
             

 

 

                PRZEDMIAR  ROBÓT 

 

Dotyczy : wymiany stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej w bloku 

„B” Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie przy ul. Jarocińskiej 35 

 

1. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2    szt  6 

 

2. Wykucie j.w.                                            o pow. ponad 2 m2   m2  237,21 

 

3. Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z profili PCV 

    z obróbką osadzenia o pow do 2 m2 ( klatka schodowa) szt 6     m2 7,41 

 

4. Montaż okien i drzwi balkonowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych 

    z profili PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2 m2      szt 67                      m2 204,5 

 

5. Zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego  

    gr 25 cm po  zmniejszonych elementach stolarki                            m3  8,2 

 

6. Uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych po zamurowanych 

    otworach tynkiem zwykłym kat III      m2  65,42 

 

7. Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej gr 1,2 mm  

    w kolorze brązu o dł około 1m (wg, szkicu )     szt  72 

 

8. Obsadzenie podokienników wewnętrznych z  

    konglomeratów o dł. ok. 1 m       szt  53 

 

 

9. Malowanie farbami emulsyjnymi pow ścian wewnętrznych balkonowych       m2  97,7 

 

10. Ocieplenie płytami styropianu gr 12 cm zewnętrznych ścian balkonowych 

     z osiatkowaniem i zagruntowaniem pod tynk mineralny                                   m2  97,7 

 

11. Tynk mineralny barwiony ocieplonych ścian balkonowych                              m2  97,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   PODSUMOWANIE  I  UWAGI  KOŃCOWE 

 

 

1. Obmiary podane są do celów przetargowych i stanowią rzeczywiste wymiary 

istniejącej stolarki drewnianej. 

2. Podczas pomiarów napotkano na niewielkie różnice ( 0,5 do 1,5) cm na podobnych 

elementach 

3. Do celów wykonawczych należy wymiary zweryfikować na miejscu 

4. Stolarkę okienną ( okna i drzwi balkonowe) wykonać z profili PCV 

pięciokomorowych w kolorze białym. 

5. Szyby bezpieczne w pakiecie 4+16+4 o wsp. „U”  1,0 

6. Parapety wewnętrzne pełne z konglomeratu 

7. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej 1,2 mm w kolorze brązu o szerokości 

powiększonej o docieplenie 12 cm styropianem ścian w płaszczyznach balkonowych. 

 

     O p r a c o w a ł :  A.  Urbaniak  

  


