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ocieplenie gmina koscielne.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Obróbki blacharskie
1

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, ok apów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadaj ącej si ę do u żytku ogniomur, parapety

m2

4*5*0.25+1.9*0.25+1.8*0.25+2*0.25+1.8*0.25 m2 6.875
RAZEM 6.875

2
d.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o sz er.w rozwini ęciu po-
nad 25 cm parapety

m2

4*5*0.35+1.9*0.35+1.8*0.35+2*0.35+1.8*0.35+2.4*0.6 m2 11.065
RAZEM 11.065

3
d.1

KNR 4-01
0535-06 ana-
logia

Rozebranie rur spustowych z PCV m

8.1*3 m 24.300
RAZEM 24.300

4
d.1

NNRNKB
202 0546-02
analogia

Naprawa rynny dachowej półokr ągłe z polichlorku winylu o śr.  - monta ż
lejów spustowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

NNRNKB
202 0550-03

(z.VIII) Rury spustowe okr ągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm m

8.1*4 m 32.400
RAZEM 32.400

6
d.1

NNRNKB
202 0550-07

(z.VIII) Rury spustowe okr ągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100
mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

7
d.1

NNRNKB
202 0550-01

(z.VIII) Rury spustowe okr ągłe z polichlorku winylu o śr. 50 mm m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

8
d.1

NNRNKB
202 0548-01

(z.VIII) Rynny dachowe półokr ągłe z polichlorku winylu o śr. 70 mm ł ą-
czone na zakładk ę - monta ż rynien

m

2*2 m 4.000
RAZEM 4.000

2 Ocieplenie ścian 
9

d.2
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

3.91*1.43*5+0.7*1.75+1.93*1.78+1.78*2.96+1.43*1.88+1*1.2 m2 41.774
RAZEM 41.774

10
d.2

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(9.65+2.52+4.15+2+2.95+4.4+1.49-1.75)*0.25 m2 6.353
RAZEM 6.353

11
d.2

KNR 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewn ętrznych zwykłych kat. III o podło żach z cegły,
pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu  )

m2

6.35 m2 6.350
RAZEM 6.350

12
d.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podło ża pod docieplenie metod ą lekką-mokr ą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

9.65*8.12+2.52*8.12+4.15*8.07+1.7*4.76+2.6*4.76+4.4*8.07+2.95*3.36+2.85*
1.7+1.49*8.07+4.62*8.03-3.91*1.43*5-0.7*1.75-1.93*1.78-1.78*2.96-1.43*1.88-
1*1.2-1.7*2.5

m2 206.143

RAZEM 206.143
13

d.2
KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podło ża pod docieplenie metod ą lekką-mokr ą -
jednokrotne gruntowanie emulsj ą ATLAS UNI-GRUNT

m2

206.14 m2 206.140
RAZEM 206.140

14
d.2

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podło ża pod docieplenie metod ą lekką-mokr ą -
sprawdzenie przyczepno ści zaprawy klej ącej do podło ża w systemie AT-
LAS STOPTER lub podobnym

m2

5.000 m2 5.000
RAZEM 5.000

15
d.2

KNR 0-23
2614-03

Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi - system STOPT ER
lub podobnym - przy u życiu got. zapraw klej ących wraz z przyg. podło ża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki gr. 13cm sylikonowy

m2

206.14 m2 206.140
RAZEM 206.140

16
d.2

KNR 0-23
2614-07 ana-
logia

Docieplenie o ścieży o szer. 16 cm z gazobetonu płytami styropianowymi  -
system STOPTER lub podobny - przy u życiu got. zapraw klej ących wraz z
przyg. podło ża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki syl o-
konowy styropian 2cm

m2

- 2 -

Norma STD Wersja 4.23



ocieplenie gmina koscielne.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
((3.91+1.43*2)*5+(1.75+2)*1+(1.93+2*1.78)*1+(2.98+1.78*2)*1+(1.88+1.43*2)*
1)*0.16

m2 8.699

RAZEM 8.699
17

d.2
KNR 0-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPT ER
- przy u życiu got. zapraw klej ących wraz z przyg. podło ża i ręczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona nar ożników wypukłych
kątownikiem metalowym

m

(3.91+1.43*2)*5+(1.75+2)*1+(1.93+2*1.78)*1+(2.98+1.78*2)*1+(1.88+1.43*2)*
1+8.12*2

m 70.610

RAZEM 70.610
18

d.2
KNR 0-23
2614-10 ana-
logia

monta ż listew pcv do boni m

7*9.0 m 63.000
RAZEM 63.000

19
d.2

KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozs tawie podłu żnym
ram 2,57 m o wys. do 10 m

m2

9.65*8.12+2.52*8.12+4.15*8.07+1.7*8.07+7*8.07+1.49*8.07+4.62*8.03 m2 251.643
RAZEM 251.643

20
d.2

KNR-W 2-02
0919-01

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian m2

6.35 m2 6.350
RAZEM 6.350

21
d.2

Kalkulacja
indywid

Przeniesienie elementów zamocowanych do elewacji ( czujka pogodowa,
obudowa bankomatu,mocowanie flag)

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

3 Odgrom
22

d.3
KNR 4-03
1139-08

Demonta ż przewodów uziemiaj ących i odgromowych z pr ęta o przekroju
do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ci ągu pionowym

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

23
d.3

KNR-W 5-08
0109-01

Rury winidurowe karbowane (gi ętkie) układane p.t. w gotowych
bruzdach( średnicy do 19 mm podło że betonowe)

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

24
d.3

KNR 5-08
0606-03

Monta ż zwodów pionowych napr ężanych z pr ęta o śr.do 10 mm na
uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie

m

8*2 m 16.000
RAZEM 16.000

25
d.3

E-0508
0900-01 ana-
logia

Monta ż skrzynki rewizyjnej poł ączenia instalascji odgromowej szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

- 3 -

Norma STD Wersja 4.23


