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ROBOTY DEMONTAZOWE:
  demontaż istniejących płytek ceramicznych 
  demontaż częściowy tarasu i schodów zewnętrznych 
  sfrezowanie nadlewek betonowych , 
  demontaż płyt chodnikowych wokół demontowanych schodów
 
PRACE MONTAŻOWE:
  oczyszczenie i impregnacja płyt lastrico w strefie wykusza
  montaż wszelkich izolacji tarasu, schodów i cokołu ponad tarasem
  wykopanie dwóch ścian oporowych tarasu wokół obniżenia dla platformy podnośnika
  wykonanie fundamentu  dla podnośnika ( wraz z odwodnieniem i peszlami dla prowadzenia instalacji zasilenia i sterowania )
  montaż podnośnika wraz z osprzętem
  montaż furtki dwuskrzydłowej i balustrad stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor RAL 7011
  montaż odboju rurowego stalowego ocynkowanego O80 h= 30cm
  w ramach prowadzonych robot na tarasie wyniesionym od poziomu chodnika, należy zachować  szczególną ostrożność przy demonta-
żach schodów i pochylni  oraz demontażach nawierzchni tarasu z uwagi na znajdujące się pod tarasem uzbrojenie podziemne.
Wzdłuż tarasu pod nim przebiega kabel elektryczny. 
W chodniku przylegającym do tarasu wzdłuż tarasu przebiega 10 kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. 
Kable mogą znajdować się na głębokości nawet już 40-50cm do 90cm. Kanalizacja i woda położone są dużo niżej i nie stanowią zagro-
żenia dla wykonywanych prac. Poza ww uzbrojeniem mogą znajdować się elementy nie wykazane na mapach.
 
Odwodnienie zagłębienia pod windę
Odwodnienie systemem ACO, zlokalizowanym w chodniku w kierunku najbliższego wpustu ulicznego w ulicy Radnej. Spadek posadzki
ukierunkowany w kierunku odpływu do ACO.
 
 
 
Planowany remont nie ma wpływu na środowisko oraz nie ingeruje w układ zagospodarowania przestrzennego działki, a także główny
układ konstrukcyjny i funkcjonalny budynku. W ramach opracowania  nie zmienia się warunków ochrony przeciwpożarowej. Opracowa-
nie niniejsze nie zmienia  przeznaczenia obiektu, jego podstawowych wielkości, wysokości , kubatury, nie wpływa na charakter elewacji,
kąty  spadków połaci dachowych. Okładziny elewacji bez zmian.  Nie zmienia się układu i gabarytu okien i drzwi zewnętrznych.
 
UWAGA:
Przedmiar opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w  sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalni- użytko-
wego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).
Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania.
Wskazane kody pozycji w postaci rodzaju i numeru katalogu, numeru tablicy, kolumny i pozycji oznaczają kod danej pozycji przedmiaru i
nie stanowią wskazania wymaganej podstawy kalkulacji własnej oferowanych cen robót. 
Wykonwcy nie wolno scalać pozycji przedmiarowych. 
Przedmiar jest częścia składową dokumentacji technicznej i należy rozpatrywać łącznie razem z projektem i specyfikacją techniczną wy-
konania i odbioru robót. 
 Wycena prac podstawowych mają zawierać w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszące, a więc:
- organizacja placu budowy
- zabezpieczenie placu budowy
- ochrona, zabezpieczenie ppoż
- koszt zajęcia pasa drogowego
- prace porządkowe
- prace pomiarowe
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
- pomiary, badania
- inne prace tymczasowe.
Koszty te leżą po stronie Wykonawcy.
 
Przyjęte w wycenie nazwy handlowe mają na celu wskazanie standardów jakosciowych i nie są nakazem ich stosowania.
Materiały oraz wyposażenie muszą posiadać wymagane aprobaty i dekklaracje zgodności dopuszczające je do stosowania w budownict-
wie
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podnośnik bud przed PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNR 2-31
0815-02

ST-1 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z
płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

3.0*1.0+4.0*1.0 m2 7.00
RAZEM 7.00

2 KNR AT-17
0104-05

ST-1 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40
cm; miejsce cięcia - ściana

m2

(1.75*0.3+1.95+0.5)*0.3 m2 0.89
RAZEM 0.89

3 KNR-W 4-
01 0106-02

ST-1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz bu-
dynku przy istniejących fundamentach

m3

3.0*1.0*1.0+4.0*1.0*1.0 m3 7.00
2.16*2.16*1.1 m3 5.13

RAZEM 12.13
4 KNR-W 4-

01 0109-09
0109-10 

ST-1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość 20 km

m3

poz.1+poz.3 m3 19.13
RAZEM 19.13

5 KNR-W 4-
01 0212-06

ST-1 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych -
schody

m3

2.16*2.16*0.3 m3 1.40
RAZEM 1.40

6 KNR BC-02
0204-02

ST-1 Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnie-
niowe pionowych niemalowanych

