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Załącznik nr 10 

 

PRZEDMIAR ROBÓT   
na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku Collegium Maziowa 
Innowacyjnej Szkoły WyŜszej – Etap II”,  Siedlce, ul. Sokołowska 161A   
 
 
1. Przygotowanie powierzchni do docieplenia rozebranie obróbek blacharskich, okapów, 

kołnierzy gzymsów itp. z blachy nienadającej się do uŜytku (KNR – 401 0535-08); 

(10x5x16,7) + (12x5x16,7) + (25,16 x 16,70) + (3 x 16,7 x 2) = 2357,37 m2 

2. Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do uŜytku (KNR 401 0535-05) 

147,76 mb. 

3. Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekko - mokrą oczyszczenie mechaniczne 

i zmycie (KNR 017 2608-01) 2357,37 m2. 

4. Tynki pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie. Uzupełnione na ścianach. 

Przyjęto 1% powierzchni docieplenia (KNR 2-02 0814-02 analogia) 19,78 m2  

1977,96 x 0,01=19,78 m2.  

5. Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi – system STOPTER zamocowanie 

listwy cokołowej (KMR 023-2612-09) (50+3+25+60) = 138 mb. 

6. Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi frezowanymi (EPS70 – 40) grubość 

12 cm metodą lekko – mokrą wraz z przygotowaniem podłoŜa i ręcznie wykonanie 

wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku silikatowo silikonowego grubości 

1,5 mm malowanego w kolorze białym (KNR 017 2610-03) 

1977,96 m2 + (ościeŜa 150,55) = 2128,51 m2 

(10x5x16,7) + (12x5x16,7) + (25,16 x 16,70) + (3 x 16,7 x 2) = 2357,37 m2 – (51,16 + 

2,67) = (2303,54 – 325,58) = 1977,96  

7. Ocieplenie ościeŜy z cegły, przyklejenie płyt styropianowych grubości 3 cm do ościeŜy 

i podokienników metodą lekko – mokrą. Komplet prac przyklejenie płyt, siatki, 

gruntowanie, połoŜenie tynku silikatowo – silikonowego z malowaniem na biało  

(KNR 017 2610-05-02) 150,55 m2  

(0,30 x2,10)x2x76) + (2,04x0,30x76) + (0,30x1,35)x6 + (0,30x1,50x2x6) = 150,55 m2 

8. Ocieplenie ścian budynku – ochrona kątownikiem metalowym naroŜa wejściowe, naroŜa 

okienne, naroŜa budynku szczytowe 

(2,02 x2 x760 + (2,1 x 1 x 76) +(1,35x 6) + (1,5 x2 x6) + (16,7 x3) + (2,5x2) + 2,6 + (2,4x2) 

+ 1,4 =  558,04 mb 
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9. Ocieplenie ścian budynku – przyklejenie drugiej warstwy siatki do 1,5 m wysokości od 

cokołu budynku (50+3+25,16+60+3) x 1,5 =  211,74 m2 

10.  DemontaŜ daszków osłonowych z blachy (250x150) cm szt. 2 od strony zachodniej. 

11. DemontaŜ drabiny poŜarowej od strony północnej 12,70 mb. 

12.  Obróbki blacharskie z blachy powlekanej szarej o szerokości w rozciągnięciu powyŜej 

25 cm podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej (parapety zewnętrzne) 

(2,04x 0,33 ) x76 + 1,35 x6x 0,33 = 53,83 m2 

13.  MontaŜ rur spustowych poprzednio zdemontowanych Ø 15 cm 147,76 mb. 

Z – 18,47x3 szt. – wykonanie 18,47 m nowej rury spustowej Ø 15 cm. 

PN – 18,47x2 szt. + 7,60  - wykonanie nowej rury Ø 15 cm 18,47 m. 

W – 18,47x3 szt. 

14.  Rusztowanie ramowe elewacyjne szer. 0,73 cm i rozstawie ram 2,57 wysokość do 15 m 

18,47 x ( 50 +25 +60 ) = 2493,45 m2.   

15. Klatka nr III wejście do klatki: 

a. Likwidacja otworu drzwiowego – zamurowanie cegłą dziurawką otworu po 

zdemontowanych drzwiach. 

b. DemontaŜ drzwi stalowych (147x200) cm. 

c. Wykucie muru poszerzenie na drzwi (90x200x73) cm 

d. Wykonanie nadproŜa Ŝelbetowego (15x73x170) cm. 

e. Zamurowanie otworu drzwiowego cegłą dziurawką (90x73x200) cm. 

f. Wykonanie płyty betonowej z bet. C20 (236x160x56,4) + (40x119x56,4) 

g. Wykonanie stopni schodowych 3 szt. x (18,8x30) i 3 szt. x (18,8x30). 

16. Wykonanie obróbki blacharskiej dachu w osiach (19 – 32): 

a. Pas nadrynnowy o szerokości w rozwinięciu do 25 cm – 141 mb 

b. Pas podrynnowy o szerokości w rozwinięciu do 25 cm – 141 mb 

c. Rynna Ø 18 cm  141mb, (5x10) + 25 + (3x2) + 12,5 = 141 mb  

17.  Wykonanie otworu na okno (204-210) cm od strony zachodniej w murze z pustaków 

Siporexsowych gr. 24 cm , oraz na drzwi wjazdowe do piwnicy od strony wschodniej 

otwór (360 x 220) cm oś (28-29). 

