
Przedmiar robót
DOM  LUDOWY W RYMANIE ZDROJU DESZNIE – CZĘŚĆ OSP

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: RYNANÓW ZDRÓJ ul. SZKOLNA Nr.2
                                                          (kod - miejscowość)

Lp. Podstawa
ustalenia

Opis robót Jedn. 
miary

Ilość

2.         ELEWACJA

1 2 3 4 5

1 wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-172608-04-
050

Przygotowanie starego podłoża pod 
docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez 
gruntowanie preparatem wzmacniającym 
CT17 dwukrotnie

m2 175,74

2 wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19-
080510-1630-050

Zabezpieczenie stolarki płytą pilśniową przed 
zabrudzeniem zaprawą

m2 3,69

3 wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010619-03-
050

Odgrzybianie powierzchni murów z cegły 
łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 
m2,przy użyciu szczotek stalowych

m2 87,87

4 wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19-
080510-1630-050

Wzmocnienie odstającego tynku na podł. 
murowym wstrzykiwanie mleczka cemen. z 
wykuc. niezbędnych otwor. i ich zaprawien. o 
pow. ponad 5 m2, ilość otwor. do 5 szt/m2

m2 35,15

5 wg nakładów
rzeczowych
KNNR 21902-1102-
040

LISTWA STARTOWA – Docieplenie 
budynków płytami styropian.-metoda lekka 
ATLAS STOPTER".Dopłata za zastosowanie 
wzmocnień miejsc szczególnie narażonych 
listwami z PCV cokołowymi

m 17,49

6 wg nakładów
rzeczowych
KNNR 21902-01-
050

Docieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi - metoda lekka"ATLAS 
STOPTER",przy fakturze nakrapianej lub 
rustykalnej nakładanej ręcznie o grub.1,5 mm

m2 175,74

7 wg nakładów
rzeczowych
KNNR 21902-01-
050

OŚCIEŻA - Docieplenie ścian budynków 
płytami styropianowymi - metoda lekka 
"ATLAS STOPTER", przy fakturze 
nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie 
o grub.2,0 mm

m2 4,50

8 wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-170929-03-
050

TYNK MOZAIKOWY - COKOLIK - 
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z 
tynku żywicznego CT68 o fakturze rustykalnej 
grubości 2,5 mm na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych

m2 10,49



1 2 3 4 5

9 wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-172609-06-
050

Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi metodą lekką - mokrą przy 
użyciu gotowych zapraw klejących. 
Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2 175,74

10 wg nakładów
rzeczowych
KNNR 21902-11-
040

Docieplenie budynków płytami styropian.-
metoda lekka ”ATLAS STOPTER".Dopłata za 
zastosow. wzmocnień miejsc szczególnie 
narażonych listwami z PCV cokołowymi

m 87,00

11 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310101-05-
050

Ręczne wykonywanie koryt na całej 
szerokości jezdni i chodników. głębokość 20 
cm. kategoria gruntu I-II

m2 17,49

12 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310407-02-
040

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na 
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem

m 17,49

13 wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-110321-01-
050

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" 
grubości 60 mm typu:40,na podsypce 
cementowo - piaskowej grubości 50 mm z 
wypełnieniem spoin piaskiem

m2 17,49

14 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021604-02-
050

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 
do 15 m.

m2 201,03

15 wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-182612-03-
050

ANALOGIA - Ruszt drewniany na 
ściankach,pod boazerie z listew 
drewnianych,płycin i paneli

m2 17,49

16 wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-182614-01-
040

ANALOGIA - Dodatek za montaż profili 
pomocniczych 

m 17,49

17 wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-182614-01-
040

Dodatek za montaż profili pomocniczych - 
narożniki,

m 17,49

18 wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-182613-
0301-050

ANALOGIA - Układanie paneli winylowych 
poziomych typu "Siding" na gotowym 
ruszcie,montaż paneli (gwoździe aluminiowe) 
na ścianach,bez docieplania

m2 17,49

19 wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010535-05-
040

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej 
się do użytku

m 17,26
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