
remont salki nr 116 PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAśOWE CPV 5110000-1
1

d.1
wycena włas-
na

DemontaŜ  listew przyściennych z drewna liściastego m

32.5-0.8-0.9 m 30.800
RAZEM 30.800

2
d.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2

drzwi
0.8*2.1 m2 1.680

RAZEM 1.680
3

d.1
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5
m2 - powierzchnia ścian przeznaczonych do malowania, nie zajęta przez wy-
kończenie z boazerii drewnianej

m2

sufit
64.56 m2 64.560
ściana z oknami 
20.78 m2 20.780
ściana na prawo od wejścia do pomieszczenia 
19.87 m2 19.870
ściana na lewo od wejścia do pomieszczenia
24.27 m2 24.270

RAZEM 129.480
4

d.1
KNNR 9
0402-06

DemontaŜ gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

5
d.1

KNNR 9
0401-07

DemontaŜ nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

6
d.1

wycena włas-
na

Wywóz śmieci i nieczystości  - kontener o pojemności 3m3 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH 45400000- 1, NAKŁADANIE PO-
WIERZCHNI KRYJĄCYCH 45442000-7, ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE 45450000-6, TYNKOWA-
NIE 45410000-4, POKRYWANIE PODŁOG 45430000-0, ROBOT Y MALARSKIE 45440000-3,  KAMINIARSKIE
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 45262512-3, 

7
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

sufit
64.56 m2 64.560

RAZEM 64.560
8

d.2
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

ściana z oknami
19.75 m2 19.750
ściana na prawo od wejścia do pomieszczenia 
19.87 m2 19.870
ściana na lewo od wejścia do pomieszczenia
24.64 m2 24.640

RAZEM 64.260
9

d.2
NNRNKB
202 1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie powierzchni z płyt G-K

m2

ściana z drzwiami wejściowymi
1.84*9.31 m2 17.130

RAZEM 17.130
10

d.2
KNR 2-02
0815-06

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych m2

sufit
64.56 m2 64.560

RAZEM 64.560
11

d.2
KNR 2-02
0815-04

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych m2

ściana z oknami
19.75 m2 19.750
ściana na prawo od wejścia do pomieszczenia 
19.87 m2 19.870
ściana na lewo od wejścia do pomieszczenia
24.64 m2 24.640

RAZEM 64.260
12

d.2
KNR-W 4-01
0711-07

Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach
prostokątnych na podłoŜu z betonów Ŝwirowych, zagruntowanych siatek, płyt
wiórowo-cementowych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu

m2

ściany 5%
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64.56*0.05 m2 3.228

RAZEM 3.228
13

d.2
KNR 2-02
2006-03
analogia

Wykonanie rusztu metalowego na całej wysokości ściań. widok A i D zgodnie
proj. wykonawczym, rys.02

m2

ściana z drzwiami wejściowymi
4.53*9.31-2.14*1.07+6.83*3.73-1.30*0.98 m2 64.086

RAZEM 64.086
14

d.2
KNR-W 2-02
2008-03

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach na rusztach

m2

1.84*9.31+6.83*3.73-1.30*0.98 m2 41.332
RAZEM 41.332

15
d.2

wycena włas-
na

MontaŜ sztukaterii gipsowej - sufit profil 1 m

27 m 27.000
RAZEM 27.000

16
d.2

wycena włas-
na

MontaŜ sztukaterii gipsowej - sufit profil 2 m

32.14 m 32.140
RAZEM 32.140

17
d.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoŜy gipsowych z gruntowaniem

m2

sufit
64.56 m2 64.560
ściana z drzwiami wejściowymi
1.84*9.31 m2 17.130
ściana z oknami
19.75 m2 19.750
ściana na prawo od wejścia do pomieszczenia 
19.87 m2 19.870
ściana na lewo od wejścia do pomieszczenia
24.64 m2 24.640

RAZEM 145.950
18

d.2
wycena włas-
na

Wykonanie lamperii z paneli ściennych wraz z podkonstrukcją: rama konstruk-
cyjna plyta wiórowa fornirowana naturalną okleiną ciemny dąb, wypełniona
fornirowaną płyciną, elementy frezowane z lirego dębu - całość wykonać zgod-
nie  z projektem wykonaczym.

