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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Realizacja przedmiotu zamówienia polega na wykonaniu:
1. Remont dachu z papy
2. Remont kominów
3. Wymiana systemu rynnowego
 
Wykonanie zadania umownego polega na wykonaniu w szczególności niżej wymienionych robót budowlanych:
1) Remont dachu z papy
a) Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną poprzez jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia po wyrównaniu istniejącego pokry-
cia papy) - 658,14 m2 
b) Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika/pręta mocowanych na dachu i ścianach - 80,20 m
c) Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1 m2 - 11 szt.
d) Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu (przyjęto 20% powierzchni dachu) - 131,63 m2       
e) Obróbki z papy wierzchniego krycia kominów, wywiewek do wys. 0,2 m (wywiewka na dachu sklepu mięsnego, wywiewki na dachu stomatologii,
wszystkie kominy) - 6,34 m2 
2) Remont kominów:
a) Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - Skucie uszko-
dzonych, odspojonych tynków kominów (przyjęto 50%) - 11,08 m2 
b) Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3
c) Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem - 11,08 m2 
d) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - 22,15 m2 
˘ Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża. 
2. Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub szczotką
e) Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach kominów - 22,15 m2
f) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - 22,15 m2 
g) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni kominów - 22,15 m2
h) Naprawa pęknięć czapek kominowych - 6,39 m
i) Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - 3,0 m2  
j) Naprawa uszkodzeń czapek kominowych zaprawą naprawczą - 14 miejsc
k) Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych dwuwarstwowe o gr. 20 mm - czapek kominowych - 5,50 m2
l) Obsadzenie kratek wentylacyjnych stalowych w kominach z cegieł - 48 szt.
 
3) Wymiana systemu rynnowego: 
a) Wymiana istniejących rynien na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych śr. 125 mm z zastosowaniem łączników z zaciskami, zastosowanie całe-
go kompletnego systemu rynnowego i wszystkich jego elementów - 139,90 m
b) Wymiana rur spustowych na rury okrągłe z tworzyw sztucznych - odcinki pionowe śr. 110 mm; zastosowanie całego kompletnego systemu ryn-
nowego i wszystkich jego elementów; 11 szt. rur
c) Wymiana pokrycia pasów pod-i nadrynnowych z blachy ocynkowanej; w rozwinięciu do 0,25 m - 59,45 m2    
d) Montaż siatek ochronnych systemowych rynien dachowych o śr.125 mm. Do zabezpieczenia rynien przed liśćmi, gałęziami i ptakami. Charakte-
rystyka siatki: odporna na promieniowanie UV; odpowiednia wielkość oczek 5,5 x 6,5 mm (max. do 1,0 cm); nie ugina się pod ciężarem liści, gałęzi
czy śniegu; kolor ciemny; gramatura min. 200 g/mb; siatka wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
e) Wywiezienie wszystkich odpadów poremontowych z terenu robót
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont dachu z papy, kominów i rynien na Ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce

1 Dach
1

d.1
KNNR 3
0503-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (jednokrotne pokrycie papą
wierzchniego krycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy)

m2

42,1*9,4+9,6*13,9+12,4*10,4 m2 658,14
RAZEM 658,14

2
d.1

KNR 4-03
1140-05

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta moco-
wanych na dachu i ścianach

m

13,8+13,2+9,2+21+13,8+9,2 m 80,20
RAZEM 80,20

3
d.1

KNR 4-01
0519-03

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 szt.

11 szt. 11,00
RAZEM 11,00

4
d.1

KNR 4-01
0519-01

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowa-
niu (przyjęto 20% powierzchni dachu)

m2

0,2*poz.1 m2 131,63
RAZEM 131,63

5
d.1

KNR-W 4-01
0519-04

Obróbki z papy wierzchniego krycia kominów, wywiewek (wywiewka na dachu sklepu
mięsnego, wywiewki na dachu stomatologii, wszystkie kominy)

m2

0,2*(0,3*2+0,4*2+4*0,4+2*0,6+2*0,45+2*0,9+2*0,45+2*0,9+2*0,45+2*0,9+2*0,45+2*
1,1+2*0,45+2*0,6+2*0,45+2*0,9+2*0,45+2*0,9+2*0,45+2*0,6+2*0,45+2*0,6+2*0,45+
2*0,8+2*0,45+2*0,6)

m2 6,34

RAZEM 6,34
2 Rynny i rury spustowe
6

d.2
KNNR-W 3
0511-03

Wymiana istniejących rynien na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych śr.125 mm z
zastosowaniem łączników z zaciskami, zastosowanie całego kompletnego systemu
rynnowego i wszystkich jego elementów.

