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Przedmiar

Wymiana pokrycia dachowego

Nr Opis robót Jm Ilość

1. Wymiana pokrycia dachowego (budynek główny)

1.1. Pokrycie dachowe

1 Rozbiórka pokrycia z dachówki innej niż karpiówka
  m2 170,04

2 Rozbiórki ołacenia dachu
  m2 170,04

3 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
  m 23,5

4 Rozbiórka obróbek  blacharskich nie nadającej się do użytku
  m2 12,55

5 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku
  m 21,8

6 Wzmocnienie dwustronne średnio co drugiej krokwi
  m2 170,04

7 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii
  m2 170,04

8 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat
  m2 170,04

9 Pokrycie dachów dachówką ceramoczną ( kolor do uzgodnienia z inwestorem)
  m2 170,04

10 Demontaż okna dachowego, do odzysku
  kpl 1

11 Demontaż włazów kominowych
  kpl 4

12 Odnowienie kominów wolnostojących polegające na naprawie tynków, likwidacji pęknięć, malowanie farbami elewacyjnymi,
  ryczałt/komin 4

13 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm, kominy, wiatrownice, pas nadrynnowy
  m2 33,75

14 Rynny dachowe z blachy powlekanej półokrągłe o średnicy 15cm
  m 21,8

15 Rury spustowe z blachy powlekanej 10-12 cm śr
  m 23,5

16 Malowanie wykuszy farbami fasadowymi
  m2 7,5

17 Osadzenie okna połaciowego
  szt 2

18 Osadzenie pomostu kominiarskiego
  szt 4

19 Montaż barier śniegowych
  m 21,8

20 Montaż  grzebienia okapowego
  m 21,8

21 Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia wąłzu w połaci dachowej
  m 10

22 Osadzenie włazu w połaci dachowej,
  szt 3

23 Demontaż i ponowny montaż istniejacych elementów dachowych
  kpl 1

24 Utylizacja materiałów z rozbiórki
  ryczałt 1

2. Wymiana pokrycia dachowego, (dach płaski)

25 Rozbiórka obróbek  blacharskich nie nadającej się do użytku
  m2 2

26 Drobne naprawy pokrycia polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu-przygotowanie podłoża
  m2 9

27 Naprawa okapu polegajaca na wymianie zniszczonych skorodowanych elementów drewnianych z impregnacją
  ryczałt 1

28 Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną
  m2 9

29 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
  m2 2,8

30 Utylizacja materiałów z rozbiórki
  ryczałt 1
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Wymiana pokrycia dachowego

Nr Opis Jm Ilość Cena 
jednostkowa

Wartość

1. Wymiana pokrycia dachowego (budynek główny)

1.1. Pokrycie dachowe

1 Rozbiórka pokrycia z dachówki innej niż karpiówka m2 170,04

2 Rozbiórki ołacenia dachu m2 170,04

3 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 23,5

4 Rozbiórka obróbek  blacharskich nie nadającej się do użytku m2 12,55

5 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku m 21,8

6 Wzmocnienie dwustronne średnio co drugiej krokwi m2 170,04

7 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii m2 170,04

8 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat m2 170,04

9 Pokrycie dachów dachówką ceramoczną ( kolor do uzgodnienia z inwestorem) m2 170,04

10 Demontaż okna dachowego, do odzysku kpl 1

11 Demontaż włazów kominowych kpl 4

12 Odnowienie kominów wolnostojących polegające na naprawie tynków, likwidacji pęknięć, malowanie 
farbami elewacyjnymi,

ryczałt/komin 4

13 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm, kominy, 
wiatrownice, pas nadrynnowy

m2 33,75

14 Rynny dachowe z blachy powlekanej półokrągłe o średnicy 15cm m 21,8

15 Rury spustowe z blachy powlekanej 10-12 cm śr m 23,5

16 Malowanie wykuszy farbami fasadowymi m2 7,5

17 Osadzenie okna połaciowego szt 2

18 Osadzenie pomostu kominiarskiego szt 4

19 Montaż barier śniegowych m 21,8

20 Montaż  grzebienia okapowego m 21,8

21 Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia wąłzu w połaci dachowej m 10

22 Osadzenie włazu w połaci dachowej, szt 3

23 Demontaż i ponowny montaż istniejacych elementów dachowych kpl 1

24 Utylizacja materiałów z rozbiórki ryczałt 1

2. Wymiana pokrycia dachowego, (dach płaski)

25 Rozbiórka obróbek  blacharskich nie nadającej się do użytku m2 2

26 Drobne naprawy pokrycia polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu-przygotowanie podłoża m2 9

27 Naprawa okapu polegajaca na wymianie zniszczonych skorodowanych elementów drewnianych z 
impregnacją

ryczałt 1

28 Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną m2 9

29 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm m2 2,8

30 Utylizacja materiałów z rozbiórki ryczałt 1

Razem

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Wymiana pokrycia dachowego

Nr Opis Wartość

1. Wymiana pokrycia dachowego (budynek główny)

1.1. Pokrycie dachowe

2. Wymiana pokrycia dachowego, (dach płaski)

Razem

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys


