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Naprawa konstruckji taśmociągu

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Naprawa konstruckji taśmociągu
1 Element Konstrukcja Obudowy Taśmociągu

KNR 401/1306/2
analogia

Demontaz pokryw tasmy nawęglania - 26 szt (1szt- 2m2)
szt 26

KNRW 202/517/
1 (1) analogia

Wykonanie i montaż pokrywy taśmociągu. Pokrywa taśmociągu analogiczna wymiarowo do zdemontowanej, 
- 26 szt (1 szt - 2m2) - blacha aluminiowa - ocynkowana gr. 0,7mm

Wyliczenie ilości robót:

2*26 52,000000

RAZEM: 52,000000 m2 52,000

KNR 712/107/2 Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje 
kratowe - czyszczenie konstrukcji obudowy taśmociągu, wraz z schodami, poręczami wraz ze spodami 
konstrukcji nośnej

Wyliczenie ilości robót:

22+1*2*26+32+22 128,000000

RAZEM: 128,000000 m2 128,000

1.3 KNR 712/105/1 Odtłuszczanie -  konstrukcji wsporczej taśmociągu m2 128

1.4 KNR 712/201/1 
(1) analogia

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, antykorozyjnymi - konstrukcja wsporcza
m2 128

1.5 KNR 712/209/1 
(1)

Dwukrotne malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie antykorozyjne - konstrukcja wsporcza
m2 128

2.7 Kalkulacja 
własna

Drobne naprawy słupów żelbetowych wsporczych dla konstrukcji schodów i taśmociągu. Oczyszczenie 
podłoża, odbicie wystających elementów, Reprofilizacja podłoża, uzupełnienie ubytków, przeszlifowanie. kpl 8

2.8 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
1˙warstwa - izolacja slupów żelbetowych wsporczych

Wyliczenie ilości robót:

0,6*0,6*0,6*8+1,1*0,8*0,6 2,256000

RAZEM: 2,256000 m2 2,256

2.9 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
dodatek za każdą następną warstwę -  izolacja slupów żelbetowych wsporczych m2 2,256

2.10 Kalkulacja 
własna

Oczyszczenie i drobne naprawy schodów żelbetowych
kpl. 1

KNR 233/301/1 Roboty załadunkowo-wyładunkowe, masa do 1 t/szt. t 0,52

KNR 233/301/9 Transport elementów metalowych na każde dalsze rozpoczęte 0.5km ponad 1˙km t 0,52

3 Element Konstrukcja zadaszenia - nad koszem zasypowym

3.1 KNR 712/107/2 Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje 
kratowe m2 38

3.2 KNR 712/105/1 Odtłuszczanie, konstrukcje nośne zadaszenia oraz balustrad i zadaszenia m2 38

3.3 KNR 712/201/1 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, antykorozyjne
m2 38

3.4 KNR 712/209/1 
(1)

Dwukrotne malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie antykorozyjne
m2 38

3.5 Kalkulacja 
własna

Drobne naprawy ściany oporowej oraz ścian bunkra zasypowego przez oczyszczenie podłoża, odbicia 
ubytków, przeszpachlowanie, przeszlifowanie i pomalowanie kpl. 1

KNR 712/105/1 
analogia

Oczyszczanie i odłuszczanie ścian - czyszczenie ściany i sufitu z kurzu i pyłu
m2 50,6

KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - ściany i sufit 
bunkra kosza zasypowego

Wyliczenie ilości robót:

(6+6+6)*2,2+11 50,600000

RAZEM: 50,600000 m2 50,600

Element Dodatkowe roboty

Kalkulacja 
indywidualna

Usprzątnienie terenu
kpl 1

KNR 202/1606/1
(1)

Rusztowanie do prac na wysokościach

Wyliczenie ilości robót:

12*7 84,000000

RAZEM: 84,000000 m2 84,000

Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie nowej kraty nad lejem zasypowym - wg. wzoru stanu istniejącego
kpl 1


