
ZESFfił, §Z{,{d}Ł, IiIfil 3j

z 0ddzi ałag5$g;ngąmtrmłupyiiniłóHń6wąo zs3_KG.21,3,201 7

35-207 Rzesz:órv, lt1. i;'tasia 2

Regorr 1 808,i;q440, NIP 5 1 703 5 r'i93
tet. tr 14825 30, fax 17'74'325,+ż przedmiar robót

P.a.t"*" nakładu. oois oozvcii. wyliczenie ilości robót llość Krot, J.m.

ńFrlA\L l/a l^ULll

t Demontaż 

--I,

i

1.1 KNR 401181117 ]

^^*^_+^..,^i L
46.5 m2

Kozeoranle po§au4eK ć P,!]a!gljgś, 3_1,19]:l, ŁYj:l"_::::i_::a_ _I
żrtwłoTtzlżn i

-_,.L^A^i n^ 4Ę'^ff l 1 m3
F{qDoty_lo39ĘIć9vv9.§]_{Euyl9!9r!a!vę_l_:l_ę ]Y!jrl!"jYY},:::_:-j]:,---

1.3 KNR 4011819/15 ]

] 75,5 m2
RozeDranle WVKłaoZlny SGlęIlIlel Z [nytęĄ

,t.4 KNR 401/701/2
..-,^,..*^ć-ńl!^L ^^ ś^ianaaF, filąrąnh nilaelranh rln 5'm2

1

7 zaorawv cementowo-wapiennej t 76,0 m2
lYl ll\v!! t.vrrt,Yrd ?

1.5 KNR4021235/6
Demontaz umvwalki
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kpI
, _U9|!9nI94 Z]9y94J!Jwd,19
1.7 KNR4o2l132l1 4 szt

kpI,8 KNR 402/235/8 1
Lrelll(Jlllaz u§rępu Z l l llD^q loJąl rovllq

m2

a lvlLrl\a l A--zr rrrrnłornr€ąlr--
Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii lll, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, Ściany

2,2 KNR 39111412 Q nrl lnlanłrnia Fl lrnlqnem TG2, recznie 95,5 m2
_tarunlownl_ę pooloza po l ul4glouyll tg vvPwlv^ l l v9rYl ilv.- :Ę,jj-
2.3 KNR 39111511

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i Wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp,) oraz balkonów itarasów pod okładziną
i ^^..,;^.-^x^io nn;inma haz ulkłnrlki z włókninV

_q9Ęrr!lczn9fJJ!]lĘ_l9!lą9l49!9!]_rylą\§,:?_YĘ.","Ł: llY:]:::]rc
24 KNRW 2a2l1104l1 l

. *_f -^^^r-|?; aamanlnrrrąi nrt thnćni ?{|'mrn 7eteńe na OStrO l
m2

,5 KNRW 2o2l11o4l3 1n, 46,5 m2

,6 KŃR 121111811 i

L ,,t-L j^_.,^h 
^ó Llói nfri/^^łnrłranic rrnclłoźa ! 46 m2

__,!1oJa!ŁZ]],gJ!\9yY_ę_
.7 KNRW 2021113011 46 m2

vVarS{Wy WyIlJtvtldWU4ę l W^lau.slgYg] 91=:ljr]:l]!Yll{:, _=-I
.8 KNR 121111&19 ]

Pn<adzki nMkowe z kamieni sztucznvch układanych na klej, płytki 3oxqq JĘrrn9lo39_!9Ęuinowęnq-- 
1

m2

kplźs reŃr"fińó 5
Uostawąlmoruaz ll§tcw_.rffillluwyul| lllll_U§3gLY4YrYY_ __'-i

ż,to t<tvR 12ł112014
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem pMek, Wtki 30x30'cm, cokolik 15'cm, pzygotowanie 

i
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, , P,9{9+?,,,,=- --- l
2,1't KNR 121111913 _L!^l, ^kłl..4^v{n,^m małnrła t^ńlrinńwen, i

47,B m

47 -8 m
_§9kclilrplEkoEą§Erę!!§-zlJ§Z!.Y9!J]i| j!,ts-L!9śl{l4yultląl19 }^yrv^, P|}u\t =l.-:=-:=::--'
2.12 KNR 39111411

^^i ^^tr,}^l,i hr,.ł,^i,^l6^\,in6 śt tnpńex 1 i Śrlneńex 8. oruntownie Eurolanem TG5, ręcznie 47,8 m2

