
PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI   : ZABEZPIECZENIE ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU STANU

CYWILNGO
ADRES INWESTYCJI   : 09-400 PŁOCK, ul. KOLEGIALNA 9
INWESTOR   : GMINA MIASTO PŁOCK
ADRES INWESTORA   : 09-400 PŁOCK, ul. STARY RYNEK 1
BRANśA   : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : inŜ. B. ZadroŜny
DATA OPRACOWANIA   : 11.09.2017 r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :            zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
11.09.2017 r

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

     Ogólna charakterystyka obiektu :
Budynek Urzędu Stanu Cywilnego został wybudowany w latach 70-tych ubiegłego wieku. Jest to budynek administracji państwowej. Po-
siada 2 kondygnacje nadziemne, częściowo podpiwniczony. 
Dach wielospadowy z odwodnieniem zewnętrznym.
Budynek jest wpisany do rejestru zabytków.
Elewacja południowa jest bogato zdobiona elementami architektonicznymi:
- profilowany gzyms wieńczący gerowany w poziomie okapu o wysięgu do 60 cm
- naczółki półkoliste nad oknami z motywem muszli
- pilastry z kapitelem jońskim
- ornamenty roślinne pod oknami
- profilowany gzyms kordonowy w poziomie stropu nad parterem
- bonie
- attyki nad dachem z ozdobnymi barierkami
Na elewacji północnej:
- profilowany gzyms wieńczący w poziomie okapu o wysięgu do 60 cm
- profilowany gzyms kordonowy w poziomie stropu nad parterem
 
    Opis istniejącego stanu tynków na elewacjach :
Wpływ czynników atmosferycznych; deszcz, wahania temperatury jak równieŜ nieszczelność obróbek blacharskich spowodowało zawil-
gocenie i zniszczenie struktury tynku. Doprowadziło to do osłabienia połączenia tynku do podłoŜa, w tym przypadku do cegły. Z dokona-
nych oględzin wynika, Ŝe cegła nie jest uszkodzona, nie stwierdzono cech lasowania, rozwarstwienia.
W wyniku osłabienia przylegania tynku do ściany spowodowanym warunkami jak wyŜej doszło do odpadania tynku. Tynk odpada z
miejsc, w których był przez długi czas naraŜony na zawilgocenie. Na tynkach gzymsów o krótkim wysięgu; w poziomie stropów nad par-
terem i nad I piętrem widać rysy świadczące o odspojeniu tynku od cegły.
  Zachodzi potrzeba, aby wykonać zabezpieczenia przed spadaniem odpadającego tynki.
Przed wykonaniem zabezpieczeń naleŜy uzupełnić ubytki tynku na gzymsach, oraz wymienić tynki odparzone od ściany, charakteryzują-
ce się widocznymi zarysowaniami wzdłuŜ ściany. Na gzymsach o skomplikowanym rysunku naleŜy wykonać profile ciągnione.
 
Profile ciągnione 
 
Przygotowanie szablonu i montaŜ prowadnic. 
Profil tynków ciągnionych naleŜy wykonywać odpowiednimi wykrojami (szablonami) przesuwanymi po prowadnicach (górnej i dolnej). 
Do wyciągania elementów powtarzalnych lub o długości ponad 20m wzorniki z desek  powinny być obite jednostronnie blachą wystającą
o 2 do 4 mm poza obrys drewnianej części wzornika. Brzegi desek powinny być zukosowane. Prowadnice powinny mieć wymiary prze-
kroju 2x8 lub 2x10 cm i być wykonane z drewna iglastego i nasycone olejem (ewentualnie stosować profile metalowe: np. z aluminium
bądź kształtowników stalowych zamkniętych). Płozy sań wykroju od strony prowadnic naleŜy obić blachą. 
Do profilowania elementów krzywoliniowych naleŜy stosować prowadnice o odpowiedniej krzywiźnie. Prowadnice zamocować za pomo-
cą kołków rozporowych do muru w taki sposób, aby łby śrub czy wkrętów nie kolidowały z saniami wzornika. 
 
