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PRZEDMlAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212360-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych
45421146-9 lnstalowanie strf]tów podwieszanych
45223100-7 Montażkonstrukcjimetaiowych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45311000-0 Roboty W zakresle okablowania oraz instalacli elektrycznych
4526210o-2 Roboty przy WznoSZeniu rUSztowań

NAZWA lNVVESTYCJl , Roboty budowlane polegające na remoncie i Wzmocnieniu Stropu W kościele parafialnym w Poznowicach
celem likwidacji stanu Zagrożenia obiektr_r (stan awaryjny poszycia Stropu W centralnej cZęŚci koŚcioła)

ADRES lNWESTYCJl : Kościelna 1a,47-18a POZl'iOVlilCE, Dz.nr 145
|NWESTOR : PARAF|A RZY|VISKOKATOLICKA św. Michala Archanioła
ADRES INWESTORA : ul, Kościelna 1a, 47-180 POZNOW|CE

SPoRZĄDZ!Ł KALKULACJE : inż. SyIwester l<aczmarek, Strzelce opolskie, ul,Jankowskiego 6/24 (budowlana)
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PRZEDMIAR
Roboty budowlane polegające na remoncie i wzmocnieniu stropu w kościele
nia obiektu (stan awaryjny poszycia Stropu W centralnej cZęści kościoła)

parafi alnym W Poznowicach .",",,,,lil8jijl §,l;rT!Ł::

Lp. Nr
spec

tech
n.

Podstawa Opis iwyliczenia J.m. ] Poszcz. Razem

Roboty budowlane polegająca
nu zlgrożeTia obiektu (:tan awaryjny poszycia stropu W centralnej części kościoła)

,| Rozbiórki
1

d.,l
sT_01 TZKNBK

XVll 51-04
kalk. własna

Demontaż oprawy zwieszakowej

4

szt

szt 4.000
RAZEM 4.000

2
d.1

ST_01
kalk. własna

Demontaz ozdobnej rozety metalowej ze stropu wruz z rozetą gipsową

1

szt.

sZt. 1.000
RAZEM

d,,l
ST-0,1 KNR 19-01

07 15-a4
kalk, własna

osłrozny demOntaż listew gipSowych

56.6B

m

m 56.680
RAZEM 56.680

4
d.1

ST-01 KNR 4-01
0609-01

Rozebranie wypełnienia pomiędzy murłatą a stropem z gliny z siecztą lub
trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm
((9. 3ł+9.23"2;-2+7 .7 5- o.23" 2)

m2

62 23.165
RAZEM 23.1

d.,1

ST-01 KNR 4-01
0609-02

Rozebranie wypelnienia ]w. - za każdy nast. 1 cm grubości
Krotnośc = 5
paZ.4

112

1n2 1a 1^ą

RAZElV] 1.1 loa
6

d.1
ST_0 1 KNR 4-01

0429-a4
Rozebranie e|ementóW stropóW drewnianych - podsufltek z oeser łlrnko-
Wanych
g,34-7.75

1n2

62 72.385
RAZEM 72.385

7
d.1

sT_01 KNR 4-01
0 1 08_09
0108_10

Wywiezienie grużu spryzmowanego samochodami skrzyniovn7rnlĘoÓjer
łośc 15 km

poZ,6"0.05-1,4

63

63 5 067
ĘEżEfu| 5.o67

Konstrukcja stalowa nośna i strop z płyt GK

d.2
ST-05 KNR 4-01

0304-01
UZUpełnienle ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zapra,,^lre ce_
mentowo-wapiennej cegłami - uzupełnienie muru po rozebranej polepie
1(9 3410.23-2) "2+7 .7 5- 0,23-2)- 0,1 5

rn3

n3 3.475
RAZEM

9
d.2

QT 
^a KNNR 7

0,1 01 _01
Konstrukcja stalowa prefabrykowana do skręcenia na Ouaowie Oo poOwie-
szenia stropu z płyt GK Wraz Z pomostem roboczym - elementy cynkowa-
ne.
4.92219e +.vzz

RMEM 4.922
10

d.2
sT-O3 KNR 5-08

0803_03
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w beionG oUjętoSil Oo 1.1 Orr€

40

sZt.

