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Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żeromskiego 22-36 w Koszalinie
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. RUSZTOWANIA
1 Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 20m

ściany podłużne    2*(109,35+1)*15,8 m2 3 487,06
ściany szczytowe    2*(10,0)*15,8 m2 316
wnęka między budynkami    2,5*15,5 m2 38,75

razem m2 3 841,81
2 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 3 841,81

2. PRACE ROZBIÓRKOWE NA ELEWACJI
2.1. Prace zabezpieczające

3 Osłony okien folią polietylenową
el. frontowa - okna 2,71x1,51    0 m2 0
el. frontowa - okna 1,71x1,51    160*1,71*1,51 m2 413,136
el. frontowa - okna 2,08x0,91    32*2,08*0,91 m2 60,57
el. frontowa - okna 0,61x0,51    32*0,61*0,51 m2 9,955
el. podwórko - okna 2,71x1,51    36*2,71*1,51 m2 147,316
el. podwórko - okna 1,71x1,51    100*1,71*1,51 m2 258,21
el. podwórko - okna 0,61x0,51    16*0,61*0,51 m2 4,978
el. podwórko - okna 1,21x0,91    0 m2 0
el. podwórko - okna balkonowe 2,71x2,31    64*((2,71*1,51)+(0,9*0,8)) m2 307,974

razem m2 1 202,139
4 Osłony okien płytami pilśniowymi m2 1 202,139

2.2. Demontaż płyt wiórowo-cementowych (supremy) - ściany podłużne oraz szczytowe
5 Rozebranie ocieplenia z supremy

elew. frontowa    109,35*15,6 m2 1 705,86
elew. frontowa - wnęka    0 m2 0
elew. podwórko    109,35*16,1 m2 1 760,535
elew. szczytowa    0 m2 0
okna - elew. frontowa    -473,706 m2 -473,706
okna - elew. podwórko    -713,5 m2 -713,5
cokół-front.    -109,35*1,2 m2 -131,22
cokół-podwórko.    -109,35*1,1 m2 -120,285
cokół-szczytowe    0 m2 0
wnęki klatek schodowych    -8*2,7*2,9 m2 -62,64

razem m2 1 965,044
6 Skucie zaprawy cementowej spod supremy o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach m2 1 965,044
7 Koszty utylizacji supremy

1965,044*0,12*0,6 t 141,483
razem t 141,483

2.4. Demontaż obróbek blacharskich gzymsu, parapetów zewn., rynien stal.  i rur spustowych pcv oraz 
wpustów żeliwnych

8 Rozbiórka rur spustowych z pcv
8*15,5 m 124

razem m 124
9 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

109,35 m 109,35
razem m 109,35

10 Rozbiórka parapetów zewętrznych. z blachy nie nadającej się do użytku
elew. frontowa    (1,72*160)*0,3+(2,1*32)*0,3 m2 102,72
elew. podwórko    (1,72*200)*0,3 m2 103,2

razem m2 205,92
11 Rozbiórka obróbek gzymsu z blachy nie nadającej się do użytku

2*(109,35+10)*0,45 m2 107,415
razem m2 107,415

2.5. Inne prace rozbiórkowe
12 Skucie wylewek pod parapety zewnętrzne

elew. frontowa    (2,1*32)*0,15+(1,72*360)*0,15 m2 102,96
razem m2 102,96

13 Odbicie pasów o szerokości do 15cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
elew.    (1,52+1,52+1,72)*260+(2,1+0,9+0,9)*32+(1,52+2,72+2,2+0,8)*64+(1,52+2,72+1,52)*36 m 2 033,12

razem m 2 033,12
14 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

(2033,12*0,15)*0,03 m3 9,149
Gzyms z poz.53;    109,35*0,10*0,3 m3 3,281

razem m3 12,43
15 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km m3 12,43
16 Koszty utylizacji gruzu
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12,43*1,9 t 23,617
razem t 23,617

2.6. Rusztowania
17 Czas pracy rusztowań

2441/(5*0,84) mg 581,19
razem mg 581,19

3. PRACE OCIEPLENIOWE
3.1. Ocieplenie ścian (12 cm styropian), wneki klatek schodowych (10cm styropian) wraz z ościeżami 
okiennymi (2cm styropian) (bez spodów płyt i bez cokołów)

