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PRZEDMIAR ROBÓT

BranŜa kosztorysu: Budow lana

Inwestycja: Remont i przebudowana istniejącej kotłowni miejskiej w  Rypinie, budowa budynku garaŜowo -
magazynowego, rozbiórka budynku  magazynowego.
Przebudowa elewacji kotłowni

Adres: ul. Bohaterów  Czerw ca 1956r 7; działak nr 882/ 15
Rypin

Kod CPV 1: 45213251-7

Nazw a w g CPV 1: Roboty budow lane w  zakresie zakładów  przemysłow ych

Inw estor: Miejskie przedsiębiorstw o Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Adres: ul. Mikołaja Reja  2
87-500 Rypin

Wykonaw ca: ARH+ architekt Andrzej Rydzew ski

Adres: ul. Zachodnia 14A/ 47
15-345 Białystok

Sporządził: Andrzej Rydzew ski

Spraw dził:

Data opracow ania 15.04.2011

Inw estor Wykonaw ca
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Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm .
Ilości

składowe
Razem

1 2 3 4 5 6

1 45223500- 1
CPV

Fundamenty

1.1 KNR 4-01
0212-0100

Rozbiórka elementów  konstrukcji betonow ych niezbrojonych o
grubości do 15 cm

m3 7,26

opaska przy budynku

(9,44+37,27+1,40)*0,50*0,10 m3 2,41

naw ierzchnie betonow e

(19,26+0,60*2+12,66+3,18+17,58)*0,60*0,15 m3 4,85

1.2 KNR 4-01
0212-0200

Rozbiórka elementów  konstrukcji betonow ych niezbrojonych o
grubości ponad 15 cm

m3 0,46

schody zew nętrzne

1,00*0,75*(0,41+0,81)*0,5 m3 0,46

1.3 KNR 4-01
0104-0200

Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionow ych przy
odkryw aniu odcinkami istniejących fundamentów  w  gruncie
kategorii III (do izolacji istn. fundamentów )

m3 55,40

(9,44+37,27+1,40+19,26+12,66+3,18+17,58+0,60*3)*0,60*0,90 m3 55,40

1.4 KNR 4-01
0105-0200

Zasypanie w ykopów  z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem w arstw ami co 15 cm w  gruncie kategorii III - po w ykonaniu
robót izolacyjnych

m3 55,40

55,40 m3 55,40

1.5 KNR 4-01
0619-0300

Odgrzybianie pow ierzchni murów  z cegły łatw o dostępnych o
pow ierzchni ponad 5 m2,przy uŜyciu szczotek stalow ych

m2 90,71

(9,44+37,27+1,40+19,26+12,66+3,18+17,58)*0,90 m2 90,71

1.6 KNR 4-01
0621-0500

Odgrzybianie ścian ceglanych o pow ierzchni ponad 5 m2 metodą
dw ukrotnego smarow ania

m2 90,71

90,71 m2 90,71

1.7 KNR 2-02
0603-0900

Izolacje przeciw w ilgociow e pow łokow e,pionow e,z roztw oru
asfaltow ego.Pierw sza w arstw a.

m2 90,71

90,71 m2 90,71

1.8 KNR 2-02
0603-1000

Izolacje przeciw w ilgociow e pow łokow e,pionow e,z roztw oru
asfaltow ego.KaŜda następna w arstw a.

m2 90,71

90,71 m2 90,71

1.9 KNR 2-02
0609-0800

Ocieplenie ścian płytami z poliestyrenu ekstrudow anego gr. 8cm
na lepiku bez w ypełniaczy

m2 14,35

część biurow a

(9,44+6,50)*0,90 m2 14,35

1.10 KNR 2-02
0206-0100

Ściany betonow e proste o grubości 12 cm,Beton B15 - fundament
pod cegły elew acyjne

m2 90,71

90,71 m2 90,71

1.11 KNR 2-02
0206-0500

Ściany betonow e o grubości 20 cm,dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy
grubości  ściany.
Krotność = 8

m2 -   90,71

-90,71 m2 -   90,71

1.12 KNR 2-02
0616-0400

Izolacje pionow e z folii kubełkow ej. m2 90,71

90,71 m2 90,71

1.13 KNR 2-31
0102-0500

Wykonyw anie koryt na poszerzeniach chodników . Głębokość
koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV

