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Tabela przedmiaru robót

Remont części stolarki okiennej i drzwiowej  w budynku Dyrekcji ZOO Wrocław Sp. z o.o.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. Wymiana stolarki okiennej .

1.1. Roboty rozbiórkowe.

1 KNR 19-01 
0358/03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych  (okiennych ) o pow. do 2,0 m2

{okna O1,OB1,O2,O3,O7}2+1+4+3+1 szt. 11

razem szt. 11

2 KNR 19-01 
0358/04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych  (okiennych ) o pow. ponad 2, 0 m2

{okna O5}2,40*1,81*1 m2 4,34
{okna O4}2,07*1,57*3 m2 9,75
{okna O6}1,44*1,96*1 m2 2,82

razem m2 16,91

3 KNR 19-01 
0358/05

Wykucie z muru podokienników drewnianych wewnętrznych

{ podokienniki wewnętrzne}1,42*2+2,50+2,17*3+1,42*2+0,8*2+1,0*3+1,54+0,5 m 21,33

razem m 21,33

4 KNR 19-01 
0358/05

Wykucie z muru podokienników drewnianych zewnetrznych

{podokienniki zewnętrzne}1,32*4+2,40+2,07*3+0,7*2+1,44+0,9*3 m 19,43

razem m 19,43

5 KNR 4-01 
0917/11

Demontaż oliwek
szt. 138

6 KNR 4-01 
0917/21

Demontaż zawiasów okiennych
szt. 276

7   Kalkulacja 
indywidualna 

Zniesienie zdemontowanycj okien przewidzianych do renowacji lub odtworzenia z poziomu II piętra z załadowaniem do 
środków transportu

kpl. 1

8   Kalkulacja 
indywidualna 

Koszt dzierżawy kontenerów wraz z wywiezieniem i utylizacją zdemontowanych elementów nie przewidzianych do 
renowacji

szt 2

1.2. Wykonanie nowej stolarki okiennej

9 KNR 0-19 
1022/06

(O1  szt. 2) Montaż okien rozwieranych jednodzielnych z drewna sosnowego klejonego (mikrowczepy) bez obróbki 
obsadzenia o pow. do 1.5 m2- okno jednoramowe prostokatne wykonane na wzór  istniejacego;szklenie szyba zespolona 
dwukomorowa  4/18/4/18/4ne  - Ug=0,5W/m2K + szpros naklejany na szybie drewniany obustronny ( szpros Wiedeński ); 
okucia systemowe; klamki okienne stare po renowacji; U (całego okna )< 0,9W/m2K; kolor od zewnatrz 
RAL8019(brązowo-szary) od wewnatrz biały

{O1}0,7*1,62*2 m2 2,27

razem m2 2,27

10 KNR 0-19 
1022/12

(OB1 szt1) Montaż drzwi balkonowych  jednodzielnych z drewna sosnowego klejonego (mikrowczepy) bez obróbki 
obsadzenia- okno balkonowe jednoramowe prostokatne wykonane na wzór  istniejacego;szklenie szyba zespolona 
dwukomorowa  4/18/4/18/4ne  - Ug=0,5W/m2K + szpros naklejany na szybie drewniany obustronny ( szpros Wiedeński ); 
okucia systemowe; klamki okienne stare po renowacji; U (całego okna )< 0,9W/m2K; kolor od zewnatrz 
RAL8019(brązowo-szary) od wewnatrz biały

{OB1}1,02*2,42*1 m2 2,47

razem m2 2,47

11 KNR 0-19 
1023/12

Obróbka  drzwi balkonowych.