18 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - parapety zewnętrzne
(2,1*32)*0,3+(1,72*360)*0,3 m2 205,92

razem m2 205,92
19 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez sprawdzenie przyczepności 

zaprawy klejacej do podłoża
8 miejsc po 1 m2 (el. front 3, el. pod. 3, szczyt. po 1)    2*4*1 m2 8

razem m2 8
20 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i 

zmycie
ściany    1965,044 m2 1 965,044
wneki klatek schodowych    8*((1,0*2,2)+(1,5*0,2)) m2 20

razem m2 1 985,044
21 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez  jednokrotne gruntowanie 

preparatem wzmacniającym m2 1 985,044
22 Montaż listew cokołowych

(2*109,35) m 218,7
razem m 218,7

23 Ocieplenie ręczne ścian budynków płytami styropianowymi o grubości 12cm klejonymi do podłoża w technologii 
STO THERM CLASSIC, wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej na bazie żywic syntetycznych StoLit o 
strukturze baranek grubości 1,5mm m2 1 965,044

24 Ocieplenie ręczne ścian budynków płytami styropianowymi o grubości 10cm klejonymi do podłoża , wraz z 
wykonaniem wyprawy elewacyjnej na bazie żywic syntetycznych StoLit o strukturze baranek grubości 1,5mm - 
klatki schodowe
klatki schodowe    8*((1*2,2)+(1,5*0,2)) m2 20

razem m2 20
25 Ocieplenie ościeży z gazobetonu o szerokości do 30cm płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 

gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
((1,52+1,52+1,72)*260)*0,3+((2,1+0,9+0,9)*32)*0,3+((1,52+2,72+2,2+0,8)*64)*0,3+((1,52+2,72+1,52)*36)*0,3 m2 609,936

razem m2 609,936
26 Przymocowanie kołkami do ścian płyt styropianowych

6 szt. / m2    (1965+20)*6 szt 11 910
razem szt 11 910

27 Obsadzenie kratek wentylacyjnych stalowych w ścianach szt 30
28 Ochrona narożników wypukłych elewacyjnych

krawędzie budynku (bez cokołów)    ((16,1-1,1)*2)+((15,6-1,2)*4) m 87,6
krawędzie ościeży okiennych -    (1,52+1,52)*360+(0,9+0,9)*32+(0,8+0,8)*64 m 1 254,4
drzwi klatek schodowych    8*5,7 m 45,6

razem m 1 387,6
29 Ochrona narożników wypukłych-analogia-listwy kapinosowe

krawędzie cokołów    109,35*2 m 218,7
razem m 218,7

30 Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami (dodatkowa warstwa siatki 1,5m nad cokołem) - tylko od strony 
klatek schodowych
109,35*1,5 m2 164,025

razem m2 164,025
31 Malowanie elewacji

1965,044+317+62,64+609,936 m2 2 954,62
razem m2 2 954,62

3.2. Równanie ścian ocieplanych-styropian 5cm
32 Równanie ścian pod ocieplenie - Ręczne przyklejenie płyt styropianowych o grubości 5cm przy 

wielowarstwowym ociepleniu ścian w systemie STO z zastosowaniem zaprawy klejącej Sto-Baukleber
1985,044*0,1 m2 198,504

razem m2 198,504
3.3. Ocieplenie spodów płyt balkonowych
3.3.1. spody płyt-styropian 1cm
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33 Zeskrobanie i zmycie starej farby

64*1,65*0,7 m2 73,92
razem m2 73,92

34 Przygotowanie starego podłoża  poprzez jednokrotne gruntowanie
64*1,65*0,7 m2 73,92

razem m2 73,92
35 Wyrównanie spodów płyt balkonowych płytami styropianowymi o grubości 1cm klejonymi do podłoża w 

technologii STO THERM CLASSIC, wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej na bazie żywic syntetycznych 
StoLit o strukturze baranek grubości 1,5mm m2 73,92

36 Malowanie elewacji m2 73,92
37 Ochrona narożników wypukłych elewacyjnych

krawędzie budynku (bez cokołów)    64*2*0,7 m 89,6
razem m 89,6

38 Ochrona narożników wypukłych-analogia-listwy kapinosowe
krawędzie zwnętrzne płyt balkonowych    64*1,65 m 105,6

razem m 105,6
3.4. Ocieplenie cokołów do poziomu gruntu

39 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie
el. frontowa    (109,35*1,2) m2 131,22
el. podwórko    109,35*1,1 m2 120,285
el. szczytowe    2*10*1,2 m2 24

razem m2 275,505
40 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie m2 275,505
41 Ochrona narożników wypukłych

