
 

Załącznik nr 1 
PRZEDMIAR ROBÓT 

Remont i modernizacja obiektu przemysłowego przy ul. Przemysłowej 13 w Świdniku  
 

Lp. Opis Jedn. miary Ilość 

1 Roboty rozbiórkowe 
1.1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2 152.001 

1.2 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2 121.469 

1.3 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej m3 12.675 

1.4 Rozebranie elementów stropów drewnianych -podsufitek z płyt pilśniowych m2 105.625 

1.5 Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych m2 105.625 

1.6 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2 92.61 

1.7 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km m3 104.505 

1.8 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 
29 

m3 104.505 

2 Roboty ciesielskie i pokrywcze 

2.9 
(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na 
łatach 

m2 273.470 

2.10 (z.II) Łączenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej m2 273.470 

2.11 {z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm m2 37.555 

2.12 (z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm m 91.850 

2.13 (z.VI) Łączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej m 91.850 

2.14 (z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm m 25.600 

3 Stolarka i ślusarka 
3.15 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 m2 13.484 

3.16 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt. 5.000 

3.17 
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 dwukrotnie 
malowane na budowie 

m2 10.250 

3.18 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie m2 4.100 

4 Roboty murowe i tynkarskie 
4.19 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami m3 32.112 

5 Modernizacja i wymiana instalacji elektrycznej 
5.20 Modernizacja i wymiana instalacji elektrycznej  kpl. 1.000 

6 Roboty posadzkowe 
6.21 Gruntowanie podłoży suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym m2 209.440 

6.22 Posadzki i powłoki z żywicy Harz EP 20 o grubości 0,5 mm m2 209.440 

7 Roboty wykończeniowe   

7.23 
Sufit w systemie Knauf D 111 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji drewnianej z łat 50/30, 
mocowanej bezpośrednio do stropu – dwuwarstwowy na ruszcie podwójnym 

m2 209.440 

7.24 
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem 
nierówności 

m2 537.938 

7.25 
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach 
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1miejscu) 

m2 80.691 

7.26 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych m2 747.378 

8 Remont sanitariatów   
8.27 Remont sanitariatów wraz z wyposażeniem  kpl. 1.000 

9 Roboty różne   
9.28 Naprawa ogrodzenia  kpl. 1.000 

9.29 Wykonanie parkingu z kostki betonowej  kpl. 1.000 

10 Elewacja   

10.30 
Ocieplenie w systemie BAUMIT GRANOPOR (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe 
gr. 5 cm na ścianach 

m2 315.649 

10.31 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm m2 5.012 

10.32 Podbitka  m2 36.159 

10.33 Kominki wentylacyjne połaciowe.  szt. 4.000 

 
 
 
 