{OB1}1,02*2,42*1 m2 2,47

razem m2 2,47

12 KNR 0-19 
1022/09

<O2 szt. 4> Montaż okien rozwieranych dwudzielnych z drewna sosnowego klejonego (mikrowczepy) bez obróbki 
obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - okno jednoramowe prostokatne wykonane na wzór  istniejacego;szklenie szyba zespolona 
dwukomorowa  4/18/4/18/4ne  - Ug=0,5W/m2K + szpros naklejany na szybie drewniany obustronny ( szpros Wiedeński ); 
okucia systemowe; klamki okienne stare po renowacji; U (całego okna )< 0,9W/m2K; kolor od zewnatrz 
RAL8019(brązowo-szary) od wewnatrz biały

{O2}1,32*1,15*4 m2 6,07

razem m2 6,07

13 KNR 0-19 
1022/07

<O3 szt.3> Montaż okien rozwieranych jednodzielnych z drewna sosnowego klejonego (mikrowczepy) bez obróbki 
obsadzenia o pow. . ponad 1.5 m2- okno jednoramowe prostokatne wykonane na wzór  istniejacego;szklenie szyba 
zespolona dwukomorowa  4/18/4/18/4ne  - Ug=0,5W/m2K + szpros naklejany na szybie drewniany obustronny ( szpros 
Wiedeński ); okucia systemowe; klamki okienne stare po renowacji; U (całego okna )< 0,9W/m2K; kolor od zewnatrz 
RAL6016 (zielony turkusowy) od wewnatrz biały

{O3}0,9*1,7*3 m2 4,59

razem m2 4,59

14 KNR 0-19 
1022/11

<O4 szt.3>Montaż okien rozwieranych dwudzielnych z drewna sosnowego klejonego (mikrowczepy) bez obróbki 
obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2- okno jednoramowe prostokatne wykonane na wzór  istniejacego;szklenie szyba 
zespolona dwukomorowa  4/18/4/18/4ne  - Ug=0,5W/m2K + szpros naklejany na szybie drewniany obustronny ( szpros 
Wiedeński ); okucia systemowe; klamki okienne stare po renowacji; U (całego okna )< 0,9W/m2K; kolor od zewnatrz 
RAL8019(brązowo-szary) od wewnatrz biały
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Tabela przedmiaru robót

Remont części stolarki okiennej i drzwiowej  w budynku Dyrekcji ZOO Wrocław Sp. z o.o.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

{O4}2,07*1,57*3 m2 9,75

razem m2 9,75

15 KNR 0-19 
1022/07

<O5 szt.1> Montaż okien rozwieranych jednodzielnych z drewna sosnowego klejonego (mikrowczepy) bez obróbki 
obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2- okno jednoramowe prostokatne wykonane na wzór  istniejacego;szklenie szyba 
zespolona dwukomorowa  4/18/4/18/4ne  - Ug=0,5W/m2K + szpros naklejany na szybie drewniany obustronny ( szpros 
Wiedeński ); okucia systemowe; klamki okienne stare po renowacji; U (całego okna )< 0,9W/m2K; kolor od zewnatrz 
RAL8019(brązowo-szary) od wewnatrz biały

{O5}2,4*1,60*1 m2 3,84

razem m2 3,84

16 KNR 0-19 
1022/07

<O6 szt.1> Montaż okien rozwieranych jednodzielnych z drewna sosnowego klejonego (mikrowczepy) bez obróbki 
obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2- okno jednoramowe prostokatne wykonane na wzór  istniejacego;szklenie szyba 
zespolona dwukomorowa  4/18/4/18/4ne  - Ug=0,5W/m2K + szpros naklejany na szybie drewniany obustronny ( szpros 
Wiedeński ); okucia systemowe; klamki okienne stare po renowacji; U (całego okna )< 0,9W/m2K; kolor od zewnatrz 
RAL8019(brązowo-szary) od wewnatrz biały