m2 24,31

opaska przy budynku

(9,44+37,27+1,40+0,50)*0,50 m2 24,31

1.14 KNR 2-31
0511-0200

Naw ierzchnie z kostki brukow ej betonow ej szarej o grubości 6 cm
układanej na podsypce cementow o-piaskow ej

m2 24,31

opaska przy budynku

24,31 m2 24,31

1.15 KNR 2-31
0407-0500

ObrzeŜa betonow e o w ymiarach 30x8 cm na podsypce
cementow o-piaskow ej z w ypełnieniem spoin zapraw ą cementow ą

m 49,11

9,44+37,27+1,40+0,50*2 m 49,11

1.16 KNR 2-02
0218-0100

Schody Ŝelbetow e,stopnie betonow e zew nętrzne i w ew nętrzne
na gotow ym podłoŜu Beton C16/20

m3 0,55

1,20*0,75*(0,41+0,81)*0,5 m3 0,55
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Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm .
Ilości

składowe
Razem

1 2 3 4 5 6

2 Ściany nadziem ia

2.1 KNR 2-02
1213-0500

DemontaŜ schodów  zew nętrznych stalow ych z balustradami (do
ponow nego w budow ania)

m 4,56

1,00*4,56 m 4,56

2.2 KNR 2-02
1213-0400

Rozbiórka - Drabiny zew nętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m. m 17,50

17,50 m 17,50

2.3 KNR 4-01
0535-0400

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m 50,06

37,27+8,57+4,22 m 50,06

2.4 KNR 4-01
0535-0600

Rozebranie rur spustow ych z blachy nie nadającej się do uŜytku m 89,00

15,30*5+12,50 m 89,00

2.5 KNR 4-01
0535-0800

Rozebranie obróbek blacharskich murów  ogniow ych, okapów ,
kołnierzy gzymsów  itp.z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2 52,81

pasy nadrynnow e

50,06*0,35 m2 17,52

murki dachow e

(19,40+3,14+1,40+14,86)*0,60 m2 23,28

24,02*0,50 m2 12,01

2.6 KNR 4-01
0354-0300

Wykucie z muru ościeŜnic drew nianych o pow ierzchni do 1 m2 szt. 2,00

65x130 cm 1 szt. 1,00

84x90 cm 1 szt. 1,00

2.7 KNR 4-01
0354-0400

Wykucie z muru ościeŜnic drew nianych o pow ierzchni do 2 m2 szt. 1,00

210x90 cm 1 szt. 1,00

2.8 KNR 4-01
0354-0500

Wykucie z muru ościeŜnic drew nianych o pow ierzchni ponad 2 m2 m2 10,16

1,50*1,50*1 m2 2,25

3,95*0,90*1 m2 3,56

1,45*3,00*1 m2 4,35

2.9 KNR 4-01
0354-0800

Wykucie z muru ościeŜnic stalow ych lub krat okiennych o
pow ierzchni ponad 2 m2

m2 71,05

5,80*1,75*4 m2 40,60

5,80*5,25*1 m2 30,45

2.10 KNR 4-01
0354-1500

Wykucie z muru kaŜdej w murow anej końców ki w sporników
stalow ych

szt. 26,00

26 szt. 26,00

2.11 KNR 4-01
1111-0200

Rozszklenie otw orów  okiennych. Ramy Ŝelbetow e m2 235,94

5,80*1,75*(15+12)*0,8 m2 219,24

5,80*1,20*3*0,80 m2 16,70

2.12 KNR 4-01
0212-0300

Rozbiórka elementów  konstrukcji betonow ych zbrojonych - ruszta
Ŝelbetow e okien

m3 5,57

okna  na
poziomie 0,00

[(5,80+1,75)*2*0,12*0,25+1,50*0,12*0,12*7]*6 m3 3,63

szprosy na
w yŜszych
poziomach

1,50*0,12*0,12*6*15 m3 1,94

2.13 KNR 2-02
0210-0100

Belki i podciągi Ŝelbetow e,o stosunku długości deskow anego
obw odu do przekroju belki do 8 m/m2.0. Beton C16/20

m3 1,10

5,80*0,38*0,50 m3 1,10

2.14 KNR 2-02
0290-0100

Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetow ych elementów  budynków  i budow li
prętami stalow ymi okrągłymi,gładkimi f i 6 mm.

t 0,02

(5,80/0,15)*1,80*0,222*0,001 t 0,02

2.15 KNR 2-02
0290-0201

Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetow ych elementów  budynków  i budow li
prętami stalow ymi okrągłymi,Ŝebrow anymi f i 12 mm.