(2*1,1)+(4*1,2) m 7
razem m 7

42 Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami do wysokości cokołu
109,35*1,2+109,35*1,1+10*1,2*2 m2 275,505

razem m2 275,505
43 Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie żywicy syntetycznej, wykonywanych ręcznie m2 275,505
44 Tynki elewacyjne  organiczne na bazie żywicy syntetycznej, z różnobarwnych kamieni i uziarnieniu 2,0mm, o 

walorach tynku zmywalnego, wykonywane ręcznie m2 275,505
3.5. Rynny, rury spustowe, podokienniki zewnętrzne

45 Montaż elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu 
ponad 25cm - parapety zewnętrzne
elew. frontowa    (1,72*160)*0,35+(2,1*32)*0,35 m2 119,84
elew. podwórko    (1,72*184)*0,3+2,72*16*0,35 m2 110,176

razem m2 230,016
46 Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej rur spustowych okrągłych o średnicy 

15cm
8*16 m 128

razem m 128
47 Montaż z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy od 15cm z blachy stalowej 

ocynkowanej
110 m 110

razem m 110
48 Montaż gotowych elementów zbiorniczków przy rynnach z blachy stalowej ocynkowanej szt 8

3.6. Rusztowania
49 Czas pracy rusztowań

9280/(5*0,84) mg 2 209,524
razem mg 2 209,524

4. INNE PRACE BUDOWLANE
4.1. Przebudowa gzymsów z wyniesiem rynien poza lico elewacji z obróbkami blacharskimi gzymsów i 
pasów nadrynnowych

50 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych-pas nadrynnowy szer. 30cm
109,35*0,3 m2 32,805

razem m2 32,805
51 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych m2 32,805
52 Rozbiórka pasów nadrynnowych z blachy nie nadającej się do użytku

109,35*0,35 m2 38,273
razem m2 38,273

53 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 10cm - gzyms żelbetowy
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109,35*0,1*0,3 m3 3,281
razem m3 3,281

54 Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
32,805*0,01 m3 0,328
38,273*0,0005 m3 0,019

razem m3 0,347
55 Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km m3 0,347
56 Koszty utylizacji papy

grubość papy 10mm - 0,01t/m2    32,805*0,01 t 0,328
razem t 0,328

57 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie
frontowa    109,35*(0,25+0,30) m2 60,143

razem m2 60,143
58 Analogia. Konstrukcja obudowy gzymsu z desek mocowanych łącznikami

frontowa    109,35 mb 109,35
razem mb 109,35

59 Obudowa konstrukcji wsporczych gzymsów z płyt OSB
frontowa    109,35*0,42 m2 45,927

razem m2 45,927
60 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza 

warstwa - smarowanie płyt OSB
45,927*2 m2 91,854

razem m2 91,854
61 Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie do ościeży płyt styropianowych przy użyciu 

gotowych zapraw klejacych
frontowa    109,35*0,25 m2 27,338

razem m2 27,338
62 Krycie dachów papą termozgrzewalną-pokrycie zabudowy gzymsu

109,35*(0,15+0,24+0,24+0,08) m2 77,639
razem m2 77,639

63 Krycie dachów papą termozgrzewalną-pas na ścianach ogniomurków
(109,35+40)*(0,15+0,3+0,35+0,08) m2 131,428

razem m2 131,428
64 Obróbki okapu przy zastosowaniu papy samoprzylepnej na styropianie - pas nadrynnowy 50cm

109,35 mb 109,35
razem mb 109,35

65 Krycie dachów papą termozgrzewalną
109,35*1,00 m2 109,35

razem m2 109,35
66 Montaż elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 

