
PRZEDMIAR ROBÓT  nr 2001 

  

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
  
NAZWA INWESTYCJI   : Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczowie
ADRES INWESTYCJI   : dz. nr ewid. 300/1, 299/1, 686, 298 obr. 0001 Świerczów 

INWESTOR   : Gmina Kolbuszowa 
ADRES INWESTORA   : 36-100 Kolbuszowa   ul. Obrońców Pokoju 21

ZAKRES   : STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA 

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :            zł

Słownie:



PRZEDMIAR

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

1 45421132-8 Okna PCV i naświetle aluminiowe EI60
1.1 KNNR 7 0503-02 Okna nieotwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe - Na-

świetle zewnętrzne nieotwierane aluminiowe N1: wymiar ze-
wnętrzny naświetla 116,5x113,5 cm, kolor jasnoszary, odpor-
ność pożarowa EI60, U(max)<=1,1 [W/(m2K)]  - 1 szt

m2

1,165*1,135 * 1 m2 1,32
RAZEM 1,32

1.2 KNR-W 2-02
1018-03

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzch-
ni 1.0-1.5 m2 - Okno PCW jednoramowe uchylno-rozwieralne
O1: wymiar zewnętrzny okna 116,5x113,5 cm, profile PCV 5-7-
komorowe, profil 70-90mm, od wewnątrz kolor biały RAL 7042,
od zewnątrz kolor jasnoszary RAL 9006, szkło bezbarwne, ze-
staw trzyszybowy, dopływ powietrza zapewniony przez nawiew-
niki o regulowanym stopniu otwarcia, U(max)<=1,1 [W/(m2K)]
- 1 szt

m2

1,165*1,135*1 m2 1,32
RAZEM 1,32

1.3 KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzch-
ni ponad 1.5 m2 - Okno PCW jednoramowe uchylno-rozwieral-
ne O2: wymiar zewnętrzny okna 116,5x173,5 cm, profile PCV
5-7-komorowe, profil 70-90mm, od wewnątrz kolor biały RAL
7042, od zewnątrz kolor jasnoszary RAL 9006, szkło bezbarw-
ne, zestaw trzyszybowy, dopływ powietrza zapewniony przez
nawiewniki o regulowanym stopniu otwarcia, U(max)<=1,1 [W/
(m2K)]  - 8 szt

m2

1,165*1,735*8 m2 16,17
RAZEM 16,17

1.4 KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzch-
ni ponad 1.5 m2 - Okno PCW jednoramowe, dwurzędowe, do-
łem uchylno-rozwieralne, górą uchylne O3: wymiar zewnętrzny
okna 116,5x233,5 cm, profile PCV 5-7-komorowe, profil 70-
90mm, od wewnątrz kolor biały RAL 7042, od zewnątrz kolor
jasnoszary RAL 9006, szkło bezbarwne, zestaw trzyszybowy,
dopływ powietrza zapewniony przez nawiewniki o regulowanym
stopniu otwarcia, mechanizm do uchylania kwatery górnej okna
z poziomu podłogi, U(max)<=1,1 [W/(m2K)]  - 6 szt

m2

1,165*2,335*6 m2 16,32
RAZEM 16,32

1.5 KNR-W 2-02
1018-03

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzch-
ni 1.0-1.5 m2 - Okno PCW jednoramowe, tapezowe, dwudziel-
ne, nieotwierane O4: wymiar zewnętrzny okna 176,5x58,5/
110,5 cm, profile PCV 5-7-komorowe, profil 70-90mm, od wew-
nątrz kolor biały RAL 7042, od zewnątrz kolor jasnoszary RAL
9006, szkło bezbarwne, zestaw trzyszybowy, dopływ powietrza
zapewniony przez nawiewniki o regulowanym stopniu otwarcia,
U(max)<=1,1 [W/(m2K)]  - 2 szt