t 0,04

(5,80*8)*0,888*0,001 t 0,04
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Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm .
Ilości

składowe
Razem

1 2 3 4 5 6

2.16 KNR 4-01
0304-0200

Zamurow anie otw orów  w  ścianach z bloczków  z betonu
komórkow ego na zapraw ie klejow ej

m3 16,18

[5,80*5,25-4,00*(2,45+1,50)]*0,38 m3 5,57

(5,80*1,75-4,00*1,35)*0,38*2 m3 3,61

(6,00*1,75-5,40*1,35)*0,24*5 m3 3,85

3,42*1,75*0,25 m3 1,50

1,45*3,00*0,38 m3 1,65

2.17 KNR-I 0-19
1023-0501

Okna z PCV rozw ierane i uchylno-rozw ierane jednodzielne o
pow ierzchni do 1,0 m2 obsadzone na dyblach stalow ych,z
obróbką obsadzenia

m2 2,71

ON1 0,84*0,90*1 m2 0,76

ON4 0,65+1,30*1 m2 1,95

2.18 KNR-I 0-19
1023-0900

Okna z PCV rozw ierane i uchylno-rozw ierane dw udzielne o
pow ierzchni do 2,0 m2 obsadzone na kotw ach stalow ych,z
obróbką obsadzenia

m2 1,89

ON2 2,10*0,90*1 m2 1,89

2.19 KNR-I 0-19
1023-1000

Okna z PCV rozw ierane i uchylno-rozw ierane dw udzielne o
pow ierzchni do 2,5 m2 obsadzone na kotw ach stalow ych,z
obróbką obsadzenia

m2 2,25

OH4 1,50*1,50*1 m2 2,25

2.20 KNR-I 0-19
1023-1100

Okna z PCV rozw ierane i uchylno-rozw ierane dw udzielne o
pow ierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone na kotw ach stalow ych,z
obróbką obsadzenia

m2 3,56

ON3 3,95*0,90*1 m2 3,56

2.21 KNR-I 0-19
1024-1100

Okna z PCV stałe, o pow . pona 2,5m2, szklenie z płyt poliw eglanu
komorow ego

m2 89,37

OH1 5,40*1,35*5 m2 36,45

OH2 4,00*1,35*2 m2 10,80

OH3 5,40*1,30*6 m2 42,12

2.22 KNNR 2 0302-
0700

Parapety w ew nętrzne z konglomeratów  o szer. 35cm m 7,94

część biurow a

0,94+2,20+4,05+0,75 m 7,94

2.23 KNR 2-05
1007-0100

Okładziny rusztów  Ŝelbetow ych z blach trapezow ych -
mocow ane do bezpośrednio do rusztów  Ŝelbetow ego okien

m2 114,59

5,77*(2,62+2,00)*3 m2 79,97

5,77*2,00*3 m2 34,62

2.24 NNRNKB 2-
02U 0541-0200

Obróbki blacharskie ościeŜy w ew nętrznych z blachy pow lekanej
o szerokości w  rozw inięciu ponad 25 cm

m2 109,00

(5,50+1,35)*2*0,40*5 m2 27,40

(5,50+1,30)*2*0,40*15 m2 81,60

2.25 KNR-I 0-23
2611-0100

Przygotow anie starego podłoŜa poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2 1 439,75

ściany Ŝelbetow e

18,00*(14,88+12,50) m2 492,84

potracenia

okna -5,40*1,35*5 m2 -   36,45

-5,40*1,30*15 m2 -   105,30

drzw i -2,30*2,70 m2 -   6,21

ściany z cegły

część biurow a

(14,68+6,50)*14,88+6,50*12,50-6,50*(2,95+3,24)*0,5-5,50*(3,24+
2,80)*0,5

m2 359,68

potrącenia

okna -2,10*0,90 m2 -   1,89

-3,95*0,90 m2 -   3,56

-1,58*0,90 m2 -   1,42

-1,15*1,20 m2 -   1,38

-2,00*1,80 m2 -   3,60
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Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm .
Ilości

składowe
Razem

1 2 3 4 5 6

kotłow nia

(4,26+1,40+8,40+12,66+3,18)*15,30+19,26*16,35+14,38*[15,30-(
14,60+12,50)*0,5]

m2 797,54

potrącenia

drzw i i okna -2,50*2,65*1 m2 -   6,63

-1,80*2,10*2 m2 -   7,56

-0,98*2,10*1 m2 -   2,06

-4,00*1,35*3 m2 -   16,20

-1,50*1,50*1 m2 -   2,25

-4,00*2,45*1 m2 -   9,80

-4,00*1,50*1 m2 -   6,00

2.26 KNR-W 4-01
0704-0200

Zabezpieczenie elementów  Ŝelbetow ych mleczkiem cementow ym (
lub innym preparatem do zabezpieczenia konstrukcji Ŝelbetow ych)
-20% pow .

