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przedmiar robót

Nr ceny Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. llość

Kosztorys
1 Element ana stolarki wewnętrznej
ą4 KNR 40,1/354i7 Wykucie z muru, ościeznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2

sZt 34,c
1,2 KNR 401/329i5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa,

ponad 1/2 cegły
m3 8,0

401l31314 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do l NP
180'mm

m 5,|,0
1-4 KNR 4011206/4 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,2'm2, głębokośó ponad '1O'cm - nadproża,

analogia
szt 36,0

l.c KNR 20211016/2
(1)

ościeznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi Wewnątrzlokalowych, FD7, grunt
ftalowy + farba ftalowa - ,,90"

§zt 34
1.6 KNR2o2!101712 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrziokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne,

ponad 1.6'm2 - ,,90' - sż 34 - Wzmocnione kpl z zamkami i szyldami.
m2 61,2

1-7 KaIKulacJa
indywidualna

i montaz ,,C" szt.1 ,

kpl 1.0
1.8 KNR 401/70715

(1)
Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii llIw różnych miejscach na murach (ścianach)
ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeznicami, opaskami, listwami icokołami podłogowymi

m 360.0
1.9 KNR 40,1/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem

nierównośei (sfalowań) powierzchni tynku
m2 198,0

1.10 KNR 401l1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - szpalety
m2 1

1,11 KNR 401/81117 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej
m2 7.5

.12 KNR 401/811/4
(1)

Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych, do 1'm2 w 1 miejscu, płytki 20x20'cm

m2 7.5
2 Element Remont i przystosowanie 3 węzłów §anitarnych dla niepełnosprawnych
2.1 Kalkulacja

indywidualna
Dostawa i moniaż oświetlenia kabin sanitarnych dla niepełnosprawnych wraz z sygnalizacją alarmową.

3.0
2,2 Kalkulacja

indywidualna
Dostawa i montaż uchwytów i poręczy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi
wyposarzenia łazienek dla niepełnosprawnych.

3,0
2,3 KNR 402/235/6 Demontaz umywalki

3,0
2.4 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej

§zt 3.0
KNR 402/23518 Demontaz ustępu z miską fajansową

kpl 3.0
z.§ Wymiana Wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego, Fi'50' mm

szt 6,0
2 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi'50-100'mm

m 10,5
2.8 KNR 402/230/7 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi'do 50'mm

m 10.8
2.9 KNR 402/1,t4l1 Demontaz rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi' 1 5-20'mm

m o

KNR 402/205/8 W!miana uszczelnienia w kielichu rury zeliwnej kanalizacyjnej, uszczelnienie Zap"awącementową,
Fi'100'mm

sZt 9.0
2.11 KNR 4011333/9 Pzebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa grubośc ścian 1 cegły

szt 6.0
2.12 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, oiwory do aJ'm2, głębokośc ponad 10'cm

szt 6.0
2,13 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapienne.i, głębokoś

114 x 112 cegĘ
m 13.8

2.14 KNR 401132612
(1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1 cegły

m 138
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J.m. llośćNr Podstawa ceny Opis robót, wyliczeńie ilości robót

, ,1, 
^'§§Xi;lH,] 

Wymiana uszczelki w zaworze i uszczelnienie dławicy, zawór przelotowy lub czerpaln;l, Fi'32-40'mm
(1)

ż.1o xŃnżrsrroąll nuroCiągżrurstalówńhoclnkowanychopołączeniacńgwintowańycrr,naŚcłanaińwbudynkach

2.17 KNR 215110711

l....
2.18 KNR 215111014

2.19 KNR 215120512

2.20 KNR 215l2a5l4
]]
2.21 KNR 2151208/3

2,22 ]KNR 215120115

2.23 KNR 215121712

2.ź4 KNR *Analn

]ż.25 KNR 215/408/1
(|]

2.26 KNR 215122112 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfotrem gruszkowym, z syfonem z twóiŻywa Sztucznego
(2)

2,27 KŃR 215i1l5ił1 Bateria uńŃalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15'mm