{O6}2,4*1,60*1 m2 3,84

razem m2 3,84

17   Kalkulacja 
indywidualna 

Dopasowanie istn. witraży do okna O6

kpl. 1

18 KNR 0-19 
1022/01

(O7 szt.1) Montaż okien rozwieranych jednodzielnych z drewna sosnowego klejonego (mikrowczepy)  bez obróbki 
obsadzenia o pow. do 0.4 m2- okno jednoramowe łukowe wykonane na wzór  istniejacego;szklenie szyba zespolona 
dwukomorowa  4/18/4/18/4ne  - Ug=0,5W/m2K ; okucia systemowe; klamki okienne stare po renowacji; U (całego okna 
)< 0,9W/m2K; kolor od zewnatrz RAL8019(brązowo-szary) od wewnatrz biały

{O7}0,4*0,7*1 m2 0,28

razem m2 0,28

19 KNR 0-19 
1022/03

(Op1 szt.5) Montaż okien rozwieranych dwudzielnych z drewna sosnowego klejonego (mikrowczepy) bez obróbki 
obsadzenia o pow. do 1.0 m2- okno jednoramowe łukowe wykonane na wzór  istniejacego;szklenie szyba zespolona 
dwukomorowa  4/18/4/18/4ne  - Ug=0,5W/m2K + szpros naklejany na szybie drewniany obustronny ( szpros Wiedeński ); 
okucia systemowe; klamki okienne stare po renowacji; U (całego okna )< 0,9W/m2K; kolor od zewnatrz RAL6016 
(zielony turkusowy) od wewnatrz biały

{Op1}1,0*1,0*6 m2 6

razem m2 6

20 KNR 0-19 
1022/08

(Op2 szt.2) Montaż okien rozwieranych dwudzielnych z drewna sosnowego klejonego (mikrowczepy) bez obróbki 
obsadzenia o pow. do 1.5 m2- okno jednoramowe łukowe wykonane na wzór  istniejacego;szklenie szyba zespolona 
dwukomorowa  4/18/4/18/4ne  - Ug=0,5W/m2K + szpros naklejany na szybie drewniany obustronny ( szpros Wiedeński ); 
okucia systemowe; klamki okienne stare po renowacji; U (całego okna )< 0,9W/m2K; kolor od zewnatrz RAL6016 
(zielony turkusowy) od wewnatrz biały

{Op2}1,0*1,2*1 m2 1,2

razem m2 1,2

1.3. Obróbka okien - wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany wraz z uszczelnieniem  silikonem.

21   Kalkulacja 
indywidualna 

Obróbka okien  o pow. do 0.4 m2

{O7}0,4*0,7*1 m2 0,28

razem m2 0,28

22   Kalkulacja 
indywidualna 

Obróbka okien  o pow.. do 1.0 m2

{Op1}1,0*1,0*6 m2 6

razem m2 6

23   Kalkulacja 
indywidualna 

Obróbka okien  o pow. do 1.5 m2

{O1}0,7*1,62*2 m2 2,27
{Op2}1,0*1,2*1 m2 1,2

razem m2 3,47

24   Kalkulacja 
indywidualna 

Obróbka okien o pow. ponad 1.5 m2

{O3}0,9*1,7*3 m2 4,59

razem m2 4,59

25   Kalkulacja 
indywidualna 

Obróbka okien o pow. do 2.0 m2

{O2}1,32*1,15*4 m2 6,07

razem m2 6,07

26   Kalkulacja 
indywidualna 

Obróbka okien o pow.  ponad 2.5 m2



Rodos 7.0.16 [12630] Strona 4/6

www.abakus.wroclaw.pl

Tabela przedmiaru robót

Remont części stolarki okiennej i drzwiowej  w budynku Dyrekcji ZOO Wrocław Sp. z o.o.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

{O4}2,07*1,57*3 m2 9,75
{O5}2,4*1,60*1 m2 3,84
{O6}2,4*1,60*1 m2 3,84

razem m2 17,43

1.4. Podokienniki wewnętrzne.

27 KNR 2-02 
0129/01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych, długości do 1 m
szt 6

28 KNR 2-02 
0129/02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych, długości ponad 1 m
szt 9

29   Kalkulacja 
indywidualna 

Dostawa  podokienników wewnętrznych  z drewna dębowego szer. 40cm gr.4cm; kolor biały

m 21,33

1.5. Podokienniki zewnętrzne

30 KNR 2-02 
0129/01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zewnętrznych, długości do 1 m
szt 5

31 KNR 2-02 
0129/02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zewnętrznych, długości ponad 1 m
szt 9

32   Kalkulacja 
indywidualna 

Dostawa  podokienników wewnętrznych  z drewna dębowego szer. 20cm gr.4cm; kolor jak stolarki okiennej

