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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

ROBOTY ZEWNĘTRZNE1

m2Montaż drzwi zewnętrznych stalowych "90" kompletnych
z zamkiem podwójnym z obróbką obsadzenia

KNR 0-19
1023-12
analogia

1
d.1

3,60m20,90 * 2,0 * 2

3,60RAZEM

m2Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2. Okna
0,90/1,40m-1szt.

KNR 0-19
1023-04

2
d.1

9,00m21,0 * 1,50 * 6

9,00RAZEM

mOsadzenie podokienników zew.stal.powlekanychKNNR 2
0302-07

3
d.1

6,00m6,0

6,00RAZEM

mOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej

KNR 0-23
2612-09

4
d.1

52,00m52

52,00RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR 0-17
2608-01

5
d.1

210,00m2210

210,00RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17
dwukrotnie

KNR 0-17
2608-04

6
d.1

210,00m2210

210,00RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy- mi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za- praw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
EPS-040 gr. 15 cm

KNR 0-17
2609-01

7
d.1

210,00m2210

210,00RAZEM

szt.Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy- mi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za- praw
klejących - przymocowanie płyt styropiano- wych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 6 szt/m2

KNR 0-17
2609-04

8
d.1

1 260,00szt.210 * 6

1 260,00RAZEM

m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ścianach

KNR 0-17
2609-06

9
d.1

210,00m2210

210,00RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikatowo-silikonowego grubości 2,5 mm z gotowej
suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na
ścianach płaskich

KNR 0-17
0928-01

10
d.1

210,00m2210

210,00RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby - Ganek.KNR 4-01
1202-08

11
d.1

42,550m28,51 * 2 * 2,50

42,550RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Malowanie farbą do wymalowań zewn. Ganek.KNR-W 4-01

0613-01
12

d.1

42,550m28,51 * 2 * 2,50

42,550RAZEM

m2Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o
rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej.- Daszek
nad gankiem

KNR-W 2-02
0410-04

13
d.1

11,700m22,60 * 4,50

11,700RAZEM

m2Pokrycia dachu blachą dachówkopodobną - Daszek nad
gankiem

KNNR-W 2
W0504-01

14
d.1

11,700m211,70

11,700RAZEM

mPokrycie dachów blachą dachówkopodobną -
wiatrownice boczne - Daszek nad gankiem

KNR-W 2-02
0511-04
analogia

15
d.1

2,600m2,60

2,600RAZEM

mWykonanie połączenia połaci ze ścianami - przednie -
Daszek nad gankiem

KNR K-05
0402-01

16
d.1

4,500m4,50

4,500RAZEM

m2Malowanie desek i krokwi preparatami
zabezpieczającymi drewno - Daszek nad gankiem

KNR-W 4-01
0613-01

17
d.1

3,550m20,50 * (2,60 + 4,50)

3,550RAZEM
ROBOTY WEWNĘTRZNE2

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

KNR 4-01
1202-09

18
d.2

150,00m2150

150,00RAZEM

m2Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS
RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z
profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie jednowarstwowe
(system 4.05.24)

KNR AT-43
0210-01

19
d.2

64,000m264

64,000RAZEM

m2Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie
poziome. Sufity

NNRNKB
202 1134-01

20
d.2

64,00m264

64,00RAZEM

m2Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie
pionowe. Ściany wewnętrzne

NNRNKB
202 1134-02

21
d.2

150,00m2150

150,00RAZEM

m2Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitachKNNR 2
0802-06

22
d.2

214,00m2150 + 64

214,00RAZEM

m2Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na
klej. Toaleta. Rodzaj kafli uzgodnić przed zakupem  z
inwestorem

KNR 0-12
0829-03

23
d.2

24,00m23 * 2,0 * 2,0 * 2

24,00RAZEM

m2Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą
emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania

KNNR 2
1401-05

24
d.2

214,00m2150 + 64

214,00RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegiełKNR 4-01

0322-02
25

d.2

2,00szt.2

2,00RAZEM

m2Gruntowanie podłoży preparatami - po- wierzchnie
poziome. Posadzki cementowe

NNRNKB
202 1134-01

26
d.2

64,00m264

64,00RAZEM

m2Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych
metodą zwykłą.  Rodzaj kafli uzgodnić przed zakupem  z
inwestorem

KNR 0-12
1118-05

27
d.2

64,00m264

64,00RAZEM

mCokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości
cokolika równej 10 cm

KNR 0-12
1119-01

28
d.2

50,00m50

50,00RAZEM

kpl.Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z
szybami ze szkła hartowanego