m2

ściana z drzwiami wejściowymi
23.10 m2 23.100
ściana z oknami
15.30 m2 15.300
ściana na prawo od wejścia do pomieszczenia 
11.30 m2 11.300
ściana na lewo od wejścia do pomieszczenia
4.9 m2 4.900

RAZEM 54.600
19

d.2
wycena włas-
na

Wykonanie obudów grzejników z drewna dębowego - całość wykonać zgodnie
z projektem wykonaczym.

m2

8.9 m2 8.900
RAZEM 8.900

20
d.2

wycena włas-
na

Wykonanie obudów klimatyzatora  z drewna dębowego - całość wykonać
zgodnie  z projektem wykonaczym.

m2

2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500

21
d.2

wycena włas-
na

Lakierowanie boazerii z paneli ściennych dębowych
Krotność = 2

m2

54.60 m2 54.600
RAZEM 54.600

22
d.2

wycena włas-
na

Lakierowanie obudów z drewna dębowego
Krotność = 2

m2

8.9+2.5 m2 11.400
RAZEM 11.400

23
d.2

Wycena
własna
analogia

Cyklinowanie parkietu m2

65.95 m2 65.950
RAZEM 65.950

24
d.2

KNR-W 2-02
1122-06
analogia

Pastowanie posadzek i parkietów - szpachlowanie parkietu m2

65.95 m2 65.950
RAZEM 65.950

25
d.2

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

65.95 m2 65.950
RAZEM 65.950
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26

d.2
KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów
Krotność = 2

m2

65.95 m2 65.950
RAZEM 65.950

27
d.2

KNR-W 2-02
1122-06
analogia

Pastowanie posadzek i parkietów - pastowanie i polerowanie m2

65.95 m2 65.950
RAZEM 65.950

28
d.2

KNR 0-19
1023-12

MontaŜ drzwi  z obróbką obsadzenia m2

0.9*2 m2 1.800
RAZEM 1.800

29
d.2

wycena włas-
na

Oklejanie istniejących drzwi wejściwoych wraz z ościeŜnicą kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.2

wycena włas-
na

MontaŜ karniszy na ścianach kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

31
d.2

wycena wlas-
na

MontaŜ wyposazenia wraz z przeniesieniem z miejsca skladowania do miejsca
wbudowania - odbiornik telewizyjny

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

32
d.2

wycena wlas-
na

MontaŜ wyposazenia wraz z przeniesieniem z miejsca skladowania do miejsca
wbudowania - kinkiety

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

33
d.2

wycena wlas-
na

MontaŜ wyposazenia wraz z przeniesieniem z miejsca skladowania do miejsca
wbudowania - Ŝyrandol

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

34
d.2

wycena wlas-
na

DemontaŜ  istniejacej instalacji z koryt instalacyjnych z PCV 200x60 m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

35
d.2

KNR 5-08
0226-03

MontaŜ listew ściennych z PCV 250x60 na ścianach i sufitach ceglanych za
pomocą kołków rozporowych

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

36
d.2

KNR 5-08
0309-03

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem - np Berker Gniazdo z/u K.1 Antra-
cyt

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

37
d.2

KNR 5-08
0309-03

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem - np Berker Gniazdo z/u z pokrywa
K.1 Antracyt

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

38
d.2

KNR 5-08
0309-03

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem - np Berker Gniazdo tel.RJ11  K.1
Antracytowe

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.2

KNR 5-08
0309-03

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem - np Berker Gniazdo tel RJ 45. K.1
Antracytowe

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

40
d.2

KNR 5-08
0307-03

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem - łącznik pojedyńczy np. Berker
K1 antracyt

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.2

KNR 5-08
0307-03

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem - łącznik podwójny np. Berker
K1 antracyt

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.2

wycena włas-
na

Montaz ramek do gniazd i łączników - ramka pojedyńcza  antracyt szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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43

d.2
wycena włas-
na

Montaz ramek do gniazd i łączników - ramka podwójna  antracyt szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.2

wycena włas-
na

Montaz ramek do gniazd i łączników - ramka potrójna antracyt szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.2

wycena włas-
na

Montaz ramek do gniazd i łączników - ramka poczwórna antracyt szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

46
d.2

wycena włas-
na

MontaŜ korytka kablowego podtynkowego z obrobieniem powierzchni ścian
(pod odbiornik telewizyjny)

m

1.7 m 1.700
RAZEM 1.700
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