301

1.8

30,000m220+10

30,000m2Analogia - Uzupełnienie tynków kat.II z zaprawy cem.-wap. (wap.suchogasz.) na

ścianach płask.słupach prostokąt.podłożach z cegły,pustaków ceram.gazo.-

pianobet.pow.do 5 m2 - uzupełnienie ubytków w ścianach wewnętrznych i

zewnętrznych zaprawą mineralną POLYCRET K40, warstwa gr. 5 mm

KNR-W 4-01

0710-0301

1.9

30,000m220+10

40,000m2Analogia - Uzupełnienie tynków kat.II z zaprawy cem.-wap. (wap.suchogasz.) na

ścianach płask.słupach prostokąt.podłożach z cegły,pustaków ceram.gazo.-

pianobet.pow.do 5 m2 - uzupełnienie ubytków w ścianach wewnętrznych i

zewnętrznych zaprawą mineralną POLYCRET K40, warstwa gr. 10 mm

KNR-W 4-01

0710-0301

1.10

40,000m220+20

36,966m2Analogia - Uzupełnienie tynków kat.II z zaprawy cem.-wap. (wap.suchogasz.) na

ścianach płask.słupach prostokąt.podłożach z cegły,pustaków ceram.gazo.-

pianobet.pow.do 5 m2 - uzupełnienie ubytków w ścianach wewnętrznych i

zewnętrznych zaprawą mineralną POLYCRET K40, warstwa gr. 20 mm

KNR-W 4-01

0710-0301

1.11

36,966m216,75+20,216

76,750m2Analogia - Gruntowanie ścian zewnętrznych emulsją PECIMOR FNNRNKB 2-02U

1134-0200

1.12

76,750m276,75

76,750m2Analogia - Izolacja ścian zewnętrznych z masy PECIMOR 2KNNRNKB 2-02U

1134-0200

1.13

76,750m276,75

60,216m2Analogia - Tynki zwykłe II kategorii wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i

powierzchniach poziomych balkonów,loggii - Obrzutka ścian wewnętrznych

półkryjąca z zaprawy SANIMENT 04

KNR 2-02

0901-0100

1.14

60,216m260,216

60,216m2Analogia - Tynki zwykłe II kategorii wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i

powierzchniach poziomych balkonów,loggii - tynk renowacyjny na ścianach

wewnętrznych z zaprawy SANIMENT 02 (porowaty) gr. 2 cm 04

KNR 2-02

0901-0100

1.15

60,216m260,216

76,750m2Izolacja z folii polietylenowej gr. 0,6 mmKNNR 2

0604-0100

1.16

76,750m276,75

1,900m2Drzwi piwniczne deskowane pełne impregnowane środkiem grzybo i

owadobójczym - montaż drzwi wejściowych

KNR-W 2-02

1037-0200

1.17

1,900m20,95*2
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

163,022m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na

odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - Obsypanie piwnicy ziemią

KNR 2-01

0217-0200

1.18

163,022m310*11*2,8*0,7-(3,4*3,65+4,75*2,2)*2,3

163,022m3Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi.KNR 2-01

0236-0200

1.19

163,022m310*11*2,8*0,7-(3,4*3,65+4,75*2,2)*2,3

110,000m2Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III.KNR 2-01

0505-0100

1.20

110,000m2110

110,000m2Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsianie trawą nasypuKNR 2-01

0510-0300

1.21

110,000m2110

3,000kpl.Analogia - Montaż budek (cegła sklepieniowa 1GS) - rys. nr 7KNR 5-08

0404-0100

1.22

3,000kpl.3

30,000kpl.Analogia - Montaż cegieł dziurawek PF - rys. nr 7KNR 5-08

0404-0100

1.23

30,000kpl.30
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