2.2B KNR 215122413 Ustępy pojedyn cze, z płiczką z porcelany - kompakt

:2.29 Kalkulacja Dostawa imontaż pojemnikow na papier
indywidualna

Ż.SO XatXulacla Dostawa i ńońtaz pojóńnixów na mydło
indywidualna

',Ż.Są Kalkulacja 'Dostawa i montaż lustra uchylnegó
, indywidualna

2.3' ]Kalkulaćja Dó.i.*" i montaż zabudowy §rzejńikóŃ
indywidualna

,ż_ss KŃR ło 1l}4li nozóbiańió ńosaożex z pĘtek na zaprawie cementowej

2.34 KNR 4o1l7o112 odbicie tynkow wewnętrznych, na ścianach. fiiarach, pilastrach, do 5'm2, zzaplawy cementowo-Wapiennej

ż,ss 'KŃR 401lii6l6 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii ltl, wykonŃańe iĘcŻnie, cegła, puŚtóki cerańiĆzne, gazo- i piańóbeton,

(1) stropy płaskie, pomieszczenie do 5'm2

niemieszkalnych, Dn'1 5'mm

Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworóW Wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy.
Dn'15'mm

Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki niemieszkalne, rurociągi Fi do 65'mm

RurociągI z PCW, na ścianach, łączone meiodą wciskową, Fi 50'mm

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskÓwą,Fi 110'mm

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50'mm

-, , ,;:
Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110'mm

]Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 110'mm

Eotacja rurociągóń otulinamłherńaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9'mm (E), rurociąg Fi
28-48"mm

Zawór wodny przelotowy prosty mosięzny Fi'10'mm

KNR 39/1 14i2 Gruntownie podłoza pod powłoki hydroizolacyjne Supeńex 1 i Superflex B, gruntownie Eurolanem TG2,
ręcznle

;ń i ŃiigotnyCń]łazieńxi, tńnnie, óiatnie itń.) oraż bbtkonów itarasów :
' KNR 3911 15l1 Uszczelnienie pomieszczeń mokryt

pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Supeńlex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z
włókniny

szt 6,0

szt 6,0

, kpl 3,0.

3,0

2^

]

szt 6,0

m 10,5

szt, 6,0

m 15,0

l ', 10,8

m 10,5

szt 12,0

szt a,O,

szt 3,0

m 1B,0

szi 6,0

kpi

kpI

'2.sa xŃR}ouliaaż warsŃv wvióŃnawcżó ńód póśaożxi, z zaprżŃ ceńóntowej grubości 20'mm, zatarte na gładko

2,39 KNR 2o2t1l1vl1 Pobadzki płyikowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoza

2.40 KNR 2o2t1l1Bt7 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x2O'cm. ńeioda kombinowana - anty
poś|izgowe klasy min R9

2,41 KNR202/1120/4 Cokoliki płyikowezkamieni sztucznychnaklej -zprzycinaniempłytek.płytki 30x3O'cm,cokolik15'cm,
l przygotowanie podłoża

lz.ąż rr.rn zażn 62yrc Cokoliki pMkowe z kamieni sztućznycń ńa klej - Ż przyĆinaniem płytek, płytki 30x3O'cm, Óokolik 15'cń,
meloda kombinowana

ż.ąS KŃR zożl8*ll Li"o*"ni" ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoza

kpl 3,0,

kpll 6,0

m2 22,5

m2 79,5

m2 79]5

m2 100,5

m2 24,a

m2 22,5
I

mz zz,3

m2 22§

:

_ m, 44,5

m 44,c

m2 79,5
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J.ń,- ilość

j"9"9+I9Y9j
-2.44-iaŃR 2d2l82gtg 1,LićoŃańie ściań pykańńa kiej, p§tki 30x30, metoda kombinowana m2 79,5

2.4.i]KŃńWżwa4ufióŃanieśóńńpłvtrańizńńieniśźtłcżńVcnnazaprawieklejowej,listwynaroznikowe:8] ' m 79,5

2.46 KNR 4o1l12o2tg Malowanie farbami klejowymi starych tynków Wewnętżnych, zeskrobanie i zmycie starej farby,

pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5'm2 ] , _ lm2 67,5

2.ąi.t<NRłotirzo4ls jMalóŃaniefarbami óńłśilnvństaryńt!ńXów,przvgótor,vańiepołerzchni zposzpachlowaniem . .

nierówności (sfalowań) powiezchni tynku i, ]."lęlvvYllvDul \-lqluvyollr }/vvv,gllvlllll Lrlll\v 
ry,?i 61rql

] m? {q§]
2.49 KNR 401t1204l1 Malowanie fańami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity Wewnętrzne 

^^ _", ." --,- ,- - m2| 22,5

l_
iż.54 1kŃRói7io8ilT]virńóżgiużuśpriźńoŃa-negósańoCnóOamisamowyładowczymido't'km

tp!- S,O_,

m3, _*9,5,

m3l 8,5
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