
Przebudowa

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa
R*1,05

1 Roboty przygotowawcze

1
d.1

KNNR 8
0128-05

Demontaż kompletnego urządzenia do podgrzewania
wody (bojlera)

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

2
d.1

KNNR 8
0225-03

Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki porcelanowej szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

3
d.1

KNNR 8
0122-04

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

4
d.1

KNNR 8
0225-05

Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską
porcelanową lub żeliwną

szt

12 szt 12,000

RAZEM 12,000

5
d.1

KNNR 8
0225-06

Demontaż urządzeń sanitarnych: pisuaru porcelanowego szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

6
d.1

KNNR 8
0108-06

Demontaż rurociągu z PCW łączonego metodą klejenia,o
średnicy 32-40 mm na ścianie

m

20 m 20,000

RAZEM 20,000

7
d.1

KNNR 8
0108-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy
25-32 mm na ścianie

m

20 m 20,000

RAZEM 20,000

8
d.1

KNNR 8
0222-08

Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianie m

40 m 40,000

RAZEM 40,000

9
d.1

KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub
cementowo-wapiennej,bez względu na ilość,na
ścianach,filarach i pilastrach

m2

120 m2 120,000

RAZEM 120,000

10
d.1

KNNR 3
0601-02

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub
cementowo-wapiennej,bez względu na ilość,na stropach
płaskich,belkach i schodach

m2

40 m2 40,000

RAZEM 40,000

11
d.1

KNNR 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

40 m2 40,000

RAZEM 40,000

12
d.1

KNNR 3
0301-01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie
wapiennej,cementowo-wapiennej

m3

3,6 m3 3,600

RAZEM 3,600

2 Roboty murowe, ściany, parapety

13
d.2

KNNR 2
0701-06

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego, o
grubości 6 cm

m2

33 m2 33,000

RAZEM 33,000

14
d.2

KNNR 3
0303-01

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej

m3

0,45 m3 0,450
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RAZEM 0,450

15
d.2

KNNR 3
0302-01

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach
z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej

m3

0,45 m3 0,450

RAZEM 0,450

16
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

115,6 m2 115,600

RAZEM 115,600

17
d.2

KNNR 2
0801-03

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów m2

75,6 m2 75,600

RAZEM 75,600

18
d.2

KNNR 2
0801-04

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i podciągów m2

40 m2 40,000

RAZEM 40,000

19
d.2

KNNR 2
0802-06

Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach m2

115,6 m2 115,600

RAZEM 115,600

20
d.2

KNNR 2
1401-03

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich
farbą syntetyczną z dwukrotnym poszpachlowaniem

m2

115,6 m2 115,600

RAZEM 115,600

21
d.2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

120 m2 120,000

RAZEM 120,000

22
d.2

KNNR 2
0803-02

Licowanie powierzchni wewnętrznych ścian płytkami
ceramicznymi mocowanymi na klej

m2

120 m2 120,000

RAZEM 120,000

23
d.2

KNNR 2
1802-02

Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych.
Elementy grubości 4 cm i szerokości do 50 cm (granit,
sjenit, wapień zbity)

m

3,72 m 3,720

RAZEM 3,720

3 Roboty remontowe instalacji wodno-kanalizacyjnej

24
d.3

KNNR 4
0110-02

Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm PVC łączone
metodą klejenia, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

80 m 80,000

RAZEM 80,000

25
d.3

KNNR 4
0116-02

Dodatki w rurociągach z PVC za podejścia dopływowe do
zaworów czerpalnych, baterii,mieszaczy itp.o połączeniu
sztywnym o średnicy zewnętrznej 25 mm klejonym

szt

21 szt 21,000

RAZEM 21,000

26
d.3

KNNR 4
0132-03

Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 25 mm,
instalacji wodociągowych z rur z PVC

szt

21 szt 21,000

RAZEM 21,000

27
d.3

KNNR 4
0208-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 160 mm o
połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

20 m 20,000

RAZEM 20,000

28
d.3

KNNR 4
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o
połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m
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30 m 30,000

RAZEM 30,000

29
d.3

KNNR 4
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o
połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

30 m 30,000

RAZEM 30,000

30
d.3

KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i
kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach
wciskowych

szt

13 szt 13,000

RAZEM 13,000

31
d.3

KNNR 4
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i
kształtek z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach
wciskowych

szt

8 szt 8,000

RAZEM 8,000

32
d.3

KNNR 4
0216-01

Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm
uszczelnione sznurem i folią aluminiową

szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

4 Roboty remontowe instalacji elektrycznej

33
d.4

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże -
cegła

m

50 m 50,000

RAZEM 50,000

34
d.4

KNNR 5
1208-01

Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm m

50 m 50,000

RAZEM 50,000

35
d.4

KNNR 5
0202-01

Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych
korytkach. Przewód o przekroju 2,5 mm2

m

50 m 50,000

RAZEM 50,000

36
d.4

KNNR 5
0301-08

Przygotowanie podłoża pod osprzęt
instalacyjny.Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do
konsolek osadzonych w podłożu zcegły.Wykonanie
ślepych otworów

szt

12 szt 12,000

RAZEM 12,000

37
d.4

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm
pojedyncze

szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

38
d.4

KNNR 5
0302-02

Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm
podwójne

szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

39
d.4

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym,
podtynkowe 2-biegunowe końcowe. Obciążalność 10 A,
przekrój przewodu do 2,5 mm2

szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

40
d.4

KNNR 5
0306-02

Przyciski instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w
puszkach instalacyjnych

szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

41
d.4

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) żarowe bez
klosza

szt

8 szt 8,000

RAZEM 8,000
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5 Roboty posadzkowe

