
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1

KNR 4-01
0349-01

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie
wapiennej

m3

0,62 + 0,82 + 1,95 + 1,11 + 1,10 + 1,83 + 1,20 + 0,64 m3 9,270

RAZEM 9,270

2
d.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni do 2 m2

szt.

7 szt. 7,000

RAZEM 7,000

3
d.1

KNR 7-08
0904-01

Przekucie otworów przez ściany i stropy z cegły dm3

2 * 2 * 2 * 6 dm3 48,000

RAZEM 48,000

4
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej - rozbiórki w miejscu montażu
parapetów

m3

1,5 m3 1,500

RAZEM 1,500

5
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2

m2

6,00 * 2 + 7,47 * 2 + 6,80 m2 33,740

RAZEM 33,740

6
d.1

KNR 13-23
0107-02

Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych m2

29,70 m2 29,700

RAZEM 29,700

7
d.1

KNR 4-04
0301-07

Rozebranie pozostałych warstw posadzkowych - posadzka
betonowa, izolacje z papy, izolacje termiczne

m3

29,70 * 0,25 m3 7,425

RAZEM 7,425

8
d.1

KNR 4-01
0108-180108

-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na
odległość 10 km

m3

poz.1 + poz.3 / 1000 + poz.4 + poz.6 * 0,05 + poz.7 m3 19,728

RAZEM 19,728

2 Stolarka okienna i drzwiowa

9
d.2

KNR-W 2-02
1027-03

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z
naświetlem o powierzchni ponad 1.5 m2 - zgodnie z
zestawieniem stolarki

m2

6,80 m2 6,800

RAZEM 6,800

10
d.2

KNR-W 2-02
1007-03

Okna ościeżnicowe dwukrotnie malowane i oszklone na
budowie o powierzchni ponad 2.0 m2 - zgodnie z
zestawieniem stolarki

m2

6,00 * 2 + 7,47 * 2 m2 26,940

RAZEM 26,940

11
d.2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami -
przemurowania w miejscu montażu parapetów

m3

1,50 m3 1,500

RAZEM 1,500

12
d.2

KNP 02 1114
-01.02

Parapety z kamienia naturalnego m2

0,45 * 2,50 + 0,20 * 2,00 m2 1,525

RAZEM 1,525

13
d.2 kalk. własna

Regulacja kostki kamiennej przed wejściem do budynku o
powierzchni ok. 25m2

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 4628

- 1 -



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 Izolacje przeciwwilgociowe

14
d.3

KNR AT-40
0101-06

Usunięcie zmurszałych spoin w strefie iniekcji
jednostronnej dwurzędowej

m

3,53 * 2 + 9,30 m 16,360

RAZEM 16,360

15
d.3

KNR AT-40
0204-06 z.sz.

2.4.

Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianach
o grubości 3 1/2 cegły ściany mieszane. - ściany
zewnętrzne

m

poz.14 m 16,360

RAZEM 16,360

16
d.3

ZKNR C-2
0301-07

Przygotowanie podłoża pod izolacje mineralne;
uzupełnienie ręczne ubytków w strefie iniekcji
jednostronnej dwurzędowej

m2

poz.14 * 0,30 m2 4,908

RAZEM 4,908

17
d.3

KNR 9-15
0401-01

Izolacje cieplne z płyt PUR gr. 4 cm m2

0,67 * 2,50 m2 1,675

RAZEM 1,675

4 Podłoża posadzki

18
d.4

KNR 2-02
1101-01

Beton podkładowy B-20 zbrojony siatką gr. 10 cm m3

29,70 * 0,05 m3 1,485

RAZEM 1,485

19
d.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2

29,70 m2 29,700

RAZEM 29,700

20
d.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
płyty styropianowe EPS 100 gr. 10 cm

