
Przedmiar robót 

ul. Średnia  8 

Dach  i  elewacja 

 
 

 
Lp. Podstawa 

ustalenia 

Opis robót Jedn. 

miary 

Obmiar 

 
 1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-020908-01-

050 

Tynki szlachetne nakrapiane wykonane ręcznie,na 

ścianach płaskich i powierzchniach 

poziomych,balkonów,loggii. /10,0 x 7,50 / + 10,0 = 85,0 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0908 

 1.Przygotowanie powierzchni podłoża 
 2.Wykonanie obrzutki i narzutu 

 3.Wykonanie warstwy nakrapianej z zaprawy szlachetnej 

 4.Obsadzenie drobnych elementów z napr awą tynków po obsadzeniu 
 5.Wykonanie i rozebranie rusztowań przenośnych w loggiach, 

prześwitach i 

   wnękach 
 6.Naprawa tynków przy obróbkach blacharskich i po zakotwieniu 

rusztowań 

  
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m2 85,00 

 

2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 00-214007-

03-050 

Ślepa podłoga z płyt wiórowych płasko 

prasowanych,zwykłych o grubości 20 mm / 5,0 X 3,60 / 

=18,0 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 4007 

 1.Transport materiałów w strefie przyobiektowej 
 2.Segregacja d esek, płyt lub sklejki 

 3.Wymierzenie, trasowanie i cięcie elementów deskowania 

 4.Ułożenie ślepego pułapu 
 _ 

  

  
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m2 18,00 

 

3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-010412-01-

020 

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Koniec 

krokwi 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0412 

 1.Podstemplowanie konstrukcji dachowej 

 2.Usunięcie zniszczonych elementów 
 3.Wybranie materiału, wymierzenie oraz przygotowanie nowych 

elementów z 

   wykonaniem gniazd i zaciosów 
 4.Dopasowanie wykonanych elementów do istniej ącej konstrukcji 

 5.Zamontowanie elementów z wykonaniem połączeń 

 6.Rozebranie podstemplowania 
  

krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

szt 6,00 

 



4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-010413-01-

040 

Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 32 mm. 

Jednostronnie nabicie desek na krokwie / 5,0 x 6 szt 

=30,0 mb 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0413 

 1.Podstemplowanie konstrukcji wraz z wyprostowaniem ugiętych lub 
pękniętych 

   elementów 

 2.Wybranie materiału oraz wymierzenie i przyciecie na miarę 
 3.Montaż konstrukcji wzmacniającej z wykonaniem połączeń 

 4.Rozebranie podstemplowania 

  
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m 30,00 

 

5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-020607-02-

050 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli 

polietylenowej szerokiej.Izolacje obiektów 

ziemnych,zbiorników,basenów,itp. / 187,20 + 3,0x3,60 

= 198,00 m2 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0607 

 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Ułożenie izolacji poziomej podposadzkowej z folii polietylenowej 

szerokiej i 

    papy asfaltowej ze smarowaniem zakładów emulsją asfaltową gęstą 
i lepikiem 

   asfaltowym (kol.01) 

 3.Izolacje obiektów ziemnych, zbiorników, basenów, kanałów, 
rowów folią 

   polietylenową szeroką (kol.02 i 03) 

  
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m2 198,00 

 

6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-02W0511-

04-040 

Pokrycie dachów blachą dachówko podobną - 

LUXMETAL,montaż wiatrownic bocznych  3,60x4 + 

3x4,0 =26,40 mb. 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0511 

 1.Przycięcie płyt i obróbek na żądany wymiar 

 2.Um ocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt 
dachowych, gąsiorów i 

   obróbek blacharskich 

 3.Uszczelnienie kalenicy i okapu profilowaną taśmą uszczelniającą 
  

krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m 26,40 

 

7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-02W0511-

03-040 

Pokrycie dachów blachą dachówko podobną - 

LUXMETAL,montaż blach okapowych 3,60x3 

+3,0x4szt. =22,80 mb. 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0511 
 1.Przycięcie płyt i obróbek na żądany wymiar 

 2.Um ocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt 

dachowych, gąsiorów i 
   obróbek blacharskich 

 3.Uszczelnienie kalenicy i okapu profilowaną taśmą uszczelniającą 

  
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m 22,80 

 



