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Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 4452  Użytkownik: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.2 wycena 

indywidualna

Uzyskanie pozwolenia i koszt zajęcia pasa drogowego (ul.
Chocimska i ul. Kujawska) na czas wykonania prac
konserwacyjnych

szt

1 szt 1,000
RAZEM

2
d.2 wycena 

indywidualna

Wynajem oraz praca podnośnika koszowego o wysięgu
22m

m-g

30 m-g 30,000
RAZEM

3
d.2 wycena 

indywidualna

Wygrodzenie taśmą i oznakowanie rejonu robót m

130 m 130,000
RAZEM

4
d.2 wycena 

indywidualna

Oczyszczenie rynien oraz  przegląd pod kątem szczelności
połączeń, stwierdzenie miejsc przecieku wody opadowej -
przy użyciu podnośnika, wysokość 22m

m

2 * 50,04 + 2 * 20,7 + 2 * 1,89 + 2 * 3,65 + 2 * 16,21 + 
16,49

m 201,470

RAZEM
5

d.2 wycena 
indywidualna

Oczyszczenie  rur spustowych  oraz koszy, rewizji i
przykanalika

szt

6 szt 6,000
RAZEM

6
d.2 wycena 

indywidualna

Uszczelnienie rewizji żeliwnych kanalizacji deszczowej o
średnich 180mm oraz naprawa ryglowania pokrywy rewizji
- likwidacja wycieku wody opadowej z rewizji

szt

8 szt 8,000
RAZEM

7
d.2 wycena 

indywidualna

Naprawa połączeń rynny  blachy cynkowej lub
miedziowanej  w odcinkach 1m - polutowanie,
uszczelnienie i właściwe wyprofilowanie w celu
prawidłowego odprowadzenia wody poza obręb gzymsu,
powierzchnię ściany.

szt

60 szt 60,000
RAZEM

8
d.2 wycena 

indywidualna

Naprawa połączeń elementów pasa nadrynnowego i
obróbek  z blachy cynkowej lub miedziowanej
gzymsu,parapetów okiennych w odcinkach 1m -
polutowanie,  uszczelnienie i właściwe wyprofilowanie w
celu prawidłowego odprowadzenia wody poza obręb
gzymsu, powierzchnię ściany.

szt

60 szt 60,000
RAZEM

9
d.2

KNR-W 4-01 
0531-08 

z.o.2.7. 9901
analogia

Naprawa rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0
m z blachy miedziowanej o średnicy 16 cm polutowanie,
uszczelnienie, poprawienie mocowania - roboty na
wysokości 22 m
Krotność = 2

szt

25 szt 25,000
RAZEM

10
d.2

KNR 2-02 
0511-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 16 cm z blachy z cynku
miedziowane - wymiana dwóch rur spustowych od strony
ul. Kujawskiej i w bramie wjazdowej budynek C

m

4 * 22 m 88,000
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11

d.2
KNR-W 4-01 

0540-01 
z.o.2.7. 9901

wycena 
indywidualna

Uszczelnienie drobnych pęknięć i połączeń obróbek
blacharskich silikonem dekarskim.
Krotność = 2

m

90 m 90,000
RAZEM

12
d.2

KNR-W 4-01 
0540-06 

z.o.2.7. 9901
wycena 

indywidualna

Naprawa obróbek blacharskich przez wycięcie i
wstawienie nowych odcinków z blachy ocynkowanej o pow
do 10cm/2 - roboty na wysokości do 22 m
Krotność = 2

szt

25 szt 25,000
RAZEM

13
d.3

KNR 4-01 
1301-10
wycena 

indywidualna

Demontaż zabezpieczenia przeciwśniegowego - siatki
zgrzewanej ze stali ocynkowanej o szerokości do1,5m,
zamocowanej do wsporników stalowych ( przy użyciu
wysięgnika samochodowego)

m

130 m 130,000
RAZEM

14
d.3

KNR 4-01 
1212-29
wycena 

indywidualna

Oczyszczenie i dwukrotne malowanie konstrukcji stalowej
(wsporników) farbą ftalową

szt

70 szt 70,000
RAZEM

15
d.3

KNR 2-02 
1804-01
wycena 

indywidualna

Montaż  siatki zgrzewanej ze stali ocynkowanej - grubość
drutu min 1mm, oczko 10 x 10mm, o szerokości do 1,5m,
w odcinkach nie krótszych jak 10m, zamocowanej w
sposób trwały do wsporników stalowych ( przy użyciu
wysięgnika samochodowego wysokość 22m)