{podokienniki zewnętrzne}1,32*4+2,40+(2,07*3+1,0+2*0,5)+0,7*2+1,44+0,9*3 m 21,43

razem m 21,43

1.6. Obróbki blacharskie

33 KNR-W 2-02 
0514/01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej tytanowo-cynkowej gr.0,6mm

{podokienniki zewnętrzne}(1,32*4+2,40+(2,07*3+1,0+2*0,5)+0,7*2+1,44+0,9*3)*0,25 m2 5,36

razem m2 5,36

2. Wykonanie  stolarki drzwiowej.

2.1. Roboty rozbiórkowe

34 KNR 19-01 
0358/03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych  ( drzwiowych) o pow. do 2,0 m2

{drzwi}12 szt. 12

razem szt. 12

35 KNR 19-01 
0358/03

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2
szt. 1

36 KNR 4-01 
0355/02

Oczyszczenie i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych
szt. 12

37 KNR 4-01 
0355/03

Oczyszczenie  i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych
szt. 12

38 KNR 4-01 
0917/05

Demontaż klamek z szyldami
szt. 12

39   Kalkulacja 
indywidualna 

Zniesienie zdemontowanycj drzwi przewidzianych do renowacji lub odtworzenia z poziomu II piętra z załadowaniem do 
środków transportu

kpl. 1

40   Kalkulacja 
indywidualna 

Koszt dzierżawy kontenerów wraz z wywiezieniem i utylizacją zdemontowanych elementów nie przewidzianych do 
renowacji

szt 1

2.2. Wykonanie i renowacja stolarki drzwiowej.

41   Kalkulacja 
indywidualna 

(D1 szt.1) Renowacja  istniejących jednoskrzydłowych drzwi i ościeżnic opaskowych drewnianych o wym 90x205 cm w 
świetle ościeznicy, wraz z okuciami - drzwi wewnętrzne dębowe (płycinowe na wzór ); lakier półtransparentny mat np. 
Nelf lub równoważny ;grubość skrzydła 42 mm  , ościeżnica na szerokość muru około 40 cm z opaskami obustronnymi 
;drzwi wyposażone w zamek na wkładkę , zawiasy drzwiowe z regulacją ( np. Otlav lub równowazne)  , wkładki klasy C ,  
klamki z szyldem na wzór istniejących do odtworzenia ;

{D1}1,04*2,12*1 m2 2,2

razem m2 2,2

42 KNR-W 2-02 
1024/02

(D2 szt.1 )Drzwi wewnętrzne przesuwne dwuskrzydłowe szklone szkłem VSG fabrycznie wykończone (zamówienie 
indywidualne)  o wym 180x200 cm w świetle ościeznicy -  drzwi wewnętrzne  dębowe (płycinowe na wzór istniejących ); 
lakier półtransparentny mat np. Nelf lub równoważny; grubość skrzydła 42 mm; szklone szkłem VSG ;drzwi przesuwne na 
prowadnicy montowanej na ścianie ; drzwi wyposażone w zamek  ,szyna z rolkami   , uchwyty do przesuwania

{D2, szt,1}1,94*2,07*1 m2 4,02

razem m2 4,02

43   Kalkulacja 
indywidualna 

(D3 szt.1) Renowacja  istniejących jednoskrzydłowych drzwi i ościeżnic opaskowych drewnianych o wym 78x190 cm w 
świetle ościeznicy, wraz z okuciami - drzwi wewnętrzne dębowe (płycinowe na wzór ); lakier półtransparentny mat np. 
Nelf lub równoważny ;grubość skrzydła 42 mm  , ościeżnica na szerokość muru około 40 cm z opaskami obustronnymi 
;drzwi wyposażone w zamek na wkładkę , zawiasy drzwiowe z regulacją ( np. Otlav lub równowazne)  , wkładki klasy C ,  
klamki z szyldem na wzór istniejących do odtworzenia ;