18.  Pokrycie daszku papą termozgrzewalną jednokrotnie wejście do klatki nr. 4 – 3m2 wraz z 

obróbką blacharską. 

19. Odcięcie dwuteowników zamocowanych w ścianie budynku od strony wschodniej, 

dwuteownik 140 wystający z muru po (10-15cm) 74 szt. 
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STROPODACH 

1. Ocieplenie poddasza w osiach (13-31) DF i oś (21-31) AD poprzez ułoŜenie styropianu 

grubości 20 cm na folii izolacyjnej. 

(18x5x10,40) + (10x5x13,60) – (5,60x3,60) – (3x0,8) = 1638,56 m2 

2. Warstwa usztywniająca ułoŜona na styropianie z zaprawy cementowej grubości 20 mm lub 

alternatywne wykonanie cienkowarstwowej warstwy tynku z wklejoną dwukrotnie siatką 

pcv (oś 13-31). 

 

WYMIANA OKIEN I DRZWI ZEWNETRZNYCH 

1. Wymiana okien drewnianych na PCV. DemontaŜ starych okien montaŜ okien PCV. 

(KRN 4-011212-05)  

a. Okna strona wschodnia (204x210) cm – szt. 30 x 4,28 m2 = 128,52 
b. Okna strona zachodnia (204x210) cm – szt. 46 x 4,28 m2 = 197,06 
c. Okna strona północna (135x105) cm – szt. 4 x 1,42 m2 = 5,67 
d. Okna strona zachodnia (135x150) cm – szt. 2 x 2,02 m2 = 4,05 

Razem 335,30 m2 

 
2. MontaŜ drzwi wjazdowych do piwnicy SxW (360x220) cm ocieplonych, podnoszonych do 

góry otwieranych pilotem. 

3. Wywiezienie gruzu na odległość do 1 km – 14 m3.  

4. Wykucie otworu na drzwi wjazdowe do piwnicy oś (21-23) o wymiarach (360x220) cm. 

5. MontaŜ drzwi drewnianych 1 szt. (143x200 cm) wejście do III klatki schodowej. 

6. MontaŜ parapetów wewnętrznych z konglomeratu o wymiarach (0,33x0,03x210) cm 

76 szt. i (0,33x0,03x140) szt. 6. 

 

DOSTAWA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WRAZ MONTA śEM 

1. Okna PCV, sześciokomorowy profil dzielone na cztery równe pola o wymiarach 

zewnętrznych: 

a. SxW (204x210 cm) – 76 szt. w tym 22 szt. okien z szybą P4    325,58 m2 
b. SxW (135x105 cm) – 4 szt. w tym 1 szt. z szybą P4                      5,67 m2  
c. SxW (135x150 cm) – 2 szt.                4,05  m2 

Razem        335,30 m2 
 

Współczynnik dla szyb 1.0 dla okien U – 1,30  

2. Dostawa i montaŜ parapetów z konglomeratu BIANCO GHANKO  

a. (33x210x0,03 cm) – 76 szt. – 159,60 m  

b. (33x140x0,03 cm) – 6 szt. – 8,40 m  
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3. Dostawa drzwi drewnianych dębowych wg wzoru o wymiarach (140x200) cm SxW 

w szerokości (100x40 cm) 1 szt.  

4. Dostawa drzwi wjazdowych do piwnicy ocieplonych, podnoszonych do góry, otwieranych 

pilotem o wymiarach SxW  (360 x220 )cm. 

 

WEJŚCIE GŁÓWNE O Ś (14-16) POZIOM A0 – A1 – A2 

1. DemontaŜ ściany osłonowej z blachy z odzyskaniem wełny mineralnej oś (14 – 16) 

poziom A0 – A1 – A2 69 m2.  

2. Ścianka szklana w osi (14 – 16) wraz z drzwiami wejściowymi 2 szt. (200x250) SxW 

o wymiarach (10x7,55) = 75,5 m2.  

3. Według załączonego szkicu – w przedmiarze robót system szklenia strukturalnego oparty 

na mocowaniu punktowym według systemu PILKINGTON lub innych podobnych 

systemów. Fasadowa ścianka szklana musi spełniać warunki cieplne współczynnik 

przenikania ciepła U = 1,70 W/m2 K. 

4. Daszek Ŝelbetowy nad drzwiami wejściowymi (450x120x12) cm. 

5. Wieniec Ŝelbetowy ok. 74 cm poniŜej poziomu zerowego (63x1000x25) cm. 

6. Wykonanie obudowy konstrukcji nośnej lub tynku cementowo – wapiennego słupy 

o szerokości 40 cm, ilość 46 mb. 

7. Drzwi wejściowe (200x250) szt. 4 z przedsionkiem (tzw. łapacz wiatru) szklany 

8. Konstrukcja aluminiowa. 