- obróbka blacharska zabudowy gzymsu od wierzchu połaci dachowej do kapinosa gzymsu m2 76,545
67 Montaż elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm - 

pas nadrynnowy
109,35*0,3 m2 32,805

razem m2 32,805
4.1.1. Rusztowania

68 Czas pracy rusztowań
538/(5*0,84) mg 128,095

razem mg 128,095
6. Remont posadzek balkonów
6.1. Prace przygotowawcze

69 Zerwanie posadzki cementowej
1,7*0,7*64 m2 76,16

razem m2 76,16
70 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

76,16*0,07 m3 5,331
razem m3 5,331

71 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km m3 5,331
72 Koszty utylizacji gruzu

5,331*1,9 t 10,129
razem t 10,129



Rodos 7.0.17 [12385] Strona 5/6
Przedmiar

Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żeromskiego 22-36 w Koszalinie
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

6.1.1. Rusztowania
73 Czas pracy rusztowań

60,943/(5*0,84) mg 14,51
razem mg 14,51

6.2. Izolacja z folii w płynie

74 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro - warstwa 
spadkowa m2 76,16

75 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - 3 cm m2 76,16
76 Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K lub równoważną powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii 

SUPERFLEX-10 lub równoważną m2 76,16
77 Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 lub równoważną powierzchni poziomych poddanych działaniu wody 

działającej bez ciśnienia - 1 warstwa m2 76,16
78 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmą uszczelniającą SUPERFLEX-B 400 lub równoważną

w obrębie blacharki    3,1*64 m 198,4
przy ścianach    1,7*64 m 108,8

razem m 307,2
79 Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmą uszczelniającą SUPERFLEX-B 400 lub równoważną

0,15*2*64 m 19,2
razem m 19,2

80 Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 lub równoważną powierzchni poziomych poddanych działaniu wody 
działającej bez ciśnienia - 2 warstwa m2 76,16
6.2.1. Rusztowania

81 Czas pracy rusztowań
185,5/(5*0,84) mg 44,167

razem mg 44,167
6.3. Obróbki blacharskie i okładziny gresowe

82 Montaż krawędzi balkonów z blachy aluminiowej
(1,7+0,7+0,7)*0,3*64 m2 59,52

razem m2 59,52
83 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm  na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o 

grubości warstwy 5mm m2 76,16
84 Cokoliki na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w 

pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
(1,7-0,8)*64 m 57,6

razem m 57,6
85 Izolacje szczelin uszczelniaczem silikonowym m 57,6

6.3.1. Rusztowania
86 Czas pracy rusztowań

266,682/(5*0,84) mg 63,496
razem mg 63,496

7. BALUSTRADY - Wymiana balustrad balkonów

87 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych balkonowych
balkony    64*(1,7+0,7+0,7) m 198,4

razem m 198,4
88 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m 198,4

7.2. Rusztowania
89 Czas pracy rusztowań

734,08/(5*0,84) mg 174,781
razem mg 174,781

8. Remont wejść do klatek schodowych

90 Rozbiórka okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
8*(2,2+1,2+1,2)*0,3 m2 11,04

razem m2 11,04
91 Rozbiórka rynienek pcv

8*2,2 m 17,6
razem m 17,6

92 Rozbiórka rur spustowych pcv
8*4 m 32

razem m 32
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93 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i 

zmycie - ścianki klatek schodowych i spodów płyt dachowych
ściany    8*2*(0,3+1+1)*2,4 m2 88,32
spód płyt dachowych    8*2,4*2,3 m2 44,16

razem m2 132,48
94 Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie - ścianki klatek schodowych i spody płyt 

dachowych m2 132,48
95 Malowanie elewacji - ścianki klatek schodowych i spodów płyt dachowych m2 132,48
96 Rynny dachowe półokrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy do 125mm łączone na uszczelki m 17,6
97 Leje spustowe z tworzyw sztucznych szt 8
98 Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o średnicy 75mm m 32
99 Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną

daszki    8*2,7*1,2 m2 25,92
razem m2 25,92

100 Krycie dachów papą termozgrzewalną
daszki    8*2,7*1,2 m2 25,92

razem m2 25,92
101 Montaż elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

0,3*(2*(1,2+2,7))*8 m2 18,72
razem m2 18,72

102 Izolacje szczelin uszczelniaczem dekarskim
(0,30*2+2,70)*8 m 26,4

razem m 26,4
103 Malowanie numerów administracyjnych nad wejściami do klatek schodowych kpl 8

8.1. Rusztowania
104 Czas pracy rusztowań

140,864/(5*0,84) mg 33,539
razem mg 33,539
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