m

130 m 130,000
RAZEM

16
d.4

KNR-W 4-01 
0702-03
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych gzymsu  z zaprawy
cementowej pasami o szerokości do 60 cm - miejscowa
naprawa gzymsu z podnośnika o wysokości 22m
Krotność = 3

m

1,5 m 1,500
RAZEM

17
d.4

KNR-W 4-01 
0723-03 

z.o.2.7. 9901
analogia

Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe,
półszlachetne i szlachetne o podłożach z cegły, o
powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - miejscowa naprawa
gzymsu, roboty na wysokości 22 m przy użyciu
podnośnika

m2

1 * 1,5 m2 1,500
RAZEM

18
d.4

KNR-W 4-01 
0703-02 

z.o.2.7. 9901
analogia

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej  -
miejscowa naprawa gzymsu, roboty na wysokości 22 m
Krotność = 2

m2

1,5 m2 1,500
RAZEM

19
d.4

KNR-W 4-01 
0704-01 

z.o.2.7. 9901
analogia

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach
zaprawą cementową - roboty na wysokości 22 m

m2

1,5 m2 1,500
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20

d.4
KNR-W 4-01 

0705-06 
z.o.2.7. 9901

analogia

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 50
cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu
pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką
cięto-ciągnioną - roboty na wysokości 22 m
Krotność = 3

m

1,5 m 1,500
RAZEM

21
d.4

KNR 4-01 
0732-02
analogia

Uzupełnienie boni prostokątnych na ścianach płaskich;
tynki z zaprawy cementowo-wapiennej o długości w
jednym odcinku do 1,5 m
Krotność = 3

m

1,5 m 1,500
RAZEM

22
d.4

NNRNKB 
202 1522-06

wycena 
indywidualna

Malowanie zwykłe farbą silikonową tynków zewnętrznych -
gzyms

m2

23 m2 23,000
RAZEM

23
d.4

NNRNKB 
202 1522-06

wycena 
indywidualna

Malowanie  farbą silikonową tynków zewnętrznych - gzyms m2

18 m2 18,000
RAZEM

24
d.5 analiza 

indywidualna

Przegląd całej powierzchni dachu, określenie  ilości
dachówek pękniętych oraz uszkodzonych z możliwością
samoistnego odpadania kawałków dachówki lub jej
rozwarstwienia się.

m2

50,04 * 20,45 m2 1 023,318
RAZEM

25
d.5

KNR 4-01 
0507-03
analiza 

indywidualna

Uzupełnienie pojedynczych pękniętych dachówek mnich -
mniszka ułożonych na zaprawie, miejscowe uszczelnienie
ubytków dachówki wstawką z blachy i taśmy
uszczelniającej samoprzylepnej (VACAPLEX)

szt.

37 szt. 37,000
RAZEM

26
d.5 analiza 

indywidualna

Uprzątnięcie całej powierzchni dachu,  z zalegającego
gruzu z dachówki ceramicznej oraz kawałków  betonu
-przy użyciu lin zabezpieczających i lekkich drabin

m2

50,04 * 20,45 m2 1 023,318
RAZEM

27
d.6

KNR 4-01 
0702-07
wycena 

indywidualna

Odbicie rozwarstwionych z podłożem pasów tynku o
szerokości 10cm, kominów z zaprawy cementowej oraz
pękniętych fragmentów  czap kominowych betonowych -
zagrażających spadaniem z dachu o wysokości 23m

m

6 m 6,000
RAZEM

28
d.6

KNR 4-01 
0703-01
wycena 

indywidualna

Umocowanie siatki zgrzewanej o oczkach 20 x 20mm z
drutu ocynkowanego gr 2mm, mocowanych do ścian
kominów za pomocą kołków rozporowych fi 6mm -
zabezpieczenie z dwóch stron bocznych otworów
kominowych

szt

132 szt 132,000
RAZEM

29
d.6

KNR 4-01 
0703-01
wycena 

indywidualna

Umocowanie siatki zgrzewanej o oczkach 20 x 20mm z
drutu ocynkowanego gr 2mm, mocowanych do czap
kominowych za pomocą kołków rozporowych fi 6mm -
zabezpieczenie górnych  otworów kominowych.

szt

3 szt 3,000
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30

d.6
KNR-W 4-01 

0310-05
wycena 

indywidualna

Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie
drożności przewodów wentylacyjnych wskazanych w
protokole kominiarskim  przy użyciu kamery

m

45 m 45,000
RAZEM

31
d.6

KNR-W 4-01 
0310-03
wycena 

indywidualna

Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie
otworów w niedrożnych kanałach wentylacyjnych