KNR 0-35
0123-01

29
d.2

2,000kpl.2

2,000RAZEM

kpl.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym

KNNR 4
0230-02

30
d.2

2,000kpl.2

2,000RAZEM

kpl.Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"KNNR 4
0233-02

31
d.2

2,000kpl.2

2,000RAZEM

koci
oł

Kotły żeliwne wodne lub parowe o mocy znamionowej
do 50kW

KNNR 4
0501-01

32
d.2

1,000koci
oł

1

1,000RAZEM

kpl.Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej
wycena

indywidualn
a

33
d.2

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Wykonanie instalacji sanitarnej wewnętrznej
wycena

indywidualn
a

34
d.2

1,000kpl.1

1,000RAZEM
OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU, DOJŚCIA I DOJAZDY3

m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie-
zbrojonych o grubości do 15 cm - opaska betonowa

KNR 4-01
0212-01

35
d.3

1,64m30,10 * 0,40 * (16 * 2 + 9)

1,64RAZEM

m3Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu
gruntowym

KNR 2-02
1101-07

36
d.3

7,50m30,15 * 50

7,50RAZEM

m3Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie
kat. I-III

KNR 2-01
0236-03

37
d.3

7,50m37,50

7,50RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mObrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce

piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
KNR 2-31
0407-02

38
d.3

54,000m(17 + 10) * 2

54,000RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31
0511-02

39
d.3

50,000m250

50,000RAZEM

mOgrodzenie z siatki o wys.do 1.00 m na słupkach
stalowych obsadzonych w cokole

KNNR-W 2
W1503-01

40
d.3

120,000m120

120,000RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY ZEWNĘTRZNE
	Pozycja: Montaż drzwi zewnętrznych stalowych "90" kompletnych z zamkiem podwójnym z obróbką obsadzenia
	0,90 * 2,0 * 2

	Pozycja: Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2. Okna 0,90/1,40m-1szt.
	1,0 * 1,50 * 6

	Pozycja: Osadzenie podokienników zew.stal.powlekanych
	6,0

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej
	52

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	210

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie
	210

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy- mi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za- praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian EPS-040 gr. 15 cm
	210

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy- mi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za- praw klejących - przymocowanie płyt styropiano- wych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 6 szt/m2
	210 * 6

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	210

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowego grubości 2,5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich
	210

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby - Ganek.
	8,51 * 2 * 2,50

	Pozycja: Malowanie farbą do wymalowań zewn. Ganek.
	8,51 * 2 * 2,50

	Pozycja: Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej.- Daszek nad gankiem
	2,60 * 4,50

	Pozycja: Pokrycia dachu blachą dachówkopodobną - Daszek nad gankiem
	11,70

	Pozycja: Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne - Daszek nad gankiem
	2,60

	Pozycja: Wykonanie połączenia połaci ze ścianami - przednie - Daszek nad gankiem
	4,50

	Pozycja: Malowanie desek i krokwi preparatami zabezpieczającymi drewno - Daszek nad gankiem
	0,50 * (2,60 + 4,50)


	Dział:ROBOTY WEWNĘTRZNE
	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	150

	Pozycja: Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.24)
	64

	Pozycja: Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome. Sufity
	64

	Pozycja: Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe. Ściany wewnętrzne
	150

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach
	150 + 64

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej. Toaleta. Rodzaj kafli uzgodnić przed zakupem  z inwestorem
	3 * 2,0 * 2,0 * 2

	Pozycja: Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania
	150 + 64

	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	2

	Pozycja: Gruntowanie podłoży preparatami - po- wierzchnie poziome. Posadzki cementowe
	64

	Pozycja: Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą.  Rodzaj kafli uzgodnić przed zakupem  z inwestorem
	64

	Pozycja: Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm
	50

	Pozycja: Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego
	2

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	2

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"
	2

	Pozycja: Kotły żeliwne wodne lub parowe o mocy znamionowej do 50kW
	1

	Pozycja: Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej
	1

	Pozycja: Wykonanie instalacji sanitarnej wewnętrznej
	1


	Dział:OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU, DOJŚCIA I DOJAZDY
	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie- zbrojonych o grubości do 15 cm - opaska betonowa
	0,10 * 0,40 * (16 * 2 + 9)

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
	0,15 * 50

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
	7,50

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	(17 + 10) * 2

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	50

	Pozycja: Ogrodzenie z siatki o wys.do 1.00 m na słupkach stalowych obsadzonych w cokole
	120





