
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

m2Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych
alumin. o pow. ponad 1.5 m2 - wykonanie okien wg okien
istn. (SAPA BUILDING SYSTEM POLAND Fasada FSB
4150) w kolorze RAL 6005 (profile i okucia), szyby
6ESGstopsol/16/44.2LE. Okna uchylne od dołu. Należy
wykonać pomiar z natury (konieczna wizja lokalna).

KNR 0-19
0928-07

1

4,73m22 * (1,20 * 1,97)

4,73RAZEM

r-gWynajem i praca podnośnika z obsługą (ilość r-g z poz.1)Kalkulacja
własna

2

12,30r-g12,2980

12,30RAZEM

mWykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości
do 40 cm

KNR 4-01
0708-03

3

10,28m2 * [(1,20 + 1,97 + 1,97)]

10,28RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności (ościeża)

KNR 4-01
1204-08

4

4,11m20,40 * [2 * (1,20 + 1,97 + 1,97)]

4,11RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych (ościeża)

KNR 4-01
1204-02

5

4,11m20,40 * [2 * (1,20 + 1,97 + 1,97)]

4,11RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 21 km

KNR 4-01
0108-09
0108-10

6

0,47m30,10 * [2 * (1,20 * 1,97)]

0,47RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2637
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	Wydruk
	Przedmiar
	Pozycja: Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych alumin. o pow. ponad 1.5 m2 - wykonanie okien wg okien istn. (SAPA BUILDING SYSTEM POLAND Fasada FSB 4150) w kolorze RAL 6005 (profile i okucia), szyby 6ESGstopsol/16/44.2LE. Okna uchylne od dołu. Należy wykonać pomiar z natury (konieczna wizja lokalna).
	2 * (1,20 * 1,97)

	Pozycja: Wynajem i praca podnośnika z obsługą (ilość r-g z poz.1)
	12,2980

	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm
	2 * [(1,20 + 1,97 + 1,97)]

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ościeża)
	0,40 * [2 * (1,20 + 1,97 + 1,97)]

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych (ościeża)
	0,40 * [2 * (1,20 + 1,97 + 1,97)]

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 21 km
	0,10 * [2 * (1,20 * 1,97)]