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM

32
d.6

KNR-W 4-01 
0310-06
wycena 

indywidualna

Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie
przewodów

m

20 m 20,000
RAZEM

33
d.6

KNR-W 4-01 
0310-04
wycena 

indywidualna

Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie
otworów

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM

34
d.6

KNR-W 4-01 
0711-01
wycena 

indywidualna

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z
zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych
na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu

m2

6 m2 6,000
RAZEM

35
d.6

KNR-W 4-01 
1204-02
wycena 

indywidualna

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

m2

18 m2 18,000
RAZEM

36
d.6

KNR-W 4-01 
0106-04
wycena 

indywidualna

Usunięcie z dachu i pomieszczeń budynku gruzu oraz
zdemontowanej siatki ochronnej.

m3

2,1 m3 2,100
RAZEM

37
d.6

KNR-W 4-01 
0106-04
wycena 

indywidualna

Podstawienie kontenera i wywóz gruzu m3

2,1 m3 2,100
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

38
d.8

KNR-W 4-01 
0510-02 

z.o.2.7. 9901
analiza 

indywidualna

Pokrycie z blachy dachówkopodobnej - przełożenie połaci
dachu

m2

3 m2 3,000
RAZEM

39
d.8

KNR-W 4-01 
0545-07
analogia

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku,
oczyszczenie posegregowanie

m2

5,75 m2 5,750
RAZEM

40
d.8

KNR-W 2-02 
0515-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy z cynku

m2

1,75 m2 1,750
RAZEM

41
d.8 analiza 

indywidualna

Uszczelnienie połączeń obróbek blacharskich m

25 m 25,000
RAZEM

42
d.9 wycena 

indywidualna

Uzyskanie pozwolenia i koszt zajęcia pasa drogowego (ul.
Spacerowa) na czas wykonania prac konserwacyjnych

szt

1 szt 1,000
RAZEM

43
d.9 wycena 

indywidualna

Wynajem oraz praca podnośnika koszowego o wysięgu
22m

h

30 h 30,000
RAZEM

44
d.9 wycena 

indywidualna

Wygrodzenie taśmą i oznakowanie rejonu robót m

130 m 130,000
RAZEM

45
d.9 wycena 

indywidualna

Oczyszczenie rynien przy użyciu podnośnika koszowego
oraz  lin

m

26,1 + 13,5 + 17,3 + 9,08 + 28,53 + 12,2 + 10,45 + 7,0 +  
21,15 + 19,45 + 12

m 176,760

RAZEM
46

d.9 wycena 
indywidualna

Oczyszczenie  rur spustowych  oraz koszy, rewizji i
przykanalika

szt

10 szt 10,000
RAZEM

47
d.9 wycena 

indywidualna

Uszczelnienie rewizji żeliwnych kanalizacji deszczowej o
średnich 180mm oraz naprawa ryglowania pokrywy rewizji
- likwidacja wycieku wwody opadowej z rewizji

szt

8 szt 8,000
RAZEM

48
d.9 wycena 

indywidualna

Naprawa połączeń rynny  blachy cynkowej lub
miedziowanej  w odcinkach 1m - polutowanie,
uszczelnienie i właściwe wyprofilowanie w celu
prawidłowego odprowadzenia wody poza obręb gzymsu,
powierzchnię ściany.

m

80 m 80,000
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
49

d.9
KNR-W 4-01 

0531-08 
z.o.2.7. 9901

analogia

Naprawa rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0
m z blachy miedziowanej o średnicy 16 cm polutowanie,
uszczelnienie, poprawienie mocowania - roboty na
wysokości 22 m
Krotność = 2

szt

10 szt 10,000
RAZEM

50
d.9 wycena 

indywidualna

Naprawa połączeń elementów pasa nadrynnowego i
obróbek  z blachy cynkowej lub miedziowanej
gzymsu,parapetów okiennych - uszczelnienie i właściwe
wyprofilowanie w celu prawidłowego odprowadzenia wody
poza obręb gzymsu, powierzchnię ściany.

szt

50 szt 50,000
RAZEM

51
d.9

KNR-W 4-01 
0540-01 

z.o.2.7. 9901
wycena 

indywidualna

Uszczelnienie drobnych pęknięć i połączeń obróbek
blacharskich silikonem dekarskim.
Krotność = 2

m

35 m 35,000
RAZEM

52
d.10

KNR-W 4-01 
0702-03
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych gzymsu  z zaprawy
cementowej pasami o szerokości do 60 cm - miejscowa
naprawa gzymsu z podnośnika o wysokości 22m
Krotność = 3

m

3 * 1,5 m 4,500
RAZEM

53
d.10

KNR-W 4-01 
0723-03 

z.o.2.7. 9901
analogia

Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe,
półszlachetne i szlachetne o podłożach z cegły, o
powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - miejscowa naprawa
gzymsu, roboty na wysokości 22 m przy użyciu
podnośnika

