
Gmina Białystok reprezentowana przez Dom Pomocy Spo-
łecznej

15-530 Białystok, ul. Baranowicka 203

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     Termomodernizacja budynku administracyjnego
ADRES INWESTYCJI   :     15-530 Białystok, ul. Baranowicka 203
INWESTOR   :     Gmina Białystok reprezentowana przez Dom Pomocy Społecznej
ADRES INWESTORA   :     15-530 Białystok, ul. Baranowicka 203

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Krzysztof Rozbicki
DATA OPRACOWANIA   :     17.04.2018

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
17.04.2018

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Termomodernizacja budynku administracyjnego - przedmiar 4 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Docieplenie ścian zewnętrznych
1

d.1
KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - opaska

m2

(15.10*2+2.00*2*2)*1.00+30.65*2.00 m2 99.500
5.50*19.56+4.00*15.00 m2 167.580

RAZEM 267.080
2

d.1
KNR 4-01
0104-03

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV

m3

(15.10+2.00*2+30.65)*2*0.10*0.90 m3 8.955
RAZEM 8.955

3
d.1

KNR 4-01
0105-03

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV

m3

poz.2 m3 8.955
RAZEM 8.955

4
d.1

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie - cokół

m2

(15.10+2.00*2+30.65)*2*1.30 m2 129.350
RAZEM 129.350

5
d.1

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie

m2

poz.4 m2 129.350
RAZEM 129.350

6
d.1

KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi XPS gr. 8cm - co-
kół

m2

poz.4 m2 129.350
RAZEM 129.350

7
d.1

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt.

poz.4 szt. 129.350
RAZEM 129.350

8
d.1

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2

poz.4 m2 129.350
RAZEM 129.350

9
d.1

KNR 0-17
0930-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - na-
łożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa

m2

poz.4 m2 129.350
RAZEM 129.350

10
d.1

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT
69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierz-
chniach poziomych

m2

poz.4 m2 129.350
RAZEM 129.350

11
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

obróbki-para-
pety

[1.80*(11*2+27+21)+0.90*(12+2)+2.00*2]*0.30 m2 42.780

obróbki da-
chu

(30.65+15.10+2.00*2)*0.55*2 m2 54.725

RAZEM 97.505
12

d.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

(30.65+15.10+3.00)*2 m 97.500
RAZEM 97.500

13
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

9.40*6+3.20*4 m 69.200
RAZEM 69.200

14
d.1

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

osłona attyki (30.65+16.50+5.80+2.00*2+5.40+15.10*2+2.00*2+3.00*2+5.00*2)*1.20 m2 135.060
RAZEM 135.060

15
d.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 17 km

t

poz.11*0.005*4.71/1000 t 0.002
poz.12*3.14*0.065*4.71/1000 t 0.094
poz.13*3.14*0.10*4.71/1000 t 0.102
poz.14*1.5*5.5/1000 t 1.114

RAZEM 1.312
16

d.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

okna [1.80*1.80*(11*2+27+21)+0.90*0.90*12+0.90*1.80*2+2.00*1.50*2] m2 245.760
drzwi 1.20*2.30+1.80*2.30*2 m2 11.040

RAZEM 256.800
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17

d.1
KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

[(30.65+2.00)*8.40+16.20*8.40+(16.20+2.00)*8.70*2+3.00*4.50*2+5.00*3.30*
2]-poz.16

m2 530.220

okna [1.80*3*(11*2+27+21)+0.90*3*12+(0.90+1.80*2)*2+(2.00+1.50*2)*2]*0.30 m2 128.820
drzwi (1.20+2.30*2+1.80*2+2.30*2*2)*0.30 m2 5.580

RAZEM 664.620
18

d.1
KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie

m2

poz.17 m2 664.620
RAZEM 664.620

19
d.1

KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie ścian budynków z cegły styropianem EPS 70 gr. 15cm m2

[(30.65+2.00)*8.40+16.20*8.40+(16.20+2.00)*8.70*2+3.00*4.50*2+5.00*3.30*
2]-poz.16

m2 530.220

RAZEM 530.220
20

d.1
KNR 0-17
2610-08

Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płyta-
mi styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki

m2

okna [1.80*3*(11*2+27+21)+0.90*3*12+(0.90+1.80*2)*2+(2.00+1.50*2)*2]*0.30 m2 128.820
drzwi (1.20+2.30*2+1.80*2+2.30*2*2)*0.30 m2 5.580