m2

1,765*1/2*(0,585+1,105)*2 m2 2,98
RAZEM 2,98

1.6 KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzch-
ni ponad 1.5 m2 - Okno PCW jednoramowe, tapezowe, dwu-
dzielne, uchylno-rozwieralne O5: wymiar zewnętrzny okna
176,5x98,5/201,5 cm, profile PCV 5-7-komorowe, profil 70-
90mm, od wewnątrz kolor biały RAL 7042, od zewnątrz kolor
jasnoszary RAL 9006, szkło bezbarwne, zestaw trzyszybowy,
dopływ powietrza zapewniony przez nawiewniki o regulowanym
stopniu otwarcia, U(max)<=1,1 [W/(m2K)]  - 1 szt

m2

1,765*1/2*(0,985+2,015)*1 m2 2,65
RAZEM 2,65

1.7 KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzch-
ni ponad 1.5 m2 - Okno PCW jednoramowe, tapezowe, dwu-
dzielne, uchylno-rozwieralne O6: wymiar zewnętrzny okna
176,5x201,5/98,5 cm, profile PCV 5-7-komorowe, profil 70-
90mm, od wewnątrz kolor biały RAL 7042, od zewnątrz kolor
jasnoszary RAL 9006, szkło bezbarwne, zestaw trzyszybowy,
dopływ powietrza zapewniony przez nawiewniki o regulowanym
stopniu otwarcia, U(max)<=1,1 [W/(m2K)]  - 1 szt

m2

1,765*1/2*(0,985+2,015)*1 m2 2,65
RAZEM 2,65

1.8 KNNR 2 0302-07 Osadzenie podokienników prefabrykowanych - parapety okien-
ne z konglomeratu marmurowego gr. 2 cm i szerokości 30 cm

m

1,25*2+1,25*8+1,25*6+1,85*2 m 23,70
RAZEM 23,70

2 45421131-1 Drzwi zewnętrzne aluminiowe i wrota stalowe
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PRZEDMIAR

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

2.1 KNNR 7 0505-01 Przegrody aluminiowe z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 -
Ścianka aluminiowa zewnętrzna Dz1 z drzwiami 2-skrzydłowy-
mi i naświetlem nad drzwiami, wym. otworu w murze
180x(210+50) cm, profil aluminiowy ciepły, głębokość konstr.
profili 70mm, kolor jasny szary (RAL 9006), szkło bezbarwne,
bezpieczne, (od zew. szkło bezpieczne hartowane, od wew.
szkło bezpieczne klejone), okucia systemowe, stal nierdzewna,
zamek standard, klamka ze stali nierdzewnej, samozamykacz
z blokadą skrzydła, próg aluminiowy, wkładka patentowa,
  U(max)<=1,5 [W/(m2K)], klasa antywłamaniowości min. 3 - 1
szt

m2

1,80*2,60*1 m2 4,68
RAZEM 4,68

2.2 KNNR 7 0505-01 Przegrody aluminiowe z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 -
Ścianka aluminiowa zewnętrzna Dz2 z drzwiami 1-skrzydłowy-
mi i naświetlem nad drzwiami, wym. otworu w murze
110x(210+90) cm, profil aluminiowy ciepły, głębokość konstr.
profili 70mm, kolor jasny szary (RAL 9006), szkło bezbarwne,
bezpieczne, (od zew. szkło bezpieczne hartowane, od wew.
szkło bezpieczne klejone), okucia systemowe, stal nierdzewna,
zamek standard, klamka ze stali nierdzewnej, samozamykacz
z blokadą skrzydła, próg aluminiowy, wkładka patentowa,
  U(max)<=1,5 [W/(m2K)], klasa antywłamaniowości min. 3 - 1
szt

m2

1,10*3,00*1 m2 3,30
RAZEM 3,30

2.3 KNNR 7 0505-01 Przegrody aluminiowe z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 -
Ścianka aluminiowa zewnętrzna Dz3 z drzwiami 2-skrzydłowy-
mi i naświetlem nad drzwiami, wym. otworu w murze
180x(210+110) cm, profil aluminiowy ciepły, głębokość konstr.
profili 70mm, kolor jasny szary (RAL 9006), szkło bezbarwne,
bezpieczne, (od zew. szkło bezpieczne hartowane, od wew.
szkło bezpieczne klejone), okucia systemowe, stal nierdzewna,
zamek standard, klamka ze stali nierdzewnej, samozamykacz
z blokadą skrzydła, próg aluminiowy, wkładka patentowa,
  U(max)<=1,5 [W/(m2K)], klasa antywłamaniowości min. 3 - 1
szt