{D3}0,92*1,97*1 m2 1,81

razem m2 1,81
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Remont części stolarki okiennej i drzwiowej  w budynku Dyrekcji ZOO Wrocław Sp. z o.o.
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44   Kalkulacja 
indywidualna 

(D4 szt.3) Renowacja  istniejących jednoskrzydłowych drzwi i ościeżnic opaskowych drewnianych o wym 94x206 cm w 
świetle ościeznicy, wraz z okuciami - drzwi wewnętrzne dębowe (płycinowe na wzór ); lakier półtransparentny mat np. 
Nelf lub równoważny ;grubość skrzydła 42 mm  , ościeżnica na szerokość muru około 30 cm z opaskami obustronnymi 
;drzwi wyposażone w zamek na wkładkę , zawiasy drzwiowe z regulacją ( np. Otlav lub równowazne)  , wkładki klasy C ,  
klamki z szyldem na wzór istniejących do odtworzenia ;

{D4}1,08*2,13*3 m2 6,9

razem m2 6,9

45   Kalkulacja 
indywidualna 

(D5 szt.1) Dostawa oraz osadzenie jednoskrzydłowych drzwi z otworami wentylacyjnymi  i ościeżnic opaskowych 
drewnianych o wym 94x206 cm w świetle ościeznicy, wraz z okuciami wykonanych na wzór istniejących - drzwi 
wewnętrzne dębowe (płycinowe wykonane na wzór ); lakier półtransparentny mat np. Nelf lub równoważny ;grubość 
skrzydła 42 mm  , ościeżnica na szerokość muru około 30 cm z opaskami obustronnymi ;drzwi wyposażone w zamek na 
wkładkę , zawiasy drzwiowe z regulacją ( np. Otlav lub równowazne)  , wkładki klasy C ,  klamki z szyldem na wzór 
istniejących do odtworzenia ;

{D5 szt,1}1,08*2,13*1 m2 2,3

razem m2 2,3

46   Kalkulacja 
indywidualna 

(D6 szt.1) Dostawa oraz osadzenie jednoskrzydłowych drzwi i ościeżnic opaskowych drewnianych o wym 94x206 cm w 
świetle ościeznicy, wraz z okuciami wykonanych na wzór istniejących - drzwi wewnętrzne dębowe (płycinowe wykonane 
na wzór ); lakier półtransparentny mat np. Nelf lub równoważny ;grubość skrzydła 42 mm  , ościeżnica na szerokość muru 
około 30 cm z opaskami obustronnymi ;drzwi wyposażone w zamek na wkładkę , zawiasy drzwiowe z regulacją ( np. 
Otlav lub równowazne)  , wkładki klasy C ,  klamki z szyldem na wzór istniejących do odtworzenia ;

{D6}1,08*2,13*1 m2 2,3

razem m2 2,3

47   Kalkulacja 
indywidualna 

(D8 szt.1) Dostawa oraz osadzenie jednoskrzydłowych drzwi z otworami wentylacyjnymi  i ościeżnic opaskowych 
drewnianych o wym 80x206 cm w świetle ościeznicy, wraz z okuciami wykonanych na wzór istniejących - drzwi 
wewnętrzne dębowe (płycinowe wykonane na wzór ); lakier półtransparentny mat np. Nelf lub równoważny ;grubość 
skrzydła 42 mm  , ościeżnica na szerokość muru około 10 cm z opaskami obustronnymi ;drzwi wyposażone w zamek na 
wkładkę , zawiasy drzwiowe z regulacją ( np. Otlav lub równowazne)  , wkładki WC ,  klamki z szyldem na wzór 
istniejących do odtworzenia ;