Wykonanie profilu ciągnionego 
Na przygotowane podłoŜe (oczyszczone, wolne od kurzu i wilgotne) narzucać kielnią zaprawę MZ 4 jako warstwę szczepną (obrzutka).
Wcześniej dokonać napraw ubytków i koniecznych wzmocnień np. przez osadzenie prętów stalowych. Postępować zgodnie z procedurą
opisaną w punkcie 5.1.1. JeŜeli wykonywany będzie gzyms czy profil na ścianie gładkiej naleŜy wcześniej zamocować elementy wypeł-
niające np. bloki styropianowe przez przyklejenie i zazbrojenie siatką z włókna szklanego. Narzucać na tak przygotowane podłoŜe zapra-
wę Stuckoplan SGS o uziarnieniu do 2mm i przesuwając wzornik po prowadnicach aby nadać wstępny profil. W jednym cyklu roboczym
nakładać warstwę nie grubszą niŜ 30mm. W razie potrzeby kolejne warstwy nakładać po związaniu warstwy wcześniej nałoŜonej. 
 
Prace wykończeniowe, szpachlowanie 
Po związaniu zaprawy Stuckoplan SGS grob moŜna przystąpić do wykonania ostatecznej warstwy profilu z zaprawy Stuckoplan STW fe-
in. Przygotowanie jej (identyczne jak dla zaprawy Stuck oplan SGS) polega na wymieszaniu z wodą (4-6 litrów wody na 1 worek) za po-
mocą mieszadła wolnoobrotowego. Mieszać naleŜy taką ilość, którą moŜna wykorzystać w krótkim czasie (do 45 minut). Nakładać ręcz-
nie warstwą nie większą niŜ 5mm. ŚwieŜą zaprawę naleŜy chronić przed niekorzystnymi wpływami warunków atmosferycznych np. silny
wiatr, mróz, intensywne nasłonecznienie. Nie prowadzić robót przy temperaturze powietrza i podłoŜa poniŜej +5°C oraz powy Ŝej + 30°C
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów o takich samych parametrach.
 
 
Prace montaŜowe:
Dla zabezpieczenia elewacji przed spadaniem osłabionych tynków przyjęto następujące rozwiązania: 
- gzymsy na elewacji północnej oraz południowej w części środkowej o duŜym wysięgu (ok. 60 cm) zaprojektowano wysięgniki z kształ-
towników i płaskowników stalowych. Wysięgniki zaprojektowano następująco: do płaskownika 40x5 mm dł. 320 mm przyspawać 1 T80
wg rysunku. Pomiędzy ramionami wysięgników naleŜy rozciągnąć płaskownik o przekroju 20x2 mm. Płaskowniki mocować do ramion
przez spawanie. Na płaskownikach rozłoŜyć dwie siatki polipropylenowe; pierwszą o oczku 45x45 mm gr. 5 mm, a na niej drugą o oczku
20x20 mm gr. 2,2 mm. Wysięgnik mocować do ściany za pomocą kotew plastikowych śr. 10 mm dł. 90 mm. Wiercenie otworów wyko-
nać bez udaru.
- gzymsy na elewacji południowej w częściach bocznych zaprojektowano montaŜ siatki podwójnie 45x45 gr. 5 mm i 20x20 gr. 2,2 mm.
Siatki naleŜy mocować jednocześnie. Część dolną mocować płaskownikami 40x2 mm w rozstawie średnio co 50 cm, siatki przed monta-
Ŝem na brzegach zawinąć dwukrotnie. Płaskowniki do ściany mocować za pomocą kotew plastikowych śr. 10 mm dł. 90 mm. Krawędź
górna siatek wzmocniona rdzeniem ze sznura propylenowego mocowana do ściany za pomocą karabińczyków do wcześniej zamocowa-
nych linek stalowych przeciągniętych przez oczka stalowe zamocowane do ściany, śruby z oczkami mocować do ściany maksymalnie
co 50 cm. Oczka stalowe mocować do ściany za pomocą kotew plastikowych śr. 10 mm dł. 90 mm. Wiercenie otworów wykonać bez
udaru.
- dla tynków o małym wysięgu przewidziano zabezpieczenie siatkami polipropylenowymi 20x20 mm gr. 2,2 mm mocowanymi do ściany
za pomocą płaskowników 40x2 mm. Siatki przed montaŜem na brzegach zawinąć dwukrotnie. Mocowania naleŜy wykonać nad i pod
gzymsem w rozstawie średnio co 50 cm. Płaskowniki do ściany mocować za pomocą kotew plastikowych śr. 10 mm dł. 90 mm. Wierce-
nie otworów wykonać bez udaru.
- płyty balkonowe zabezpieczyć podwójnie siatkami polipropylenowymi; pierwszą o oczku 45x45 mm gr. 5 mm, a na niej drugą o oczku
20x20 mm gr. 2,2 mm. Siatki mocować zgodnie z opisami na rysunkach. Wiercenie otworów wykonać bez udaru.
Stal malować farbą podkładową dwukrotnie oraz nawierzchniową dwukrotnie w kolorze kremowym.
Do zabezpieczenia tynków stosować siatki polipropylenowe w kolorze białym.
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Zabezpieczenie gzymsów USC prz TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 ELEWACJA PÓŁNOCNA
2 ELEWACJA POŁUDNIOWA