m2

1,80*3,20*1 m2 5,76
RAZEM 5,76

2.4 KNR 2-02 1205-07 Brama garażowa stalowa ocynkowana, malowana proszkowo,
podnoszona, otwierana i zamykana automatycznie oraz ręcz-
nie, ocieplona, oznaczenie B1, wym. zewn. w świetle muru
400x365 cm (wraz z oaprzętem i niezbędnymi instalacjami),
U(max)<=1,5 [W/(m2K)], klasa antywłamaniowości min. 3  - 1
kpl

m2

4,00*3,65*1 m2 14,60
RAZEM 14,60
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Brama garażowa stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, pod-
noszona, otwierana i zamykana automatycznie oraz ręcznie, ocieplo-
na, oznaczenie B1, wym. zewn. w świetle muru 400x365 cm (wraz z
osprzętem i niezbędnymi instalacjami), U(max)<=1,5 [W/(m2K)], kla-
sa antywłamaniowości min. 3

szt 1,0000

2. elektrody kg 1,1680
3. farba olejna do gruntowania dm3 9,9280
4. kołki rozporowe plastikowe szt. 6,3360
5. Kołki rozporowe z wkrętami szt. 64,5780
6. kotwy elastyczne szt 253,0130
7. Naświetle zewnętrzne nieotwierane aluminiowe N1: wymiar zewnętrz-

ny naświetla 116,5x113,5 cm, kolor jasnoszary, odporność pożarowa
EI60, U(max)<=1,1 [W/(m2K)]

szt 1,0000

8. Okno PCW jednoramowe uchylno-rozwieralne O1: wymiar zewnętrz-
ny okna 116,5x113,5 cm, profile PCV 5-7-komorowe, profil 70-90mm,
od wewnątrz kolor biały RAL 7042, od zewnątrz kolor jasnoszary RAL
9006, szkło bezbarwne, zestaw trzyszybowy, dopływ powietrza za-
pewniony przez nawiewniki o regulowanym stopniu otwarcia, U(max)
<=1,1 [W/(m2K)]

szt 1,0000

9. Okno PCW jednoramowe uchylno-rozwieralne O2: wymiar zewnętrz-
ny okna 116,5x173,5 cm, profile PCV 5-7-komorowe, profil 70-90mm,
od wewnątrz kolor biały RAL 7042, od zewnątrz kolor jasnoszary RAL
9006, szkło bezbarwne, zestaw trzyszybowy, dopływ powietrza za-
pewniony przez nawiewniki o regulowanym stopniu otwarcia, U(max)
<=1,1 [W/(m2K)]

szt 8,0000

10. Okno PCW jednoramowe, dwurzędowe, dołem uchylno-rozwieralne,
górą uchylne O3: wymiar zewnętrzny okna 116,5x233,5 cm, profile
PCV 5-7-komorowe, profil 70-90mm, od wewnątrz kolor biały RAL
7042, od zewnątrz kolor jasnoszary RAL 9006, szkło bezbarwne, ze-
staw trzyszybowy, dopływ powietrza zapewniony przez nawiewniki o
regulowanym stopniu otwarcia, mechanizm do uchylania kwatery
górnej okna z poziomu podłogi, U(max)<=1,1 [W/(m2K)]

szt 6,0000

11. Okno PCW jednoramowe, tapezowe, dwudzielne, nieotwierane O4:
wymiar zewnętrzny okna 176,5x58,5/110,5 cm, profile PCV 5-7-ko-
morowe, profil 70-90mm, od wewnątrz kolor biały RAL 7042, od ze-
wnątrz kolor jasnoszary RAL 9006, szkło bezbarwne, zestaw trzyszy-
bowy, dopływ powietrza zapewniony przez nawiewniki o regulowa-
nym stopniu otwarcia, U(max)<=1,1 [W/(m2K)]