RAZEM 134.400
21

d.1
KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez
gruntowania

m2

poz.19+poz.20 m2 664.620
RAZEM 664.620

22
d.1

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

(15.10+2.00*2+30.65)*2 m 99.500
RAZEM 99.500

23
d.1

KNR 0-33
0123-05

Montaż listwy do ościeży m

okna [1.80*3*(11*2+27+21)+0.90*3*12+(0.90+1.80*2)*2+(2.00+1.50*2)*2] m 429.400
drzwi (1.20+2.30*2+1.80*2+2.30*2*2) m 18.600

RAZEM 448.000
24

d.1
KNR 0-28
2621-01

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt
styropianowych gr.3 cm na ościeżach - spadki pod obróbki blacharskie

m2

obróbki-para-
pety

[1.80*(11*2+27+21)+0.90*(12+2)+2.00*2]*0.30 m2 42.780

RAZEM 42.780
25

d.1
KNR-W 2-02
1217-01

Narożniki z kątownika 40x40x5 mm m

(30.65+15.10+2.00*2)*2+14.45+16.20*2 m 146.350
RAZEM 146.350

26
d.1

NNRNKB
202 0421-02

(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie
deski czołowej

m

(30.65+15.10+2.00*2+5.00*2)*2 m 119.500
RAZEM 119.500

27
d.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

obróbki-para-
pety

[1.80*(11*2+27+21)+0.90*(12+2)+2.00*2]*0.65 m2 92.690

RAZEM 92.690
28

d.1
NNRNKB
202 0546-01
analogia

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej o śr. 125 mm - montaż
rynien

m

poz.12 m 97.500
RAZEM 97.500

29
d.1

NNRNKB
202 0546-02
analogia

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej o śr. 125 mm - montaż
lejów spustowych

szt.

6+4 szt. 10.000
RAZEM 10.000

30
d.1

NNRNKB
202 0546-04
analogia

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej o śr. 125 mm - montaż
denek rynnowych

szt.

10+4 szt. 14.000
RAZEM 14.000

31
d.1

NNRNKB
202 0550-03
analogia

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej o śr. 100 mm m

poz.13 m 69.200
RAZEM 69.200

32
d.1

NNRNKB
202 0550-07
analogia

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej - kolanka o śr. 100 mm szt.
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(6+4)*3 szt. 30.000

RAZEM 30.000
33

d.1
KNR 4-01
0533-02

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i
pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej

m2

ogniomury (14.45+16.20*2)*(0.65+0.55) m2 56.220
obróbki da-
chu

(30.65+15.10+2.00*2)*0.75*2 m2 74.625

RAZEM 130.845
34

d.1
KNR 4-01
1212-05 z.sz.
2.2 9912-01 
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną konstrukcji attyki - praca na wysokości 5-10
m

m2

poz.14 m2 135.060
RAZEM 135.060

35
d.1

NNRNKB
202 0540-01
analogia

(z.VI) Pokrycie attyki nowym wypełnieniem z blachy powlekanej trapezowej m2

poz.14 m2 135.060
RAZEM 135.060

36
d.1

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej m2

obróbki da-
chu

(30.65+15.10+2.00*2)*1.50*2 m2 149.250

RAZEM 149.250
37

d.1
KNR 2-31
0511-02
kalk. własna

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej wraz z obsadzeniem obrzeży

m2

(15.10*2+2.00*2*2)*1.20+30.65*1.00 m2 76.490
5.50*19.56+4.00*15.00+4.00*4.50 m2 185.580

RAZEM 262.070
38

d.1 analiza indy-
widualna

Skucie warstwy betonu przy naświetlach od strony północnej (przy wejściu) na-
prawa kanalizacji deszczowej, wykonanie izolacji p.wilgociowej ścian funda-
mentowych z zasypaniem wykopu, demontaż starych łupin i wykonanie umoc-
nienia skarpy z pustaków typu "gazon"

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.1 analiza indy-

widualna

Wymiana starych lamp oświetlających zamontowanych na elewacji budynku
na nowe wykonane w technologii LED wraz z niezbędnymi przeróbkami insta-
lacji - 3 szt.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.1 analiza indy-

widualna

Demontaż, niezbędne przerobienie i ponowny montaż po dociepleniu krat w
oknach piwnicznych oraz pomieszczeniu kasowym (pozostałe kraty do utyliza-
cji), a także tabliczek, szyldów, wymiana na nowe wyprowadzeń wentylacji na
ścianie zachodniej i innych elementów umieszczonych na elewacji

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.1

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

[(30.65+2.00)*8.40+16.20*8.40+(16.20+2.00)*8.70*2+3.00*4.50*2] m2 754.020
RAZEM 754.020
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