m2

poz.19 m2 29,700

RAZEM 29,700

21
d.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2

poz.19 m2 29,700

RAZEM 29,700

22
d.4

NNRNKB
2021125-01

1125-02

(z.VI) Podkłady betonowe grubości 6 cm wykonywane przy
użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2

m2

poz.19 m2 29,700

RAZEM 29,700

23
d.4

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za
zbrojenie siatką stalową

m2

poz.19 m2 29,700

RAZEM 29,700

24
d.4

NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych
GRES o wym. 60x120 cm na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

poz.19 m2 29,700

RAZEM 29,700

5 Ścianki działowe

25
d.5

KNR AT-43
0106-04

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na
pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 mm,
z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system
3.40.04) - w miejscach stelaży profile ościeżnicowe UA50

m2

3,25 + 5,14 + 1,97 + 1,74 m2 12,100

8,26 + 1,87 + 2,56 + 3,44 + 4,09 + 4,03 + 4,31 + 3,13 +
3,96 + 3,14

m2 38,790

RAZEM 50,890

26
d.5

KNR 0-21
4004-06

Poszycie ścian szkieletowych z płyt OSB 22 mm -
wzmocnienie pod stelaże sanitarne

m2

8,26 + 1,87 + 2,56 + 3,44 + 4,09 + 4,03 + 4,31 + 3,13 +
3,96 + 3,14

m2 38,790
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RAZEM 38,790

27
d.5

KNR AT-43
0106-05

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na
pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm,
z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - EI60(system
3.40.05)

m2

1,73 * 2 m2 3,460

RAZEM 3,460

28
d.5

KNR-W 2-02
1029-01

Ścianki i przegrody między ustępowe - HPL 20 mm m2

3,0 * 2 m2 6,000

RAZEM 6,000

29
d.5

KNR-W 2-02
1029-01

Ścianki i przegrody między ustępowe (pisuary) HPL 20
mm o wym. 35x115 cm

m2

3,0 * 2 m2 6,000

RAZEM 6,000

30
d.5

KNR AT-43
0104-01

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane
na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o
grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym
jednowarstwowym (system 3.22.00)

m2

2,67 + 1,05 + 0,65 m2 4,370

RAZEM 4,370

31
d.5

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

(3,25 + 4,03 + 1,74 + 1,97 + 8,26 + 1,87 + 4,31 + 1,92) * 2
+ 1,73 + 1,73 + 3,14 + 3,14 + 4,09 + 1,73 + 25,0 + 9,0 +
3,0 + 4,80 + 2,40

m2 114,460

RAZEM 114,460

32
d.5

NNRNKB
202 2803-05

(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami
kamionkowymi GRES o wym. 60x120 cm na zaprawie
klejowej o gr. warstwy 5 mm

m2

poz.31 m2 114,460

RAZEM 114,460

6 Drzwi wewnętrzne

33
d.6

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone według opisu
architektury

m2

0,90 * 2,0 * 8 m2 14,400

RAZEM 14,400

34
d.6

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drzwiowe regulowane płytowe m2

0,90 * 2,0 * 8 m2 14,400

RAZEM 14,400

35
d.6

KNR-W 2-02
1024-02

Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone m2

3,30 m2 3,300

RAZEM 3,300

7 Sufity

36
d.7

KNR 9-23
0102-03

Uzupełnienie tynków ponad 0,5 m2 w jednym miejscu,
grubość do 1,5 cm - naprawy po rozbiórkach scian

m2

29,70 m2 29,700

RAZEM 29,700

37
d.7

KNR 2-02
1506-01

Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni
wewnętrznych - sufity

m2

29,70 m2 29,700

RAZEM 29,700

38
d.7

KNR AT-43
0213-03

Sufit podwieszany rastrowy z wypełnieniem płytami o
wym. oczek 10x10 cm

m2

29,70 - 1,80 m2 27,900

RAZEM 27,900

39
d.7

KNR-W 2-02
2005-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na
ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z
kształtowników CD i UD -EI30

m2

29,70 m2 29,700

RAZEM 29,700
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40

d.7
KNR 0-15II

0526-02
analogia

Osadzenie wyłazu strychowego EI 30 wraz z konstrukcją
wsporczą

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

41
d.7

KNR 0-25
0202-010201

G 02
analogia

Malowanie elementów konstrukcji stalowej farbą
pęczniejącą do odporności ogniowej R30