42
d.5

KNNR 2
1208-02

Samopoziomujące masy szpach.TERPLAN-N-ATLAS
wewnątrz budynków pod płytki z kamieni
sztucz.,wykładziny,Parkiet.Dopłata za każdy 1mm gr.lecz
nie więcej niż 10mm

m2

40 m2 40,000

RAZEM 40,000

43
d.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

40 m2 40,000

RAZEM 40,000

44
d.5

KNNR 2
1203-02

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych
o wymiarach ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej
układane metodą regularną

m2

40 m2 40,000

RAZEM 40,000

6 Zakup i montaż urządzeń

45
d.6

KNNR 2
1103-01

Dostaw i montaż drzwi płytowych wew. wraz z ościeżnicą szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

46
d.6

Kalkulacja
własna

Dostaw i montaż przegród pisuarów 40x68 cm szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

47
d.6

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż lustra ściennego m2

4,72 m2 4,720

RAZEM 4,720

48
d.6

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż kabina sanitarna HPL szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

49
d.6

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż suszarek elektrycznych do rąk szt

5 szt 5,000

RAZEM 5,000

50
d.6

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż dozowników na mydło w płynie szt

5 szt 5,000

RAZEM 5,000

51
d.6

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż pojemników na papier toaletowy
,,jumbo''

szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

52
d.6

Kalkulacja
własna

Kosz z pokrywą szt

5 szt 5,000

RAZEM 5,000

53
d.6

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż szczotek WC szt

8 szt 8,000

RAZEM 8,000

54
d.6

KNNR 4
0230-02

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem mosiężnym
gruszkowym

kpl

7 kpl 7,000

RAZEM 7,000

55
d.6

KNNR 4
0233-03

Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl

6 kpl 6,000

RAZEM 6,000
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56

d.6
KNNR 4
0234-02

Pisuary pojedyncze z zaworami spłukującymi kpl

4 kpl 4,000

RAZEM 4,000

57
d.6

KNNR 4
0230-02

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem mosiężnym
gruszkowym dla osób niepełnosprawnych

kpl

2 kpl 2,000

RAZEM 2,000

58
d.6

KNNR 4
0233-02

Ustęp z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" dla osób
niepełnosprawnych

kpl

2 kpl 2,000

RAZEM 2,000

59
d.6

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych szt

8 szt 8,000

RAZEM 8,000

60
d.6

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż lustro ścienne uchylne dla osób
niepełnosprawnych

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

61
d.6

KNNR 4
0143-01

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o
pojemności 150 dm3

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż kompletnego urządzenia do podgrzewania wody (bojlera)
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki porcelanowej
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową lub żeliwną
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Demontaż urządzeń sanitarnych: pisuaru porcelanowego
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu z PCW łączonego metodą klejenia,o średnicy 32-40 mm na ścianie
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm na ścianie
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianie
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej,bez względu na ilość,na ścianach,filarach i pilastrach
	Obmiar: <edit>120</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej,bez względu na ilość,na stropach płaskich,belkach i schodach
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>3,6</edit>


	Dział:Roboty murowe, ściany, parapety
	Pozycja: Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego, o grubości 6 cm
	Obmiar: <edit>33</edit>

	Pozycja: Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>0,45</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>0,45</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży
	Obmiar: <edit>115,6</edit>

	Pozycja: Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów
	Obmiar: <edit>75,6</edit>

	Pozycja: Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i podciągów
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach
	Obmiar: <edit>115,6</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną z dwukrotnym poszpachlowaniem
	Obmiar: <edit>115,6</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
	Obmiar: <edit>120</edit>

	Pozycja: Licowanie powierzchni wewnętrznych ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
	Obmiar: <edit>120</edit>

	Pozycja: Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych. Elementy grubości 4 cm i szerokości do 50 cm (granit, sjenit, wapień zbity)
	Obmiar: <edit>3,72</edit>


	Dział:Roboty remontowe instalacji wodno-kanalizacyjnej
	Pozycja: Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Dodatki w rurociągach z PVC za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii,mieszaczy itp.o połączeniu sztywnym o średnicy zewnętrznej 25 mm klejonym
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 25 mm, instalacji wodociągowych z rur z PVC
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm uszczelnione sznurem i folią aluminiową
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:Roboty remontowe instalacji elektrycznej
	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach. Przewód o przekroju 2,5 mm2
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny.Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do konsolek osadzonych w podłożu zcegły.Wykonanie ślepych otworów
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm podwójne
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe końcowe. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Przyciski instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) żarowe bez klosza
	Obmiar: <edit>8</edit>


	Dział:Roboty posadzkowe
	Pozycja: Samopoziomujące masy szpach.TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucz.,wykładziny,Parkiet.Dopłata za każdy 1mm gr.lecz nie więcej niż 10mm
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną
	Obmiar: <edit>40</edit>


	Dział:Zakup i montaż urządzeń
	Pozycja: Dostaw i montaż drzwi płytowych wew. wraz z ościeżnicą
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Dostaw i montaż przegród pisuarów 40x68 cm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż lustra ściennego
	Obmiar: <edit>4,72</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż kabina sanitarna HPL
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż suszarek elektrycznych do rąk
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż dozowników na mydło w płynie
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż pojemników na papier toaletowy ,,jumbo''
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Kosz z pokrywą
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż szczotek WC
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem mosiężnym gruszkowym
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt"
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Pisuary pojedyncze z zaworami spłukującymi
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem mosiężnym gruszkowym dla osób niepełnosprawnych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Ustęp z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" dla osób niepełnosprawnych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż lustro ścienne uchylne dla osób niepełnosprawnych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 150 dm3
	Obmiar: <edit>2</edit>