{D8 szt,1}0,94*2,07*1 m2 1,95

razem m2 1,95

48   Kalkulacja 
indywidualna 

(D9 szt.1) Dostawa oraz osadzenie jednoskrzydłowych drzwi i ościeżnic opaskowych drewnianych o wym 80x206 cm w 
świetle ościeznicy, wraz z okuciami wykonanych na wzór istniejących - drzwi wewnętrzne dębowe (płycinowe wykonane 
na wzór ); lakier półtransparentny mat np. Nelf lub równoważny ;grubość skrzydła 42 mm  , ościeżnica na szerokość muru 
około 30 cm z opaskami obustronnymi ;drzwi wyposażone w zamek na wkładkę , zawiasy drzwiowe z regulacją ( np. 
Otlav lub równowazne)  , wkładki klasy C ,  klamki z szyldem na wzór istniejących do odtworzenia ;

{D9}0,94*2,13*1 m2 2

razem m2 2

49   Kalkulacja 
indywidualna 

(D11 szt.1) Dostawa oraz osadzenie jednoskrzydłowych drzwi i ościeżnic opaskowych drewnianych o wym 80x160cm w 
świetle ościeznicy, wraz z okuciami wykonanych na wzór istniejących - drzwi wewnętrzne dębowe (płycinowe wykonane 
na wzór ); lakier półtransparentny mat np. Nelf lub równoważny ;grubość skrzydła 42 mm  , ościeżnica na szerokość muru 
około 15 cm z opaskami obustronnymi ;drzwi wyposażone w zamek na wkładkę , zawiasy drzwiowe z regulacją ( np. 
Otlav lub równowazne)  , wkładki klasy C ,  klamki z szyldem na wzór istniejących do odtworzenia ;

{D11}0,94*1,83*1 m2 1,72

razem m2 1,72

50   Kalkulacja 
indywidualna 

(D12 szt.1)Dostawa oraz osadzenie witryny drewnianej oszklonej z drewna dębowego ze skrzydłem drzwiowym 
oszklonym wykonanej na wzór istniejących witryn ; wymiar zewnętrzny witryny 200x300cm;skrzydło drzwiowe o wym. w 
świetle ościeżnicy 90x200cm;- szprosy nakładane obustronne ; drzwi  (płycinowe wykonane na wzór ); lakier 
półtransparentny mat np. Nelf lub równoważny ;grubość skrzydła 42 mm, ościeżnica bez opasek ;samozamykacz; drzwi 
wyposażone w zamek rolkowy , zawiasy drzwiowe z regulacją ( np. Otlav lub równowazne) , wkładki klasy C ,  klamki z 
szyldem na wzór istniejących; szklenie szkłem VSG bezpiecznym

{D12}2,0*3,0 m2 6

razem m2 6

3. Drzwi stalowe p.poż.

51 KNR 19-01 
0358/03

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2
szt. 1

52 KNR-W 2-02 
1204/03

(D10) Drzwi stalowe przeciwpożarowe pełne EI60 malowane proszkowo

{D10}0,90*2,0*1 m2 1,8

razem m2 1,8
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Spis działów przedmiaru robót

Remont części stolarki okiennej i drzwiowej  w budynku Dyrekcji ZOO Wrocław Sp. z o.o.

Nr Opis

1. Wymiana stolarki okiennej .

1.1. Roboty rozbiórkowe.

1.2. Wykonanie nowej stolarki okiennej

1.3. Obróbka okien - wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany wraz z uszczelnieniem  silikonem.

1.4. Podokienniki wewnętrzne.

1.5. Podokienniki zewnętrzne

1.6. Obróbki blacharskie

2. Wykonanie  stolarki drzwiowej.

2.1. Roboty rozbiórkowe

2.2. Wykonanie i renowacja stolarki drzwiowej.

3. Drzwi stalowe p.poż.


