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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Malowanie dachu budynku SPZOZ w Kalwarii Zebrzydows kiej

1 Element Remont kominów

1.1 KNR 401/735/4 
(1)

Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, uzupełnienie - tynk kategorii III  
(przyjęto 20% pow. kominów) m2 19,728

1.2 KNR 23/2611/3 Przygotowanie starego podłoża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt m2 98,640

1.3 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki - kominy m2 98,640

1.4 KNKRB 3/607/2 Malowanie farbą  tynków zewnętrznych dwukrotnie (farba akrylowo - silikonowa)
Krotność=2 m2 98,640

1.5 KNR 23/2611/3 Przygotowanie starego podłoża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt  -  czapki kominowe m2 49,680

1.6 KNKRB 3/607/2 Malowanie farbą  tynków zewnętrznych dwukrotnie (farba akrylowo - silikonowa)  -  czapki kominowe
Krotność=2 m2 49,680

1.7 KNR 217/137/1 Kratki wentylacyjne  do przewodów murowych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 96,000

2 Element Malowanie dachu - blacha trapezowa "wysoki trapez"

2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Uzupełnienie wkrętów dachowych typu "farmer" z uszczelką
m2 1 196,100

2.2 KNR 25/101/1 Mycie konstrukcji wodą z detergentem pod ciśnieniem, konstrukcje pełnościenne
Krotność=2 m2 1 196,100

2.3 KNR 712/101/1 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje pełnościenne (przyjęto 50% pow.dachu) m2 598,050

2.4 KNR 712/105/1 Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji  pełnościennej, rozpuszczalnikiem 
organicznym za pomocą pakuł m2 1 196,100

2.5 KNR 712/206/1 
(1)

Malowanie farbą Metal Unicoat na dachy lub równoważną, kolor standard do ustalenia z Inwestorem
Krotność=2 m2 1 196,100

3 Element Malowanie dachu -  obróbki blacharskie wokół kominó w

3.1 KNR 712/101/1 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje pełnościenne m2 32,880

3.2 KNR 712/105/1 Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji 
pełnościennej,rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł m2 32,880

3.3 KNR 712/206/1 
(1)

Malowanie farbą Metal Unicoat na dachy lub równoważną, kolor standard do ustalenia z Inwestorem
Krotność=2 m2 32,880
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Tekst maszynowy
Klauzula: Przy realizacji robót należy uwzględnić wszystkie niezbędne prace podstawowe, pomocnicze i dodatkowe konieczne  do  prawidłowego wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną  nawet jeśli nie są one ujęte                        w powyższym przedmiarze robót. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej oraz we                           własnym zakresie sprawdzenia ilości oraz zasadności przyjętej technologii wykonania robót. 




