
Zakład Usług Budowlanych
JAKBUD

ul. Migdałowa 5, 97-300
Piotrków Tryb.

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  
NAZWA INWESTYCJI   : Naprawa wentylacji w budynku zaplecza socjalno-byto wego - wentylacja

mechaniczna
ADRES INWESTYCJI   : ul. Małopolska 3 - Podole, 97-300 Piotrków Tryb., dz. nr 524/1, 524/2
INWESTOR   : Miasto Piotrków Trybunalski - Wydział Remontów i Modernizacji
ADRES INWESTORA   : ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Tryb.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : mgr inż. Wiktor Jakubowski
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR   : mgr inż. Wiktor Jakubowski
DATA OPRACOWANIA   : 2011-06-20

Stawka roboczogodziny   :     13,88 zł
Poziom cen   :     2 kw. 2011 r.

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ........................................... 66,20 % R, S
  Zysk [Z] ................................................................. 11,80 % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ................................................................. 23,00 % Σnetto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     41 863,79 zł
Podatek VAT   :     9 628,67 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     51 492,46 zł

Słownie:  pięćdziesi ąt jeden tysi ęcy czterysta dziewi ęćdziesi ąt dwa i 46/100 zł

Podstawy prawne opracowania
 
Przedmiar wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użyt-
kowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.).
 
Uwaga!
Umieszczona w przedmiarze kolumna "Podstawa" zawiera lokalizację szczegółowych opisów robót, uzupełniających opisy umieszczo-
ne w kolumnie "Opis". Informacje zawarte w kolumnie "Podstawa" w żadnym wypadku nie ograniczają sposobu wyceny poszczegól-
nych robót.



wentylacja2

W niniejszym opracowaniu przewiduje się montaż następujących elementów:
1) wentylator EDM100 - 1 szt.
2) wentylator osiowy SILENTUB-100 - 1 szt.
3) wentylator dachowy nawiewny TH-800 - 2 szt.
4) wentylator dachowy wywiewny CTVB/4-200 - 2 szt.
5) wentylator okienny HV-150 A - 3 szt.
6) nawietrzaki ścienne z grzałką NG100A - 2 szt.
7) okap indukcyjny DM-S-3613IK
8) przewody wentylacyjne typu Spiro
9) podstawy dachowe stalowe kołowe - 4 szt.
W celu zamontowania powyższych elementów należy wykonać otwory w ścianach, stropie i suficie podwie-
szonym, przerobić instalację elektryczną. Po montażu należy wykonać również prace wykończeniowe, tj. ma-
lowanie ścian i sufitów, obrobienie wykonanych otworów ściennych, naprawa (dwoma warstwami papy ter-
mozgrzewalnej) uszkodzonego pokrycia dachowego z ewentualnym montażem dodatkowych obróbek bla-
charskich. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić właścią estetykę wykonanych robót (w tym elewacji).
Wentylatory dachowe zamontować na systemowych podstawach dachowych wraz z osprzętem zgodnie z za-
leceniami producenta wentylatorów.
Wykonawca ma wymienić uszkodzoną izolację termiczną dachu nad pomieszczeniami kuchni.
Przed pomalowaniem ścian i sufitów (dwa razy farbą emulsyjną) ściany i sufity należy odgrzybić przy użyciu
specjalistycznych środków chemicznych, tj. Ceresit CT99, czy Mycetox M. Odgrzybianie należy wykonać wg
instrukcji producenta zastosowanego środka.
 
 
UWAGA!!! Zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projekto-
wych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.
U. 2004 r. Nr 130, poz. 1389) i z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.) w przedmiarze i kosztorysie inwestor-
skim prezentowane są jedynie roboty podstawowe. Roboty pomocznicze, tj. ustawianie, przestawianie oraz
czas pracy rusztowań, wywóz i utylizacja odpadów, itp. uwzględnia się w pozycjach opisujących roboty pod-
stawowe.
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Naprawa wentylacji w budynku zaplecza socjalno-byto wego - wentylacja mechaniczna
1 Wentylacja mechaniczna 1 22
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Naprawa wentylacji w budynku zaplecza socjalno-byto wego - wentylacja mechaniczna
1 Wentylacja mechaniczna
1
d.1

