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modernizacja dachu hal remontowych w ZUR
-hala napraw głównych oraz wozownia.

Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

1 Element
1.1 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 

użytku 480 m2
1.2 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa 1 250 m2
1.3 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna 1 250 m2
1.4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 60 m
1.5 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 50 m
1.6 Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm 480 m2
1.7 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15·cm 50 m
1.8 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, prostokątne, w rozwinięciu do 40·cm 60 m
1.9 Uzupełnienie posadzek cementowych naprawa podłoża betonowego (poz 122) 320 m2
1.10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa 1 250 m2
1.11 Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD, podłoże betonowe - z ociepleniem styropapa grubości 10 cm 1 250 m2
1.12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 37,335 m3
1.13 Koszt składowania i utylizacji papy 33,4 t
1.14 Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama metalowa +utylizacja szkła 460 m2
1.15 Czyszczenie przez młotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe 460 m2
1.16 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje kratowe, farba ogólnego stosowania 460 m2
1.17 Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje kratowe, farba ftalowa nawierzchniowa 

ogólnego stosowania 460 m2
1.18 Montaż nowych świetlików trójkątnych z płyt poliwęglanowych jednokomorowych o grbości 8mm  odpornych na 

promieniowanie UV 460 m2