m

41,6+9,2+19,5+13,8+9,2+13,8+13,2+9,2+10,4 m 139,90
RAZEM 139,90

7
d.2

KNNR-W 3
0510-02

Wymiana rur spustowych na rury okrągłe z tworzyw sztucznych - odcinki pionowe śr.
110 mm; zastosowanie całego kompletnego systemu rynnowego i wszystkich jego
elementów; 11 szt. rur

m

2*3,9+9*3,8 m 42,00
RAZEM 42,00

8
d.2

KNR 4-01
0533-02

Wymiana pokrycia pasów pod-i nadrynnowych z blachy ocynkowanej; w rozwinięciu
do 0,25 m;

m2

0,25*(13,8+13,2+42+6,2+19,5+13,8+10,4)+0,25*(13,8+13,2+42+6,2+19,5+13,8+
10,4)

m2 59,45

RAZEM 59,45
9

d.2
KNR K-05
0501-01

Montaż siatek ochronnych systemowych rynien dachowych o śr. 100 mm  (R i S) *
0,5. Do zabezpieczenia rynien przed liśćmi, gałęziami i ptakami. Charakterystyka
siatki: odporna na promieniowanie UV; odpowiednia wielkość oczek 5,5 x 6,5 mm
(max. do 1,0 cm); nie ugina się pod ciężarem liści, gałęzi czy śniegu; kolor ciemny;
gramatura min. 200 g/mb; siatka wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego

m

13,8+13,2+42+6,2+19,5+13,8+10,4 m 118,90
RAZEM 118,90

3 Kominy
10

d.3
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - Skucie uszkodzonych tynków ko-
minów (przyjęto 50%)

m2

0,5*(5*(2*0,45*0,9+2*0,9*0,9)+2*(2*0,45*1,0+2*1,0*1,0)+4*(2*0,45*0,5+2*0,6*0,5)) m2 11,08
RAZEM 11,08

11
d.3

KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3

0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50

12
d.3

KNR 4-01
0735-04

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad
dachem

m2

poz.10 m2 11,08
RAZEM 11,08

13
d.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

5*(2*0,45*0,9+2*0,9*0,9)+2*(2*0,45*1,0+2*1,0*1,0)+4*(2*0,45*0,5+2*0,6*0,5) m2 22,15
RAZEM 22,15

14
d.3

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach kominów m2

poz.13 m2 22,15
RAZEM 22,15

15
d.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.13 m2 22,15
RAZEM 22,15

16
d.3

KNR 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni kominów m2

poz.13 m2 22,15
RAZEM 22,15

17
d.3

KNR 4-01
0205-03

Naprawa pęknięć czapek kominowych m

6,39 m 6,39
RAZEM 6,39
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.3
KNR 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2

3 m2 3,00
RAZEM 3,00

19
d.3

KNR 4-01
0205-04

Naprawa uszkodzeń czapek kominowych zaprawą naprawczą miejsc.

14 miejsc. 14,00
RAZEM 14,00

20
d.3

KNR 4-01
0601-02
analogia

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych dwuwarstwowe o
gr.20 mm - czapek kominowych

m2

(1,0*0,55)*5+(1,1*0,55)*2+(0,7*0,55)*4 m2 5,50
RAZEM 5,50

21
d.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych stalowych w kominach z cegieł szt.

48 szt. 48,00
RAZEM 48,00

22
d.3

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 15 km

m3

poz.2*0,15*0,1+poz.6*0,15*0,15+poz.7*0,12*0,12+poz.8*0,1*0,15 m3 5,85
RAZEM 5,85
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