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

8 Wyposażenie

42
d.8 kalk. własna

Blat podumwylkowy z kamienia naturalnego m2

0,35 * 2,40 + 0,35 * 1,80 m2 1,470

RAZEM 1,470

43
d.8 kalk. własna

Uchwyt dla niepełnosprawnych podnoszone ze stali
nierdzewnej - zgodnie z wymaganiami technicznymi

szt

7 szt 7,000

RAZEM 7,000

44
d.8 kalk. własna

Uchwyt dla niepełnosprawnych stały ze stali nierdzewnej -
zgodnie z wymaganiami technicznymi

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

45
d.8 kalk. własna

Siedzisko prysznicowe dla niepełnosprawnych szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

46
d.8 kalk. własna

Kurtyna prysznicowa kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

47
d.8 kalk. własna

Przewijak ze stelarzem kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

48
d.8 kalk. własna

Dozownik mydła ze stali nierdzewnej kpl.

4 kpl. 4,000

RAZEM 4,000

49
d.8 kalk. własna

Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej kpl.

3 kpl. 3,000

RAZEM 3,000

50
d.8 kalk. własna

Suszarka do rąk obudowa ze stali nierdzewnej kpl.

3 kpl. 3,000

RAZEM 3,000

51
d.8

KNPnRPDE
22-53c

Dostawa i montaż lustra 1,95x1,30 szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

52
d.8

KNPnRPDE
22-53c

Dostawa i montaż lustra 0,60x1,30 szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej
	Obmiar: <edit>0,62 + 0,82 + 1,95 + 1,11 + 1,10 + 1,83 + 1,20 + 0,64</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Przekucie otworów przez ściany i stropy z cegły
	Obmiar: <edit>2 * 2 * 2 * 6</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórki w miejscu montażu parapetów
	Obmiar: <edit>1,5</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
	Obmiar: <edit>6,00 * 2 + 7,47 * 2 + 6,80</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych
	Obmiar: <edit>29,70</edit>

	Pozycja: Rozebranie pozostałych warstw posadzkowych - posadzka betonowa, izolacje z papy, izolacje termiczne
	Obmiar: <edit>29,70 * 0,25</edit>

	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.1 + poz.3 / 1000 + poz.4 + poz.6 * 0,05 + poz.7</edit>


	Dział:Stolarka okienna i drzwiowa
	Pozycja: Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naświetlem o powierzchni ponad 1.5 m2 - zgodnie z zestawieniem stolarki
	Obmiar: <edit>6,80</edit>

	Pozycja: Okna ościeżnicowe dwukrotnie malowane i oszklone na budowie o powierzchni ponad 2.0 m2 - zgodnie z zestawieniem stolarki
	Obmiar: <edit>6,00 * 2 + 7,47 * 2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - przemurowania w miejscu montażu parapetów
	Obmiar: <edit>1,50</edit>

	Pozycja: Parapety z kamienia naturalnego
	Obmiar: <edit>0,45 * 2,50 + 0,20 * 2,00</edit>

	Pozycja: Regulacja kostki kamiennej przed wejściem do budynku o powierzchni ok. 25m2
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Izolacje przeciwwilgociowe 
	Pozycja: Usunięcie zmurszałych spoin w strefie iniekcji jednostronnej dwurzędowej
	Obmiar: <edit>3,53 * 2 + 9,30</edit>