m2

3 * 1,5 m2 4,500
RAZEM

54
d.10

KNR-W 4-01 
0703-02 

z.o.2.7. 9901
analogia

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej  -
miejscowa naprawa gzymsu, roboty na wysokości 22 m
Krotność = 2

m2

3 * 1,5 m2 4,500
RAZEM

55
d.10

KNR-W 4-01 
0704-01 

z.o.2.7. 9901
analogia

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach
zaprawą cementową - roboty na wysokości 22 m

m2

3 * 1,5 m2 4,500
RAZEM

56
d.10

KNR-W 4-01 
0705-06 

z.o.2.7. 9901
analogia

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 50
cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu
pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką
cięto-ciągnioną - roboty na wysokości 22 m
Krotność = 3

m

3 * 1,5 m 4,500
RAZEM

57
d.10

KNR 4-01 
0732-02
analogia

Uzupełnienie boni prostokątnych na ścianach płaskich;
tynki z zaprawy cementowo-wapiennej o długości w
jednym odcinku do 1,5 m
Krotność = 3

m

3 * 1,5 m 4,500
RAZEM

58
d.10

NNRNKB 
202 1522-06

wycena 
indywidualna

Malowanie zwykłe farbą silikonową tynków zewnętrznych -
gzyms

m2

18 m2 18,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

59
d.11

KNR 4-01 
0702-07
wycena 

indywidualna

Odbicie rozwarstwionych z podłożem pasów tynku
kominów z zaprawy cementowej oraz pękniętych
fragmentów  czap kominowych betonowych -
zagrażających spadaniem z dachu o wysokości 23m

m

3 m 3,000
RAZEM

60
d.11

KNR 4-01 
0703-01
wycena 

indywidualna

Umocowanie siatki zgrzewanej o oczkach 20 x 20mm z
drutu ocynkowanego gr 2mm, mocowanych do ścian
kominów za pomocą kołków rozporowych fi 6mm -
zabezpieczenie z dwóch stron bocznych otworów
kominowych

szt

78 szt 78,000
RAZEM

61
d.11

KNR 4-01 
0703-01
wycena 

indywidualna

Umocowanie siatki zgrzewanej o oczkach 20 x 20mm z
drutu ocynkowanego gr 2mm, mocowanych do czap
kominowych za pomocą kołków rozporowych fi 6mm -
zabezpieczenie górnych  otworów kominowych.

szt

83 szt 83,000
RAZEM

62
d.11

KNR-W 4-01 
0310-05
wycena 

indywidualna

Sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych
wskazanych w protokole kominiarskim

szt

45 szt 45,000
RAZEM

63
d.11

KNR-W 4-01 
0310-03
wycena 

indywidualna

Wykucie otworów w niedrożnych kanałach wentylacyjnych szt.

20 szt. 20,000
RAZEM

64
d.11

KNR-W 4-01 
0310-06
wycena 

indywidualna

Odgruzowanie przewodów m

20 m 20,000
RAZEM

65
d.11

KNR-W 4-01 
0310-04
wycena 

indywidualna

Zamurowanie otworów w ścianach  kominowych szt.

20 szt. 20,000
RAZEM

66
d.11

KNR-W 4-01 
0711-01
wycena 

indywidualna

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z
zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych
na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu

m2

6 m2 6,000
RAZEM

67
d.11

KNR-W 4-01 
1204-02
wycena 

indywidualna

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

m2

18 m2 18,000
RAZEM

68
d.11 wycena 

indywidualna

Montaż turbowentów szt

8 szt 8,000
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
69

d.11
KNR-W 4-01 

0106-04
wycena 

indywidualna

Usunięcie z dachu i pomieszczeń budynku gruzu oraz
zdemontowanej siatki ochronnej.

m3

2,1 m3 2,100
RAZEM

70
d.11

KNR-W 4-01 
0106-04
wycena 

indywidualna

Podstawienie kontenera i wywóz gruzu m3

2,1 m3 2,100
RAZEM

71
d.12 wycena 

indywidualna

Oczyszczenie rynien przy użyciu podnośnika koszowego
oraz  lin

m

65 m 65,000
RAZEM

72
d.12

KNR 4-01 
0703-01
wycena 

indywidualna

Umocowanie siatki zgrzewanej o oczkach 20 x 20mm z
drutu ocynkowanego gr 2mm, mocowanych do czap
kominowych za pomocą kołków rozporowych fi 6mm -
zabezpieczenie górnych  otworów kominowych.

szt

9 szt 9,000
RAZEM
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