
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE "AQWA" SC 48-100 Głubczyce ul. Królowej Jadwigi 1

PRZEDMIAR ROBÓT - STOLARKA DRZWIOWA
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KLASYFIKACJA ROBÓT WG KODÓW CPV
CPV  45000000-7  Roboty budowlane
CPV  45262690-4  Remont starych budynków
CPV  45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
CPV  45110000-1  Roboty demontażowe i rozbiórkowe
CPV  45113000-2  Roboty na placu budowy
CPV  45442300-0  Roboty w zakresie ochrony powierzchni
CPV  20310000-2  Drewniane wyroby stolarskie dla budów 
CPV 45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

WYKONAWCA : INWESTOR :
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Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS ZADANIA
a) Drzwi i ramą płycinową
- rama i skrzydło wykonane z drewna pełnego, elementów długich [nie stosować klejonki na mikrowczepy] 
- przed malowaniem wykonać postarzenie drewna - delikatnie szczotkami stalowymi zebrać warstwę miękiszu, wzdłuż włókien - zabieg wykonany na stolarce istnieją-
cej imituje naturalne odeschnięcie drewna z wciągnięciem w głąb miękiszu
- wykonać wymalowanie czterowarstwowe w układzie:  
" Induline SW-900 - bezbarwny
" Induline GW-360 - teak
" Induline ZW-504 - bezbarwny
" Induline LW-700/40 - teak
Lazury do drewna Remmers w wersji z widocznym usłojeniem - analogicznie jak stolarka istniejąca, przed malowaniem wykonać próbę i porównać zgodność koloru.
 
- kratę górnej płyciny wykonać jako kutą ręcznie, prostą z przelotem prętów, analogicznie jak kraty w oknach parteru Ratusza, całość pomalować podkładem antyko-
rozyjnym i warstwą wierzchnią przy użyciu grafitowej farby kowalskiej
 
b) szpalety zewnętrzne 
Obecnie są wykonane z tradycyjnego tynku i pomalowane w kolorze żółtym tak jak wnętrze pasażu. Zakłada się skucie wierzchniej warstwy tynku z ościeża - z wcześ-
niejszym docięciem krawędzi w miejscu montażu ramy drzwiowej. Następnie należy wykonać montaż ramy i na miejscu skutego pasa ościeża wykonać nowy tynk cyk-
linowany, podbarwiony do odcienia piaskowca zastosowanego na portalu.
Tynk wykonać z piasku sortowanego typu OS 43 granulacji 0,1-0,5 mm [Osiecznica lub analogicznego], workowanego oraz z wapna trasowego Optosan TrassKalk w
proporcjach 4:1. 
Cyklinowanie wykonać cykliną prostą do uzyskania faktury tzw. "grin" imitującej kamień naturalny.
Po całkowitym związaniu wyprawy należy naciąć tynk poziomo w miejscach podziałów ramy drzwiowej nawiązując do podziału portalu i wykonać wgłębne fugowanie
nacięć. Uzyskany zostanie w ten sposób podział ościeża imitujący podziały kamieniarskie - analogicznie jak zostały wykonane powyżej portalu na gzymsie międzykon-
dygnacyjnym ciągniętym, a następnie ciętym i mazerowanym na piaskowiec.
 
Lokalizacja:
JEDN. EW.: GŁUBCZYCE
OBRĘB: GŁUBCZYCE
UL. RYNEK 3-5-7-9-11
DZ. NR 372/3
Inwestor:
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
RYNEK 3-5-7-9-11
48 - 100 GŁUBCZYCE
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 STOLARKA DRZWIOWA

1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1.1
KNR-W 5-10
0323-03
analogia

Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm - mechanicznie - Nacięcie tynku ościeży otworu
w miejscu przewidzianym do montażu ramy drzwiowej

m

6.30 m 6.300
RAZEM 6.300

2
d.1.1

KNR 4-01
0702-03
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 30 cm - Skucie
ręczne tynków z ościeży, pas szerokości 35 cm

m

6.30 m 6.300
RAZEM 6.300

1.2 ROBOTY MONTAŻOWE I WYKOŃCZENIOWE
3

d.1.2
KNR-W 2-02
1027-03
analogia

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naświetlem o powierzchni ponad 1.5 m2 -
DRZWI DREWNIANE, DĘBOWE, RAMOWO PŁYCINOWE Z KRATĄ ZGD. Z PT

m2

4.40 m2 4.400
RAZEM 4.400

4
d.1.2

KNR 2-02
1210-01
analogia

Kraty do 1 m2 - Krata ozdobna przelotowa, rozkuwana z prętów kwadratowych - nawiew górny
w drzwiach

m2

0.35 m2 0.350
RAZEM 0.350

5
d.1.2

KNR AL-01
0304-06
analogia

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi - Dostawa i
montaż mechanicznego samozamykacza z regulacją siły ciągu.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.2

KNR-W 2-02
0909-01
analogia

Tynki zewnętrzne szlachetne cyklinowane na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
(balkony i loggie) wykonywane ręcznie z zaprawy drobno i średnioziarnistej - Wykonanie tynku
cyklinowanego, imitującego kamień na ościeżach zewnętrznych pomiędzy drzwiami, a portalem
kamiennym.

m2

6.30*0.25 m2 1.575
RAZEM 1.575

7
d.1.2

KNR-W 5-10
0323-03
analogia

Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm - mechanicznie - Nacięcia tynku ościeży otworu
imitujące podziały kamieniarskie występujące na portalu

m

18*0.25 m 4.500
RAZEM 4.500

8
d.1.2

KNR AT-26
0101-05
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły - WYKONANIE FUGO-
WANIA POGRĄŻONEGO W NACIĘCIACH KAMIENIARSKICH

m

18*0.25 m 4.500
RAZEM 4.500
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