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Zabezpieczenie gzymsów USC prz PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ELEWACJA PÓŁNOCNA
1

d.1
KNR 19-01
0819-07

Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm m

1,20 m 1,200
RAZEM 1,200

2
d.1

KNR 19-01
0819-08

Profile ciągnione zwykłe - dodatek za kaŜde 5 cm rozwinięcia
Krotność = 10

m

1,20 m 1,200
RAZEM 1,200

3
d.1

KNR 19-01
0819-04

Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 25 cm m

22,90 m 22,900
RAZEM 22,900

4
d.1

KNR 19-01
0819-08

Profile ciągnione zwykłe - dodatek za kaŜde 5 cm rozwinięcia m

22,90 m 22,900
RAZEM 22,900

5
d.1

KNR 19-01
0801-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub
cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu

m2

1,05*1,65 m2 1,733
RAZEM 1,733

6
d.1

KNR 19-01
0807-02

Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o
pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich

m2

3,83*1,40+(3,83+1,40*2)*0,15 m2 6,357
RAZEM 6,357

7
d.1

KNR 4-03
1009-08 z.o.
3.1. 9901-11 

Ręczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 20 mm w
podłoŜu ceglanym - roboty w budowlach na wys. 4-12 m

otw.

44,0+286,0 otw. 330,000
RAZEM 330,000

8
d.1

KNR 4-03
1016-03 z.o.
3.1. 9901-11 

Osadzanie kołków plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie - roboty w
budowlach na wys. 4-12 m

szt.

330,0 szt. 330,000
RAZEM 330,000

9
d.1

KNR 4-03
1015-04 z.o.
3.1. 9901-11 

Przykręcanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym
podłoŜu na ścianie - 2 mocowania - roboty w budowlach na wys. 4-12 m -
wsporniki

szt.

<Wsporniki> 22,0 szt. 22,000
RAZEM 22,000

10
d.1

KNR 4-03
1015-04 z.o.
3.1. 9901-11 

Przykręcanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym
podłoŜu na ścianie - 2 mocowania - roboty w budowlach na wys. 4-12 m - płas-
kowniki

szt.

<Płaskowniki> 143,0 szt. 143,000
RAZEM 143,000

11
d.1

KNR 2-02
0817-01
analogia

Osiatkowanie tynku zewnętrznego na ścianach siatką polipropylenową o ocz-
kach 4,5x4,5 cm gr. 5 mm

m2

<Gzyms okapowy długi elewacji północnej>  22,90*(0,79+0,08*2) m2 21,755
RAZEM 21,755

12
d.1

KNR 2-02
0817-01
analogia

Osiatkowanie tynku zewnętrznego na ścianach siatką polipropylenową o ocz-
kach 2,0x2,0 cm gr. 2,2 mm

m2

<Gzyms okapowy długi elewacji północnej>  22,90*(0,79+0,08*2) m2 21,755
<Gzyms w poziomie stropu nad I piętrem elewacji północnej>  22,90*(0,30+
0,08*4)

m2 14,198

<Gzyms w poziomie stropu nad parterem elewacji północnej> (22,90-3,83)*
(0,84+0,08*4)

m2 22,121

<Płyta balkonowa od strony północnej> (3,83+0,15*2)*(1,40+0,10+0,15) m2 6,815
RAZEM 64,889