szt 2,0000

12. Okno PCW jednoramowe, tapezowe, dwudzielne, uchylno-rozwieral-
ne O5: wymiar zewnętrzny okna 176,5x98,5/201,5 cm, profile PCV 5-
7-komorowe, profil 70-90mm, od wewnątrz kolor biały RAL 7042, od
zewnątrz kolor jasnoszary RAL 9006, szkło bezbarwne, zestaw trzy-
szybowy, dopływ powietrza zapewniony przez nawiewniki o regulowa-
nym stopniu otwarcia, U(max)<=1,1 [W/(m2K)]

szt 1,0000

13. Okno PCW jednoramowe, tapezowe, dwudzielne, uchylno-rozwieral-
ne O6: wymiar zewnętrzny okna 176,5x201,5/98,5 cm, profile PCV 5-
7-komorowe, profil 70-90mm, od wewnątrz kolor biały RAL 7042, od
zewnątrz kolor jasnoszary RAL 9006, szkło bezbarwne, zestaw trzy-
szybowy, dopływ powietrza zapewniony przez nawiewniki o regulowa-
nym stopniu otwarcia, U(max)<=1,1 [W/(m2K)]

szt 1,0000

14. papier ścierny ark 26,7180
15. parapety okienne z konglomeratu marmurowego gr. 2 cm i szerokoś-

ci 30 cm
m 23,7000

16. pianka poliuretanowa kg 1,3368
17. pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe dm3 11,6223
18. silikon kg 2,7797
19. Ścianka aluminiowa zewnętrzna Dz1 z drzwiami 2-skrzydłowymi i na-

świetlem nad drzwiami, wym. otworu w murze 180x(210+50) cm, pro-
fil aluminiowy ciepły, głębokość konstr. profili 70mm, kolor jasny sza-
ry (RAL 9006), szkło bezbarwne, bezpieczne, (od zew. szkło bez-
pieczne hartowane, od wew. szkło bezpieczne klejone), okucia syste-
mowe, stal nierdzewna, zamek standard, klamka ze stali
nierdzewnej, samozamykacz z blokadą skrzydła, próg aluminiowy,
  wkładka patentowa, U(max)<=1,5 [W/(m2K)], klasa antywłamanio-
wości min. 3

kpl. 1,0000

20. Ścianka aluminiowa zewnętrzna Dz2 z drzwiami 1-skrzydłowymi i na-
świetlem nad drzwiami, wym. otworu w murze 110x(210+90) cm, pro-
fil aluminiowy ciepły, głębokość konstr. profili 70mm, kolor jasny sza-
ry (RAL 9006), szkło bezbarwne, bezpieczne, (od zew. szkło bez-
pieczne hartowane, od wew. szkło bezpieczne klejone), okucia syste-
mowe, stal nierdzewna, zamek standard, klamka ze stali
nierdzewnej, samozamykacz z blokadą skrzydła, próg aluminiowy,
  wkładka patentowa, U(max)<=1,5 [W/(m2K)], klasa antywłamanio-
wości min. 3

kpl. 1,0000
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

21. Ścianka aluminiowa zewnętrzna Dz3 z drzwiami 2-skrzydłowymi i na-
świetlem nad drzwiami, wym. otworu w murze 180x(210+110) cm,
profil aluminiowy ciepły, głębokość konstr. profili 70mm, kolor jasny
szary (RAL 9006), szkło bezbarwne, bezpieczne, (od zew. szkło bez-
pieczne hartowane, od wew. szkło bezpieczne klejone), okucia syste-
mowe, stal nierdzewna, zamek standard, klamka ze stali
nierdzewnej, samozamykacz z blokadą skrzydła, próg aluminiowy,
  wkładka patentowa, U(max)<=1,5 [W/(m2K)], klasa antywłamanio-
wości min. 3

kpl. 1,0000

22. zaprawa cementowa M 10 m3 0,2370
23. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 4217


