
Mikołowska 37-39C - remont kominów

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. Jedn.

1 Remont kominów.

1.1 KNRW 219/102/1

Analogia: Oznakowanie terenu robót 40 m

1.2 KNR 401/354/13

Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek - analogia: zdjęcie i ponowne 

założenie nasad kominowych 262 szt

1.3 KNR 202/515/8

Analogia: wykonanie i montaż sztucera przedłużającego podstawę nasady, wymiar - 

średnica wewnętrzna podstawy, przyjąć R=0,5

R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 262 szt

1.4 KNR 401/208/1

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, 

grubość do 10·cm - w czapie pod nowe nasady 5 szt

1.5 KNR 401/322/4

Obsadzenie drobnych elementów, w podłożach betonowych; ramy, wycieraczki, wsypy 

stalowe, powierzchnia do 0,5·m2 - analogia: montaz nowych nasad kominowych typ H z

rewizją lub demontowane w przygotowanych otworach, średnica 130 mm 10 szt

1.6 KNNR 5/721/3

Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, głębokość 5·cm - odcięcie krawędzi 

czapy kominowej betonowej 184,6 m

1.7 KNNR 5/721/4

Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, dodatek za każdy następny 1·cm 

głębokości (ponad 5) 184,6 2,00 m

1.8 KNR 401/212/4

Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe 7,38 m2

1.9 KNR 508/803/1

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie, głębokość do 8·cm i 

średnicy do 10·mm - dodatkowe mocowanie podstaw nasad 1 048 szt

1.10 KNR 508/809/1

Osadzenie w podłożu kołków, na ścianie lub stropie, kołki plastykowe rozporowe 1 048 szt

1.11 BC 2/201/1

Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych - czapy 66 m2

1.12 ORGB 202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 66 m2

1.13 KNR 401/803/2

Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0·m2 

(w 1 miejscu), z zatarciem na gładko - analogia: wyprofilowanie spadków na 

czapach, spadek min. 20% 66 m2

1.14 KNR 23/2612/8

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona 

narożników wypukłych kątownikiem metalowym - zabezpieczenie krawędzi kominów po 

odcięciu krawędzi czap 184,6 mb

1.15 ORGB 202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm - 

krawędzie czap, wykonć z blachy grub. 0,7 mm 46,2 m2

1.16 KNR 202/602/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja 

asfaltowa, 1·warstwa - gruntowanie 66 m2

1.17 KNR 202/602/5

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne

asfaltowe gęste, 1·warstwa 66 m2

1.18 KNR 202/602/6

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne

asfaltowe gęste, dodatek za każdą następną warstwę 66 m2

1.19 KNR 401/518/6

Analogia: aplikacja posypki papowej z łupka 66 m2

1.20 KNR 23/2611/1

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  

mechaniczne i zmycie - tynki kominów 148 m2

1.21 KNR 23/2611/2

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 

Atlas Uni Grunt, 1-krotne 148 m2

1.22 KNR 23/2612/6

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie 

warstwy siatki, ściany 148 m2

1.23 KNR 23/933/1

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit

N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na 

podłoże podkładowej masy tynkarskiej 148 m2

1.24 KNR 23/933/2 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit

N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na 

ścianach płaskich i pow. poziomych, tynk Atlas N-200 - wykonać tynk akrylowy 148 m2

1.25 KNR 508/802/1

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w cegle, głębokość do 8·cm i 

średnicy do 10·mm - dodatkowe mocowanie listew dociskowych 120 szt

1.26 KNR 508/809/1

Osadzenie w podłożu kołków, na ścianie lub stropie, kołki plastykowe rozporowe 120 szt

1.27 KNR AT 27/515/4  Uszczelnienie wcięcia obróbki - listew dociskowych 182 m

1.28 KNR 401/322/2

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - 

analogia: zabezpieczenia wylotów bocznych kominów 10 szt



Mikołowska 37-39C - remont kominów

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. Jedn.

1.29 KNRW 215/212/6

Rury wywiewne, z blachy stalowej, uszczelniane sznurem i zaprawą cementową, 

Fi·100·mm - analogia: przeróbki 8 szt

1.30 KNR 401/322/1

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, wsporniki lub haki zawiasowe 

- analogia: kotwienie rur wywiewnych do kominów 8 szt

1.31 KNR 401/1212/2 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 

1-krotnie, 2-krotne - nasady kominowe, przyjeto 20% 42,8 m2

1.32 KNRW 401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią - analogia: zabezpieczenie pokrycia dachu 150 m2

1.33 ZRE 18/14/1

Transport pionowy materiałów murarskich 5 330 kg

1.34 KNR 401/106/5

Analogia: usuniecie gruzu z dachu 1 m3

1.35 KNR 401/108/9

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km 1 m3

1.36 KNR 401/108/10

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km 1 9,00 m3

1.37 Wycena własna: koszt utylizacji odpadów 1 m3

1.38 Wycena własna:  Opinia kominiarska. 1 szt


