Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/17

PRZEDMIAR - wykonanie izolacji pionowej fundamentowej
Wspólnota Mieszkaniowa Na Zaspę 34B

Wymagane prace

Obmiar

Ręczna rozbiórka elementów betonowych, chodniki od
strony ul. Na Zaspę

40m²

Ręczna rozbiórka elementów betonowych, kostka
brukowa od strony podwórka

6m²

Wykopy przy ścianach pionowych do głębokości 1,5m w
gruncie kat. III przy odkrywaniu istniejących
fundamentów

69,80m³

Rozebranie zniszczonych – zmurszałych cegieł,
świetlików okien piwnicznych szt. 12

14,4m²

Czyszczenie ściany ceglanej metodą szczotkowania
mechanicznego

85m²

Usunięcie starej zaprawy ze spoin pomiędzy cegłami
85m²
odkrytej ściany pionowej fundamentów, głębokość 1,5m
Wykonanie pomostów drewnianych nad wykopem wraz
z rozbiórką, szt. 2

9m²

Zabezpieczenie okien piwnicznych folią PE TYP 200

14,4m²

Odgrzybianie powierzchni ścian ceglanych preparatem
grzybo – pleśniobójczym do stosowania wewnątrz i na
zewnątrz budynku, metodą natryskową

80m²

Uzupełnienie usuniętych spoin do głębokości 1,5 cm,

85m²

materiał zaprawa cementowa z trasem do spoinowania

Wykonanie fundamentów z bloczków betonowych na
zaprawie cementowej (świetliki), bloczki betonowe
25x25x14
Wykonanie elementów wystających ponad obrys ziemi
(świetliki)-materiał cegła klinkierowa; od strony ul. Na
Zaspę 7 świetlików
Wykonanie elementów wystających ponad obrys ziemi
(świetliki)-materiał cegła klinkierowa ; od strony
podwórka 5 świetlików
Wykonanie warstwy szczepnej na ścianie pionowej
fundamentu; materiał zaprawa tynkarska
Wykonanie tynku zwykłego kat II na ścianach płaskich
fundamentu, materiał zaprawa tynkarska gotowa
Uszczelnienie tynkowanych ścian fundamentu –
gruntowanie muru bez hydroizolacji; materiał masa
bitumiczna gotowa do gruntowania podłoży

6m³

Szer. 105cm/wys.
30cm/gł. 25cm

105cm/20cm/25cm

85m²
85m²
85m²

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłoką
bitumiczną na ścianach pionowych fundamentu;
materiał masa emulsyjna asfaltowa – pierwsza warstwa
materiał typu masa bitumiczna gotowa
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłoką
bitumiczną na ścianach pionowych fundamentu;
materiał masa emulsyjna asfaltowa – druga warstwa
materiał masa bitumiczna gotowa

85m²

Wykonanie izolacji pionowej murów folią garbowaną –
kubełkową (ochrona od uszkodzeń mechanicznych)

89m²

Zasypanie wykopów ziemia z wykopów z przerzutem
ziemi na odległość do 3m i ubijaniem warstwami do
15cm w gruncie Kat. III

60m³

Ułożenie krawężnika na długości 30mb w odległości 50
cm od ściany szczytowej i ściany elewacji od strony
podwórka, na wysokość do 5 cm ponad poziom ziemi.

6m³

85m²

Powstałą dylatację wypełnić agrowłókniną
antyporostową typ 50 1,1x10m. następnie uzupełnić
żwirem 2-3cm do poziomu wystającego krawężnika
Ułożenie zdemontowanych płyt chodnikowych i kostki
brukowej (kostka na agrowłókninie)

46m²