	Pozycja: Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianach o grubości 3 1/2 cegły ściany mieszane. - ściany zewnętrzne
	Obmiar: <edit>poz.14</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod izolacje mineralne; uzupełnienie ręczne ubytków w strefie iniekcji jednostronnej dwurzędowej
	Obmiar: <edit>poz.14 * 0,30</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne z płyt PUR gr. 4 cm
	Obmiar: <edit>0,67 * 2,50</edit>


	Dział:Podłoża posadzki
	Pozycja: Beton podkładowy B-20 zbrojony siatką gr. 10 cm
	Obmiar: <edit>29,70 * 0,05</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
	Obmiar: <edit>29,70</edit>
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa płyty styropianowe EPS 100 gr. 10 cm
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>

	Pozycja: (z.VI) Podkłady betonowe grubości 6 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>

	Pozycja: (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x120 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>


	Dział:Ścianki działowe
	Pozycja: Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.04) - w miejscach stelaży profile ościeżnicowe UA50
	Obmiar: <edit>3,25 + 5,14 + 1,97 + 1,74</edit>
	Obmiar: <edit>8,26 + 1,87 + 2,56 + 3,44 + 4,09 + 4,03 + 4,31 + 3,13 + 3,96 + 3,14</edit>

	Pozycja: Poszycie ścian szkieletowych z płyt OSB 22 mm - wzmocnienie pod stelaże sanitarne
	Obmiar: <edit>8,26 + 1,87 + 2,56 + 3,44 + 4,09 + 4,03 + 4,31 + 3,13 + 3,96 + 3,14</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - EI60(system 3.40.05)
	Obmiar: <edit>1,73 * 2</edit>

	Pozycja: Ścianki i przegrody między ustępowe - HPL 20 mm
	Obmiar: <edit>3,0 * 2</edit>

	Pozycja: Ścianki i przegrody między ustępowe (pisuary) HPL 20 mm o wym. 35x115 cm
	Obmiar: <edit>3,0 * 2</edit>

	Pozycja: Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00)
	Obmiar: <edit>2,67 + 1,05 + 0,65</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
	Obmiar: <edit>(3,25 + 4,03 + 1,74 + 1,97 + 8,26 + 1,87 + 4,31 + 1,92) * 2 + 1,73 + 1,73 + 3,14 + 3,14 + 4,09 + 1,73 + 25,0 + 9,0 + 3,0 + 4,80 + 2,40</edit>

	Pozycja: (z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 60x120 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
	Obmiar: <edit>poz.31</edit>


	Dział:Drzwi wewnętrzne
	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone według opisu architektury
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,0 * 8</edit>

	Pozycja: Ościeżnice drzwiowe regulowane płytowe
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,0 * 8</edit>

	Pozycja: Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone
	Obmiar: <edit>3,30</edit>


	Dział:Sufity
	Pozycja: Uzupełnienie tynków ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm - naprawy po rozbiórkach scian
	Obmiar: <edit>29,70</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - sufity
	Obmiar: <edit>29,70</edit>

	Pozycja: Sufit podwieszany rastrowy z wypełnieniem płytami o wym. oczek 10x10 cm
	Obmiar: <edit>29,70 - 1,80</edit>

	Pozycja: Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i UD -EI30
	Obmiar: <edit>29,70</edit>

	Pozycja: Osadzenie wyłazu strychowego EI 30 wraz z konstrukcją wsporczą
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Malowanie elementów konstrukcji stalowej farbą pęczniejącą do odporności ogniowej R30
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wyposażenie
	Pozycja: Blat podumwylkowy z kamienia naturalnego
	Obmiar: <edit>0,35 * 2,40 + 0,35 * 1,80</edit>

	Pozycja: Uchwyt dla niepełnosprawnych podnoszone ze stali nierdzewnej - zgodnie z wymaganiami technicznymi
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Uchwyt dla niepełnosprawnych stały ze stali nierdzewnej - zgodnie z wymaganiami technicznymi
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Siedzisko prysznicowe dla niepełnosprawnych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kurtyna prysznicowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przewijak ze stelarzem
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