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Modernizacja dachu hal remontowych w ZUR
"NOWA HALA" wraz z naprawą narożnika

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 190 m2
1.2 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa 520 m2
1.3 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna 520 m2
1.4 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z płyt pilśniowych 280 m2
1.5 Rozebranie podsypki izolacyjnej, z gliny z sieczką lub trocinami, grubości do 10·cm 280 m2
1.6 Oczyszczenie pokrycia z blachy trapezowej 280 m2
1.7 Odtłuszczanie, konstrukcje pełnościenne 280 m2
1.8 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 1-krotne 280 m2
1.9 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 82 m
1.10 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 60 m
1.11 Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm 190 m2
1.12 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15·cm 60 m
1.13 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, prostokątne, w rozwinięciu do 40·cm 82 m
1.14 Uzupełnienie posadzek cementowych naprawa podłoża betonowego (poz 122) 115 m2
1.15 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa 520 m2
1.16 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 1 m3
1.17 Pokrycie dachu świetlików papą termozgrzewalną 2 warstwową 280 m2
1.18 Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD, podłoże betonowe styropapa gr.10cm 520 m2
1.19 Wywów papy , wełny mineralnej, płyt pilśniowych 40 m3
1.20 Koszt składowania i utylizacji papy 28 t
1.21 Koszt utylizacji wełny i płyt pilśniowych 38 m3
1.22 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej 7,5 m3
1.23 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami 7,5 m3
1.24 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną 40 m2
1.25 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m, nakłady podstawowe 120 m2
1.26 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 6,96 m3
1.27