8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-02W0511-

01-050 

Pokrycie dachów blachą dachówko podobną - 

LUXMETAL,montaż płyt dachowych /3,0x3,0/x2 + 

10,0x3,60= 54,00 m2 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0511 

 1.Przycięcie płyt i obróbek na żądany wymiar 
 2.Um ocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt 

dachowych, gąsiorów i 

   obróbek blacharskich 
 3.Uszczelnienie kalenicy i okapu profilowaną taśmą uszczelniającą 

  

krotność= 1,00 
Nr Spec.:  

 

m2 54,00 

 

9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-02U0541-

02-050 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości 

w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) / 1,50 x 

0,30 x 17 szt./  = 7,65 + kominy / 1,30+0,40/x2 

+1,0+0,40/x2 +0,60+0,40 / x2 //x 0,30  = 10,11 m2 

+/3,0x0,40x4szt.=14,91 m2 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0541 

 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek 

  
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m2 14,91 

 

10 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-01I0501-

06-040 

Uzupełnienie gąsiorów ceramicznych układanych na 

zaprawie z wapnem suchogaszonym 
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m 10,50 

 

11 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-01I0508-

02-050 

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej 

podwójnie /7,20x10,0 / x2 = 144,0 
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m2 144,00 

 

12 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-020410-05-

020 

Deskowanie i łacenie połaci dachowych z tarcicy 

nasyconej.Okienko "wole oko". / 3,0x3,0/x2  + dach pod 

blachę / 5,00x 3,60/ + /2,50x3,50/ = 44,75 m2 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0410 

 1.Przybicie desek na styk (kol.01) 

 2.Przycięcie desek przy krokwiach narożnych lub końcowych 
(kol.01) 

 3.Przybicie deski czołowej 

 4.Przybicie łat (kol.02-04) 
 5.Przycięcie łat przy krokwiach narożnych lub końcowych (kol.02-

04) 

 6.Wykonanie i osadzenie wyłazów dachowych (kol.01-04) 
 7.Wykonanie i osadzenie okienek dymnikowych (kol.01-04) 

 8.Wykonanie i osadzenie okienka typu "wole oko" (kol.05) 
  

krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

szt 44,75 

 

13 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-020410-04-

050 

Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 

38 X 50 mm o rozstawie łat ponad 24 cm. 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0410 

 1.Przybicie desek na styk (kol.01) 

 2.Przycięcie desek przy krokwiach narożnych lub końcowych 
(kol.01) 

 3.Przybicie deski czołowej 
 4.Przybicie łat (kol.02-04) 

 5.Przycięcie łat przy krokwiach narożnych lub końcowych (kol.02-

04) 
 6.Wykonanie i osadzenie wyłazów dachowych (kol.01-04) 

 7.Wykonanie i osadzenie okienek dymnikowych (kol.01-04) 

 8.Wykonanie i osadzenie okienka typu "wole oko" (kol.05) 
  

krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m2 151,20 

 



14 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-020504-04-

050 

Pokrycie dachów w koronkę,dachówką ceramiczną 

karpiówką. / 10,50x7,20/x 2 str. =  
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0504 

 1.Wykonanie i obsadzenie ław kominiarskich 

 2.Pokrycie dachu dachówką z uszczelnieniem od dołu styków 
zaprawą 

 3.Pokrycie naroży i kalenie gąsiorami 

  
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m2 151,20 

 

15 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-020508-

0301-040 

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 

mm,półokrągłe o średnicy 12 cm. / 10,50x2 str. + 15,00 

=  
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0508 

 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie rynien do uprzednio 
osadzonych kołków 

 2.Wykonanie załamań i wpustów 

 3.Wykonanie i założenie zbiorniczków 40x30x30 cm 
  

krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m 36,00 

 

16 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-020510-

0301-040 

Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 

mm,okrągłe o średnicy 12 cm. 7,50 x 5 szt. = 37,50mb. 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0510 

 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie rur spustowych do 
uprzednio 

   osadzonych kołków 

 2.Wykonanie załamań oraz połączeń z rurą żeliwną deszczową lub 
wykonanie 

   kolanka 

  
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m 37,50 

 

17 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-020515-07-

020 

Obróbki wywiewek kanalizacyjnych blachą 

ocynkowaną,grubości 0,50 mm w dachach krytych papą 

lub dachówką. 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0515 

 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie na kołki pokryć i obróbek 

bez względu 
   na rodzaj pokrycia 

 2.Wykonanie załamań w pokryciach i obróbkach 

  
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

szt 3,00 

 