m2

2.4*1.66 m2 3.98
RAZEM 3.98

7 KNR-W 2-
02 1101-03

ST-1 Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności pub-
licznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym

m3

2.2*2.5*0.1+2.2*0.35 m3 1.32
RAZEM 1.32

8 NNRNKB
202 0618-01

ST-1 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

2.5*2.5+2.2*0.45 m2 7.24
RAZEM 7.24

9 KNR-W 2-
02 0259-02

ST-1 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
żebrowane o śr. 8-10 mm

t

0.181 t 0.18
RAZEM 0.18

10 KNR-W 2-
02 0205-01
z.sz. r 03
5.7. 9907-05

ST-1 Płyta spodnia żelbetowa z betonu C25/30 (W4, F150) dla podstawy pod-
nośnika - z zastosowaniem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)

m3

2.3*2.3*0.24 m3 1.27
RAZEM 1.27

11 KNR-W 2-
02 0202-01
z.sz. r 03
5.7. 9907-05

ST-1 Ściany  z betonu C25/30 (W4, F150) dla podstawy podnośnika - z zastoso-
waniem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)

m3

1.0*0.25*1.95+0.68*0.2*1.95+(1.85*2+1.95)*0.2*0.27 m3 1.06
RAZEM 1.06

12 KNR-W 2-
02 1217-03

ST-1 Obramienia z kątownika 50x50x5 mm m

1.8*2+1.5*2 m 6.60
RAZEM 6.60

13 KNR BC-02
0210-05

ST-1 Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betono-
wych zaprawą cementowo - polimerową INDUCRET BIS 0/2  - wykonanie
warstwy sczepnej na powierzchniach pionowych konstrukcji żelbetowych

m2

poz.6 m2 3.98
RAZEM 3.98

14 KNR BC-02
0211-02 +
KNR BC-02
0211-04

ST-1 Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej konstruk-
cji betonowych zaprawą cementowo-polimerową INDUCRET BIS 5/40 ;
wielkość gr. 25 mm

m2

poz.13 m2 3.98
RAZEM 3.98

15 KNR BC-02
0301-04

ST-1 Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN
2K/M na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wody bezciś-
nieniowej; grubość warstwy 2,00 mm

m2

poz.13 m2 3.98
RAZEM 3.98
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16 KNR BC-02
0301-11

ST-1 Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN
2K/M - wklejenie taśmy uszczelniającej

m

1.5 m 1.50
RAZEM 1.50

17 KNR-W 4-
01 0726-02

ST-1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2
m2 w 1 miejscu

m2

(2.2+2.3)*1.0 m2 4.50
RAZEM 4.50

18 KNR-W 4-
01 0105-01

ST-1 Zasypanie wykopów nowym piaskiem. Grunt zagęszczony do wsp. 0,98 m3

1.75*1.95*0.5 m3 1.71
2.2*2.3*0.5 m3 2.53
3.0*1.0*1.0+4.0*1.0*1.0 m3 7.00

RAZEM 11.24
19 KNR-W 4-

01 0203-01
z.sz.2.6.
9905-02 

ST-1 Uzupełnienie płyty tarasowej z betonu C25/30 (W4, F150) m3

1.95*0.5*0.22 m3 0.21
RAZEM 0.21

20 KNR BC-02
0511-03 +
KNR BC-02
0511-09

ST-1 Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanymi metodą nieregularną
na klej nakładany pacą o zębach 10 mm; płytki o wymiarach 300x300

m2

1.95*0.5 m2 0.98
RAZEM 0.98

21 ZKNR C-2
0703-06

ST-1 Montaż kotew chemicznych w systemie Hilti; wiercenie otworu o śr. 12 mm
i gł. min. 100 mm w ceble dla montażu daszków. Pręt kotwy HAS-E-R
M10. Nakrętka zabezpieczona kapturkiem pcv

szt.

8+3*4 szt. 20.00
RAZEM 20.00

22 KNR-W 2-
02 1209-01

ST-1 Balustrada tarasowa z bramką przykręcana do podłoża. Balustrady malo-
wane warsztatowo.

m

2.0 m 2.00
RAZEM 2.00

23 KNR-W 2-
02 1217-02

Odbój z rury stalowej ocynkowanej śr. 80mm. Odbój ocynkowany wykona-
ny warsztatowo.

m

2.06 m 2.06
RAZEM 2.06

24 KNR 2-31
0502-06
z.o.2.13.
9902-01 

ST-1 Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę

m2

3.0*1.0+4.0*1.0 m2 7.00
RAZEM 7.00

25
analiza indy-
widualna

ST-1 Dostawa, montaż i uruchomienie podnośnika.  Linia zasilająca w ramach
prac elektrycznych. Przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie rejes-
tracji w UDT.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

26
analiza indy-
widualna

ST-1 Odwodninie liniowe typu ACO m

1.0 m 1.00
RAZEM 1.00

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
2 ATHCJP_1kw2014
3 WACETOB wyd.III 2000
4 BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004
5 WACETOB wyd.V 2003
6 ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
7 HENKEL wyd.I 2008
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