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Misiówka - wymiana i renowacja  okien - wersja 2
PRZEDMIAR

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

1
analiza indy-
widualna

Zdjęcie ram okiennych i wyniesienie na zewnątrz szt

4*2+3*2*2+2+2+2+1+3+7*2*2*2+4+7*2*2*2 szt 146,000
RAZEM 146,000

2 KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,24*1,82+1,68*1,25*3 m2 8,557
RAZEM 8,557

3 KNR-W 2-02
1008-07
lub analogia

Osadzenie okien skrzynkowych malowanych i oszklonych fabrycznie o po-
wierzchni ponad 2.0 m2 wraz z parapetem zewnętrznym z blachy tytanowo-
cynkowej - okna drewniane skrzynkowe , skrzydła  ze szprosami, szyba skrzyd-
ła wewnętrznego termiczna gr. 12mm, szyba skrz

m2

1,24*1,82+1,68*1,24*3 m2 8,506
RAZEM 8,506

4 KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

1,25*2,44 m2 3,050
RAZEM 3,050

5 KNR-W 4-01
0702-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze-
rokości do 30 cm

m

1,24+1,82*2+[1,68*2+1,24]*3 m 18,680
RAZEM 18,680

6 KNR-W 4-01
0708-02
lub analogia

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm

m

1,24+1,82*2+[1,68*2+1,24]*3 m 18,680
RAZEM 18,680

7 KNR-W 4-01
0106-04
lub analogia

Usunięcie z budynku gruzu z rozebranych okien m3

[1,24*1,82+1,68*1,24*3]*0,15 m3 1,276
RAZEM 1,276

8 KNR 4-01
0108-13
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na
odległość 15 km

m3

[1,24*1,82+1,68*1,24*3]*0,15 m3 1,276
RAZEM 1,276

9 KNR-W 2-02
1008-06

Osadzenie okien skrzynkowych malowanych i oszklonych fabrycznie o po-
wierzchni do 2.0 m2 wraz z parapetem zewnętrznym z blachy tytanowo-cynko-
wej - okna drewniane skrzynkowe , skrzydła  ze szprosami, szyba skrzydła
wewnętrznego termiczna gr. 12mm, szyba skrzydła zewnętrznego ze szkła
płaskiego gr. 4 mm [wykonane na wzór istnienących zabytkowych okien]

m2

0,52*1,15*4+0,53*1,20*3+0,63*0,83*3 m2 5,869
RAZEM 5,869

10 KNR-W 2-02
1008-01

Okna drewniane ościeżnicowe jednoramowe , skrzydła  ze szprosami, szyba
termiczna gr. 12mm, . - powierzchnia okien do 1,0 m2

m2

0,27*0,85 m2 0,230
RAZEM 0,230

11 KNR-W 2-02
1008-07
lub analogia

Osadzenie okien jednoramowych malowanych i oszklonych fabrycznie o po-
wierzchni ponad 2.0 m2  - okna drewniane jednoramowe , skrzydła  ze szpro-
sami, szyba skrzydła wewnętrznego termiczna gr. 12mm,

m2

1,57*1,67 m2 2,622
RAZEM 2,622

12
wycena indy-
widualna

Renowacja zabytkowych okien o pow pow. 2,0m2 zgodnie z dokumentacja
konserwatorską (program prac konserwatorskich zabytkowych okien skrzynko-
wych i krosnowych

m2

1,24*1,82*2+1,34*1,82*4+1,34*2,48*2+1,30*2,48*4+1,25*2,44+1,57*1,61 m2 39,389
RAZEM 39,389

13
wycena indy-
widualna

Renowacja zabytkowych okien o pow do 2,0m2 zgodnie z dokumentacja kon-
serwatorską (program prac konserwatorskich zabytkowych okien skrzynko-
wych i krosnowych]

m2

0,52*1,15*4+0,53*1,20*3+0,63*0,83*5+0,54*1,89+0,27*0,85*3 m2 8,624
RAZEM 8,624

14
wycena indy-
widualna

Renowacja zabytkowych drzwi zewnętrznych  zgodnie z dokumentacja konser-
watorską (program prac konserwatorskich zabytkowych drzwi zewnętrznych)

m2

1,68*2,99 m2 5,023
RAZEM 5,023
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