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Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Zespół Szkół w Granowcu
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WYKONAWCA ROBÓT   :     wyłoniony po przetargu
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WYKONAWCA : INWESTOR :
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

UWAGII I ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZORYSU
 
Wszystkie użyte w nimniejszej dokumentacji nazwy producentów, technologii i systemów są przykładowe i mają na celu wyłącznie wska-
zanie standardu jakościowego przyjętych rozwiązań. W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie produktów dowolnej firmy, techno-
logii, systemu  równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach lub lepszych, pod warunkiem zachowania standardów jakoś-
ciowych, wytrzymałościowych oraz parametrów technicznych itp. Rozwiązania zamienne nie mogą być gorsze niż przywołane w doku-
mentacji projektowej. 
Ewentualne zmiany projektowe spowodowane różnicą zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiału obciążają wykonawcę.
 
Wszystkie rozwiązania zmienne każdorazowo muszą być uzgodnione z Zamawiającym.
 
Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu ze STWiOR oraz rzeczywistymi wymiarami dokonywanymi
podczas oględzin. Uważa się że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać 
i sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją i znaczeniem.
Ilości wstawione w każdej pozycji Przedmiaru robót są wielkościami szacunkowymi określonym na podstawie rzeczywistych wymiarów
dokonanych podczas oględzin.
Roboty dodatkowe (o ile będą miały miejsce) będą mierzone na tych samych zasadach jak te, dla których podano ilości.
Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów indentyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfiko-
wać bądź anulować szczegółowego opisu. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić do stanu istniejacego remontowanego bu-
dynku, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że Roboty muszą być wykonane według
zasad fachowego
wykonawstwa i wskazówek Inwestora lub osoby wskazanej przez niego
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Wymiana stolarki ZS w Granowcu n.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół w Granowcu

1 45000000-7 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
1

d.1
KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,PCV wewnętrzne m

(2.18*44) m 95.920
RAZEM 95.920

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych, płytek ceramicznych, płytek klin-
kierowych - wewnętrzne i zewnętrzne

m

2.18*44+2.44*8 m 115.440
RAZEM 115.440

3
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.12*1.83*16+2.12*1.13*9+2.12*1.83*19+2.41*1.90*4 m2 175.662
RAZEM 175.662

4
d.1

KNR 0-19
1023-10
kalk. własna

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 w kolorze białym
- sześciokomorowe profile ram i skrzydeł o szerokości 70 mm 
- pakiet trzyszybowy, ciepła ramka

m2

(2.12*1.13)*9 m2 21.560
RAZEM 21.560

5
d.1

KNR 0-19
1023-11
kalk. własna

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2w kolorze białym
- sześciokomorowe profile ram i skrzydeł o szerokości 70 mm 
- pakiet trzyszybowy, ciepła ramka

m2

(2.12*1.83)*35+(2.41*1.90)*4 m2 154.102
RAZEM 154.102

6
d.1

KNR 4-01
0321-02
kalk. własna

Obsadzenie podokienników postforming ponad 1.5 m w ścianach z cegieł szt.

48 szt. 48.000
RAZEM 48.000

7
d.1

KNR 4-01
0321-02

Obsadzenie podokienników stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - ze-
wnętrzne

szt.

48 szt. 48.000
RAZEM 48.000

8
d.1

KNR 9-23
0102-01

Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm szt.

48 szt. 48.000
RAZEM 48.000

9
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe - ościeżnice oraz ściany po demontażu para-
petów

m2

((2.12+1.83*2)*35)*0.35+((2.12*1.13*2)*9)*0.35+((2.41*1.90*2)*4)*0.35+48*0.5 m2 122.718
RAZEM 122.718

10
d.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - ościeżnice - w kolorze białym

m2

((2.12+1.83*2)*35)*0.35+((2.12*1.13*2)*9)*0.35+((2.41*1.90*2)*4)*0.35 m2 98.718
RAZEM 98.718

11
d.1

KNR 2-02
1505-01
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - uzupełninie po robotach demontażowych - ko-
lor ściany dostosować do kolorystyki istniejacej

m2

48*0.5 m2 24.000
RAZEM 24.000

12
d.1

KNR 4-01
1215-07

Mycie po robotach malarskich oraz montażowych m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000
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