2,13 KNR 12l82sh 94,5 m2

94.5 m22J4 KNR 12182919

2.15 KNRW z0ala4uó ąrniniknwe 18,5 m
l§9wąnlę J9lg!]lly_tngrril 4jgl]Ę!l §4luv4l ryll l l tq,:3Y]:::_Y:::a:jj

2.1 6 Kalkulacja indywidualna
, . -- . ^ń ^ .,me Ąvń ztflvanm 2 kol

2,17 KNR 401/354/5
nnnąrl )'m9 1.5 m2

2.1 8 Katkulacja indywidualna
^--.,t^l,i^ ^..^lm { 9va 1 kpI

źT§KŃR 401/120"9
Malowanie farbami klejowymi starych tynkówwewnętrznych, zeskrobanie izmycie starej farby, pomieszczenia o

121 m2
_!9y,L9 rz9i]l]i!.U].!99r§]l9y_Y,ll.

2.20 KNR 2a2l2009!2
znanhlnweco wvkonvwane recznie, ściany, podłoże z tynku 121,5 m2

2,21 KNR4011120412 75,0 m2
MalowanleTaroalrll elIusylly!_lll §Lq.lIlLtJl,^v ,Ł,i*,::L-:,

z,zz x\aĄol-tlnffi- 46,5 m2
Malowanle larDaml ęlllul§Jl],!J!l!lWu!,! (yll^vYv, ,-Ąl_v_!:vJj:_lź_:::i:::]

2,0 szt
_ UmywalKa pujcu yl łU4d pul Uęldl lvYYq, 9y lvl rvt]j_:: YY,-" "_",, ::
2.24 KNR 215111511

_Eąelą!łmy'{ćii ńU_wlj i ! ! +! 1 ł/ rcNurc -U,ęlrc
2,25 KNR2l5ł22ol1

zlewźeliwny
2.o szl



Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót llość Krot. J.m.

2.26 KNR 215122413
7 1 kpI

2.27 KalkulaĄa indywid ualna
noqt2w, i mant^ż nnipmnika 1,0 kpI

2.28 Kalkulacja indywidualna
|1nąiaurą i ńónllż nniemnikann mvrlłn w r*vnie 1,0 kpI

2.29 Kalkulacja indywidualna
llncłlrłra i ń^n}ri nnipmnik raazniki nnńiernwe 1o kDl

_ ---_:.-.- 
- -_.- --- r -l-

2,30 Kalkulacja indywidualna
1n kolUU§lavYd l łl tvl lrą. |uoL:l,Y_:!,ż.!j]_:ł]:aY:

Źst xaltutacia inovwloubtna
Dncfarła i mnninż *l lsznrki eleklrvcznei 1,0 kpI

fu-źXiĘZdillZir€tł
Malowanie farba oleina elementów metalowvch, qżeiniki radiatorowe, 2-krotne 7,5 m2

2.33 KNR 401l1212t2B (1)
l\łllnrrlanio farha nloina plpmentów mptłlnwvch nlrv wodociaoowe i oazowe. średnica 50'mm. 2-krotne 23,5 m

--:-:,::-.2.34 KNR 401/1212133
lr/alnrrąnia farhe nloine ąlamanłĄnr mpfalntweh rllruwnrłnr:iaoowe ioazowe. średnica 100-200'mm. 1-krOtne m

-_:::2.35 KNR 4o1l1212l2(1)
Malnwanie farba oleina elementów meialowvch, Dowieżchnie o€łne. szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne 6,5 m2

2,36 Kalkulacja indywidualna
Foliowanie okien folia {kol mlecznvm) m2

2.37 Kalkulacja indywidualna
Demontaź i montaż instalacji eleKrycznej
- knl

zgodnie z obowiązującymi przepisami, waz z zabezpieczeniem, oprawami
1,0 kpI

ż@
nn§fAwa i moniaż krtchenek oazowvch clero nalnikowvch 4,0 knl

@a
nńalttila i maależ t2hnrplów 6e7ówvr:h dwtl nalnikowe 2,0 kpl

2żOTŃR?0l7rO6n
wrrwóz onlzt] snrvzmcjwan€oo samochodami samowvładowczvmi do 't 'km 1.5 m3

2,41 KNR 401110B/12
wvwóz antztl śnrvżmoweneoo samochodami samowvładowczvmi na kazdv nastepnv 1'km 1.5 m3

DYF(EiśTOtą
C)1,6,

rngr Mańol