18 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-010414-11-

040 

Deski czołowe  7,20 x 4 str.=28,80 + / 10,40x 2 str. = 

10,0x 2  szt. + / 3,60x2 str. = 76,20 mb. 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0414 

 1.Ostrożne oderwanie desek lub łat 

 2.Wyjęcie gwoździ pozostałych w krokwiach 
 3.Wybr anie desek lub łat 

 4.Wymierzenie i przycięcie na miarę desek lub łat oraz przybicie ich 

w miejscu 
   uzupełnianym z zachowaniem właściwych odstępów 

  

krotność= 1,00 
Nr Spec.:  

 

m 76,20 

 



19 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 20602-050-

050 

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny 

mineralnej układane na sucho jednowarstwowe 7,20 x 

10,0/x2 + 3,0x3,0/x2 +7,0x3,6 = 187,20 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0602 

 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Zagruntowani e podłoża roztworem asfaltowym rzadkim (kol.01 i 

04) 

 3.Ogrzanie lepiku i ułożenie izolacji płyt (kol.01 i 04) 
 4.Ułożenie izolacji z płyt na zaprawie (kol.02) lub na sucho (kol.03 i 

05) 

  
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m2 187,20 

 

20 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-02U1027-

01-090 

Okna typu "FAKRO" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1027 
 1.Przygotowanie okien do montażu  

 2.Montaż ościeżnic w uprzednio przygotowanych otworach w dachu i 

pasowanie 
   okien 

 3.Montaż kołnierzy uszczelniających i formowanie fartuchów 

ołowianych 
 4.Uszczelnienie kołnierzy 

 5.Zamocowanie profili 

  
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

kpl 3,00 

 

21 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-02I1604-

01-050 

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m  

10,0x 10,0/ x 3 =  300,00 m2. 
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m2 300,00 

 

22 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-02I1505-

10-050 

Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków 

gładkich zewnętrznych farbą emulsyjną "Polinit" 271,38 

+ 49,13 = 320,51 m2. 
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m2 320,51 

 

23 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-01I0722-

0201-050 

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych 

cementowo-wapiennych /wapno suchogaszone/ na 

ścianach,loggiach,balkonach.III kategoria tynku 
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m2 50,00 

 

24 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 21902-040-

050 

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 

metodą lekką "ATLAS STOPTER"grub.styropianu  12 

cm.,przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej 

nakładanej ręcznie o grub.2,0 mm / 271,38 -  // 

10,0x7,50 /+ 26,0 // = 170,38 m2. +  6,55X7,50 = 

219,50 m2. 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1902 

 1.Zredukowanie chłonności podłoża emulsją gruntującą ATLAS-UNI 

GRUNT 
 2.Cięcie płyt sty ropianowych 

 3.Przygotowanie masy klejącej 

 4.Przymocowanie płyt styropianiowych masą klejącą i łączniki 
mechaniczne 

 5.Wyrównanie stryropianu poprzez oszlifowanie 

 6.Umocowanie siatki z włókna szklanego do płyt styropianowych 
 7.Wykonanie podkładu tynkarskiego  

 8.Wykonanie tynku cienkowarstwowego 

 9.Umocowanie listew narożnikowych i cokołowych (kol.11) 
  

krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m2 219,50 

 



25 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 30601-010-

050 

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-

wapiennej,bez względu na ilość,na ścianach,filarach i 

pilastrach /10,0x7,50/+ /10,15x7,50/ + /26,0 x 2 str./ + / 

7,50x7,50 / + / 3,0x 2 x 2 /=  271,38 m2. x30% = 

81,41m2 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0601 
 1.Ręczne odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża 

 2.Usunięcie otrzcinowania, osiatkowania lub dranic 

 3.Wyznaczenie miejsc odbijania pasów tynków na płaszczyznach 
pionowych 

   (kol.03) 

 4.Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku 
  

krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m2 81,41 

 

26 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-01I0310-

02-060 

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym 

miejscu ponad 0,5 m3. Użycie zaprawy z wapna 

suchogaszonego  1,30x0,40x1,1= 
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m3 0,57 

 

 