m2 68,98

(492,84-36,45-105,30-6,21)*0,2 m2 68,98

2.27 KNR-I 0-23
2612-0100

Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie płyt styropianow ych,do
ścian - styropian EPS200-036 gr. 8cm mocow any na zapraw y
klejow e

m2 26,91

- pod obmurow anie kształtkami elew acyjnymi - część biurow a

(9,44+8,50)*1,50 m2 26,91

2.28 KNR 2-02
0117-1400

Licow anie ścian budynków  w ielokondygnacyjnych,z cegieł
kratów ek,bloczków  i pustaków

m2 189,11

część biurow a

26,91 m2 26,91

ściany Ŝelbetow e

18,00*1,70 m2 30,60

12,00*1,90+6,00*3,25-2,30*2,70 m2 36,09

ściany murow ane hali

(4,17+1,40+8,40)*1,50+4,00*0,40 m2 22,56

(19,26-1,80*2)*(1,50+1,30)*0,5 m2 21,92

(2,22+4,00)*1,70+2,23*1,30+4,37*6,15-2,50*2,65-1,50*1,50 m2 31,47

3,18*6,15 m2 19,56

2.29 KNR-I 0-23
2613-0400

Dopłata za połącznie kształtek ze ścianą konstrukcyjną za pomocą
kotew  ze stali nierdzew nej z kołkiem rozporow ym

szt. 134,55

poz. zast. część biurow a ocieplona

26,91*5 szt. 134,55

2.30 KNR 2-02
2007-0300

Umocow anie do ścian rusztu z prof ili stalow ych ocynkow anych
zimnogiętych OMEGA30

m2 302,38

- pod obudow ę z płyt w arstw ow ych

- na ścianach
Ŝelbetow ych

18,00*(1,65+2,10+2,99+1,85+2,10+3,30+1,00) m2 269,82

- na ścianach
murow anych

4,00*(0,60+2,00+5,54) m2 32,56

2.31 KNR 2-05
1002-0200

Lekka obudow a ścian na gotow ym ruszcie z płyt w arstw ow ych z
rdzeniem z pianki poliuretanow ej gr. 6cm z w ykończeniem z
blachy sinusoidalnej w raz z obróbkami blacharskimi

m2 302,38

302,38 m2 302,38

2.32 KNR 2-02
2605-0100

MontaŜ do ścian rusztu metalow ego, ułoŜenie płyt z w ełny
mineralnej gr. 15cm, umocow anie okładzin listw ow ych - Panel PS
gr. 0,7mm (łącznie z obróbkami blacharskimi)

m2 319,50

część biurow a

359,68-1,89-3,56-2,84-1,38-3,60 m2 346,41

potrącenia

kształtki elew .
z poz. 28

-26,91 m2 -   26,91

2.33 KNR 2-02
2605-0100

J.w . lecz ościezy płytami gr. 3cm m2 5,11

(2,10+0,90*8+3,95+1,58*2+1,15+1,20*2+2,00+1,80*2)*0,20 m2 5,11

2.34 KNR 2-02
0607-0200

Dopłata za izolację z folii w iatrochronnej m2 324,61
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Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm .
Ilości

składowe
Razem

1 2 3 4 5 6

319,50+5,11 m2 324,61

2.35 KNR 2-02
2605-0100

MontaŜ do ścian rusztu metalow ego oraz umocow anie okłądzin
listw ow ych - Panel PS gr. 0,7mm (łącznie z obróbkami blacharskimi)