KNR 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kołowe, typ S (Spiro),
udział kształtek do 35%, o średnicach do 200 mm

m2

2*3,214*0,10*2,0*2,0 m2 2,571
RAZEM 2,571

2
d.1

KNR 2-17
0122-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kołowe, typ S (Spiro),
udział kształtek do 35%, o średnicach ponad 200 do 400 mm

m2

2*3,214*0,125*3,5*2,0 m2 5,625
RAZEM 5,625

3
d.1

analiza in-
dywidualna

Wentylatory EDM 100 uruchamiany razem ze światłem w pomieszczeniu szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

analiza in-
dywidualna

Wentylatory osiowy SILENTUB-100 uruchamiany przełącznikiem w pomieszcze-
niu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1

KNR 2-17
0208-01
analogia

Wentylatory dachowe nawiewne TH-800 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

6
d.1

KNR 2-17
0208-01
analogia

Wentylatory dachowe nawiewne CTVB/4-200 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

7
d.1

analiza in-
dywidualna

Wentylator okienny HV-150 A szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

8
d.1

KNR 2-17
0156-01
analogia

Nawietrzaki ścienne NP2 szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

9
d.1

KNR 2-17
0149-02

Podstawy dachowe stalowe kołowe o średnicach 200 i 250 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

10
d.1

KNR 2-17
0141-01
analogia

Okapy indukcyjny DM-S-3613IK szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

11
d.1

KNR 4-01
0333-09
analogia

Ostrożne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej o grubości 1 cegły

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

12
d.1

KNR 4-01
0308-02

Naprawa uszkodzonych miejsc w murze do 3 cegieł - naprawa po przekuciach szt.

poz.11 szt. 5,000
RAZEM 5,000

13
d.1

KNR 4-01
0208-03
analogia

Ostrożne przebicie otworów o śr. 210 mm w stropach żelbetowych o grubości do
30 cm wraz z ostrożnych wycięciem otworu w pokryciu dachowym

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

14
d.1

KNR 4-01
0208-04
analogia

Ostrożne przebicie otworów o śr. 315 mm w stropach żelbetowych o grubości do
30 cm  wraz z ostrożnych wycięciem otworu w pokryciu dachowym

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

15
d.1

KNR 9-12
0301-08
analogia

Wymiana ocieplenia pod stropem pomieszczenia
R*1,5

m2

40 m2 40,000
RAZEM 40,000

16
d.1

KNR 4-01
0204-03
analogia

Naprawa stropów przy powierzchni naprawianych miejsc do 2 m2 m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

Zakład Usług Budowlanych JAKBUD
ul. Migdałowa 5, 97-300 Piotrków Tryb. - 4 -

Miasto Piotrków Trybunalski - Wydział Remontów i Modernizacji
ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Tryb.

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 12216



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17
d.1

KNNR 3
0503-02 01
analogia

Naprawa pokryć dachowych poprzez dwuwarstwowe pokrycie z papy termozgrze-
walnej podkładowej i wierzchniego krycia Zdunbit, na istniejącym pokryciu z papy
- naprawa uszkodzonego w wyniku montażu wentylatorów dachowych pokrycia
wraz z montażem ewentualnych obróbek blacharskich

m2

2,0*2,0*poz.11 m2 20,000
RAZEM 20,000

18
d.1

KNR 9-19
0108-01

Odgrzybianie przy uzyciu środków chemicznych - powierzchnia odgrzybiana do 2
m2

msc.

10 msc. 10,000
RAZEM 10,000

19
d.1

KNR 9-19
0108-02

Odgrzybianie przy uzyciu środków chemicznych - za każdy 1m2 ponad 2 m2 m2

poz.20*20% m2 42,392
RAZEM 42,392

20
d.1

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z
przygotowaniem powierzchni

m2

31,30+31,12+9,25+8,69 m2 80,360
2*(5,40+4,00+11,60+3,30+2,80+3,00+2,80)*(4,00-2,00) m2 131,600

RAZEM 211,960
21
d.1

analiza in-
dywidualna

Pozostałe roboty wykończeniowe tj. naprawa wyprawy elewacyjnej po montażu
wentylatorów, wycięcie otworów i montaż płyt sufitów podwieszonych, itp.

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

22
d.1

analiza in-
dywidualna

Dostosowanie instalacji elektrycznej do projektowanego systemu wentylacji me-
chanicznej

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000
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