13
d.1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

<Elewacja północna> 22,93*9,40 m2 215,542
RAZEM 215,542

14
d.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

15
d.1

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

(22,93+1,50*2)*9,40 m2 243,742
RAZEM 243,742

2 ELEWACJA POŁUDNIOWA
16

d.2
KNR 19-01
0819-07

Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm m

2,94+1,84+23,60-5,96 m 22,420
RAZEM 22,420
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Zabezpieczenie gzymsów USC prz PRZEDMIAR

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

d.2
KNR 19-01
0819-08

Profile ciągnione zwykłe - dodatek za kaŜde 5 cm rozwinięcia
Krotność = 3

m

23,60-5,96 m 17,640
RAZEM 17,640

18
d.2

KNR 19-01
0819-08

Profile ciągnione zwykłe - dodatek za kaŜde 5 cm rozwinięcia
Krotność = 10

m

2,94+1,84 m 4,780
RAZEM 4,780

19
d.2

KNR 19-01
0807-02

Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o
pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich

m2

6,24*1,43+(6,24+1,43*2)*0,15 m2 10,288
RAZEM 10,288

20
d.2

KNR 4-03
1009-08 z.o.
3.1. 9901-11 

Ręczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 20 mm w
podłoŜu ceglanym - roboty w budowlach na wys. 4-12 m

otw.

18,0+196,0+50,0 otw. 264,000
RAZEM 264,000

21
d.2

KNR 4-03
1016-03 z.o.
3.1. 9901-11 

Osadzanie kołków plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie - roboty w
budowlach na wys. 4-12 m

szt.

264,0 szt. 264,000
RAZEM 264,000

22
d.2

KNR 4-03
1015-04 z.o.
3.1. 9901-11 

Przykręcanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym
podłoŜu na ścianie - 2 mocowania - roboty w budowlach na wys. 4-12 m -
wsporniki

szt.

<Wsporniki> 9,0 szt. 9,000
RAZEM 9,000

23
d.2

KNR 4-03
1015-04 z.o.
3.1. 9901-11 

Przykręcanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym
podłoŜu na ścianie - 2 mocowania - roboty w budowlach na wys. 4-12 m - płas-
kowniki

szt.

<Płaskowniki> 98,0 szt. 98,000
RAZEM 98,000

24
d.2

KNR 2-02
0817-01
analogia

Osiatkowanie tynku zewnętrznego na ścianach siatką polipropylenową o ocz-
kach 4,5x4,5 cm gr. 5 mm

m2

<Elewacja południowa gzyms okapowy długi na częściach bocznych> (1,78+
0,07*2)*(6,03*2+0,45+0,97+0,88+0,60)

m2 28,723

<Gzyms okapowy długi elewacji południowej> 13,37*(0,79+0,08*2) m2 12,702
RAZEM 41,425

25
d.2

KNR 2-02
0817-01
analogia

Osiatkowanie tynku zewnętrznego na ścianach siatką polipropylenową o ocz-
kach 2,0x2,0 cm gr. 2,2 mm

m2

<Gzyms okapowy długi elewacji południowej> 13,37*(0,79+0,08*2) m2 12,702
<Elewacja południowa gzyms okapowy długi na częściach bocznych> (1,78+
0,07*2)*(6,03*2+0,45+0,97+0,88+0,60)

m2 28,723

<Gzyms w poziomie stropu nad parterem elewacji południowej> (23,60-5,96)*
(0,84+0,08*4)

m2 20,462

<Płyta balkonowa od strony południowej> 6,24*(1,43+0,36) m2 11,170
RAZEM 73,057

26
d.2

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

<Elewacja południowa> 22,98*9,92+1,42*9,92*2 m2 256,134
RAZEM 256,134

27
d.2

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:16,17,18,19,20,21,22,23,24,25)

28
d.2

KNR 2-02
1614-01

Daszki ochronne ciągłe wzdłuŜ rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji
drewnianej

m2

23,30*1,50 m2 34,950
RAZEM 34,950

29
d.2

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

(22,98+1,42*2+1,50*2)*9,92 m2 285,894
RAZEM 285,894

30
d.2

Opłata za zajęcie chodnika (14 dni) m2

23,30*3,50 m2 81,550
RAZEM 81,550
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