m2 618,97

ściany murow ane w  hali

797,54-6,63-7,56-2,06-16,20-2,25-9,80-6,00 m2 747,04

potrącenia

kształtki elew acyjne z poz. 28

-95,51 m2 -   95,51

obudow a z płyt w arstw ow ych z poz 30

-32,56 m2 -   32,56

2.36 KNR 2-02
2605-0100

J.w . lecz ościeŜy m2 9,82

(2,50+2,65*2+1,80*2+2,10*6+0,98+4,00*5+1,35*6+1,50*5+2,45*2)*
0,15

m2 9,82

2.37 KNR 2-02
0406-0700

Umocow anie na w ierzchu murkó dachow ych deski impregnow anej m3 0,89

(19,40+3,14+14,96+24,02)*0,48*0,03 m3 0,89

2.38 KNR 2-02
0923-0400

Spadki pod obróbki blacharskie z zapraw y,w ykonane ręcznie. m2 29,62

(5,40*20+4,00*5+2,10+0,90*5+0,70+1,25*3+1,60+1,70*2+4,05)*0,20 m2 29,62

2.39 NNRNKB 2-
02U 0541-0200

Obróbki blacharskie z blachy pow lekanej o szerokości w
rozw inięciu ponad 25 cm

m2 116,46

podokienniki

(5,50*20+4,10*5+2,00+1,00*5+0,80+1,35*3+1,70+1,80*2+4,15)*0,30 m2 45,54

pasy nadrynnow e

50,06*0,35 m2 17,52

murki dachow e

(19,40+3,14+1,40+14,86+24,02)*0,85 m2 53,40

2.40 KNR 2-02
0508-0300

Rynny dachow e z blachy ocynkow anej,grubości 0,50
mm,półokrągłe o średnicy 12 cm.

m 50,06

50,06 m 50,06

2.41 KNR 2-02
0510-0200

Rury spustow e z blachy ocynkow anej,grubości 0,50 mm,okrągłe o
średnicy 10 cm.

m 89,00

89,00 m 89,00

2.42 KNR 2-02
1604-0200

Rusztow ania zew nętrzne rurow e o w ysokości do 15 m. m2 1 368,05

w ew nątrza hali

18,00*(12,20+14,40) m2 478,80

zew nętrzne

18,00*(12,50+14,88) m2 492,84

(14,68+6,50)*14,88 m2 315,16

6,50*12,50 m2 81,25

2.43 KNR 2-02
1604-0300

Rusztow ania zew nętrzne rurow e o w ysokości do 20 m. m2 770,41

bud hali z cegły

(12,66*2+1,40*3,18)*15,30 m2 455,51

19,26*16,35 m2 314,90

2.44 KNR 2-02
1214-0300

Umocow anie do ścian i fundamentów  schodów  zew netrznych z
balustradą i spocznikiem dł 4,56 m (z odzysku)

szt. 1,00

1 szt. 1,00

2.45 KNR 4-01
1212-0200

Oczyszczenie pow ierzchni metalow ych z brudu, kurzu i rdzy oraz
zeskrobanie   łuszczącej się farby, malow anie 2x farbami do metali

m2 67,51

schody zew nętrzne

4,56*1,10*1,00*2 m2 10,03

drzw i zew nętrzne

(1,60*2,10*2+1,00*2,10*1+2,00*2,10*1+2,70*2,10*1+2,15*2,00*1)*(
2+0,5)

m2 57,48

2.46 KNR 4-01
1212-0500

J.w . lecz balustrady stalow ej schodów m2 6,62
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składowe
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1 2 3 4 5 6

(4,56*1,10+1,00)*1,10 m2 6,62

2.47 KNR 2-02
1213-0400

Drabiny zew nętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m. m 17,50

17,50 m 17,50

3 Odw iezienie gruzu i materiałów  z rozbiórki

3.1 KNR 4-01
0108-1100

Wyw iezienie gruzu spryzmow anego samochodami
samow yładow czymi na odległość do 1 km

m3 25,63

fundamenty

poz. 1 7,26 m3 7,26

poz. 2 0,46 m3 0,46

ściany nadziemia

poz. 3, 4 (50,06+89,00)*3,14*0,06*0,06 m3 1,57

poz. 5 52,81*0,03 m3 1,58

poz. 6 (0,65*1,30+0,84*0,90)*0,06 m3 0,10

poz. 7 2,10*0,90*0,06 m3 0,11

poz. 8 71,05*0,06 m3 4,26

poz. 11 235,94*0,02 m3 4,72

poz. 12. 5,57 m3 5,57

3.2 KNR 4-01
0108-1200

Wyw iezienie gruzu spryzmow anego samochodami
samow yładow czymi na kaŜdy następny 1  km
Krotność = 11

m3 25,63

krotność 11 25,63 m3 25,63

3.3 Kalk.
indyw idualna

Opłaty stałe na w ysypisku 25,63

25,63 25,63