Szt 40 nno
RAZEM 40.000

1 1

d.2
ST-03 KNR DC-03

0116_04
Mocowanie elementóW za pomoCą kotew chemicznych w arnpuxacrl z zy"
Wlcy Syntetyoznej i prętóW gwintowanych Ze Stali nierdzewnej do podłoźy
z betonu zbrojonego i ze|betowych; średnica otworu W podłożu 16 mm
4o

szt.

40- 000
RAZEM 40.00C

12
d.2

sT-02 NNRNKB
202 2030-02

(z.Xl) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie mitalowyńlrusł
metalowy krzYżow)
9.34-7.75

ml

7n2 1a 1óE

RAZEM 72.385

1

d.
sT-05 TZKNBK lX

1 401dl
1401 c

Rozetki okragłe o rysunku średnio złozonym - wykonanie modelu

1

zl.

szt. 1.000
RAZEM 1.00c

14
d.3

ST_05 TZKNBK lx
1403dl
1 403c

Rozetki okrągłe o rysunku średnio złozonym - rłyłonańle-ormy nepwe1

1

sZt.

s7t 1.00C

15 ST-05 TZKNBK lX
1404dl
1 404c

Rozetki okrągłe o rysunku średnlo złożonym - wyrońaŃe oOGwow glpso-
Wych

1

szt.

szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDlVlAR
Roboty budowlane polegające na remoncje i wzmocnieniu stropu w kościele
nia obiektu (stan awaryjny poszycia stropLl W centralnej części kościoła)

parafia lnym w Poznowicach .",".,l,iil3il]l !, 
j;,"l?Hr::

1 407 dl
1407c

Rozetki okrągłe o rysunku średnio złozonym@

Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonymlĘŚotoSe aetalu w
5 cm) _ Wykonanie modeIu

10

Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złozonym 1wysokość detalu w rzrcie
5 cm) - wykonanie modelu - łL/ki narozne

2

Lisiwy dekoracyjne o rysunku średnio zlozonym 1wysot-ŚĆ Oetatu ,ll rzLrcle
5 cm) - Wykonanie formy klejowej

56 68

Listwy dekoracyjne o rysunku średnio zlozó@
5 cm) _ wykonanie odlewów gipsowych

56,6B

stwy dekoracyJne o rysunku średnio złozonyrn (wysokośc detalu w rzucie
cm) - wykonanie formy klejowej - ltlki narozne

Listwy dekoracyjne o rysunku średnio zlozonym (wysokosc Oelalu w rŻucie
5 cm) - montaz odlewów gipsowych - prace Wewnętrzne powYzej 5 do 1O

taz ozdobnej rozety metalowej na stropie

DWUkrotne malowanie farbami akrylowymi powierzcrlrlr' wewnętrznych
podłoży gipsowych z gruntowaniem strop i faseia
poz.6
<Faseta> ( 9,34+7.7 5)- 2- 0.9

alowanie farbą akrylową profili ciągnionych z zagruntowańiem -id 10

Xvll 47-02
Wypusty oświetleniowe - przewodem DYt pł na - przełączrdk Szt

szt 4.

XVll43-13
Linie w rurkach winidurowych n.t. wykonane przów-Oem typu OV o prze-

lnstalowanie oprawy zwieszakowej z odzysku

ST -02 Rusztowania ramowe warsza@
1612-02
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Roboty budowlane polegalace na ret-noncie i wzmocnieniu 1,.;§'-'PXff" paraflalnym w poznowicach ..,.. ,,,ffl$jii l,j;r'l?Hr::
nia obiektu (stan awaryjny poszycia stropu w centralnej części kościoła)

Lp. Nr
spec

tech
n.

Podstawa Opis i wyliczenia j,m. Poszcz. Razem

poz.6 n2 72.385
RAZEM 1a lóE

d.5
ST_07 KNH 2_02

r.16
Czas pracy rusztowań grupy 1

(poz._1 ,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16.17,1B,19,20,21 ,22,23,24,25,26,
27 28,29)
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