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1 ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE
1.1 PIWNICA - POMIESZCZENIE ODPADÓW MEDYCZNYCH
1 KNR 402/132/1

DemontaŜ baterii, umywalkowej 1 szt
2 KNR 402/235/6

DemontaŜ umywalki 1 kpl
3 KNR 401/819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
3,0*0,5 = 1,500000

1,5 ~1,5 m2
4 KNR 401/336/1

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
gł ęboko ść/szeroko ść 1/4 x 1/2 cegły 3,0 m

5 KNR 401/336/3
Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
gł ęboko ść/szeroko ść 1/2 x 1/2 cegły 3,0 m

6 KNRW 215/112/1 (1)
Ruroci ągi z tworzyw sztucznych PP o poł ączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 20·mm 6,0 m

7 KNRW 215/116/1 (1)
Dodatki za podej ścia dopływowe, w ruroci ągach z tworzyw sztucznych, do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o p oł ączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm 1 szt

8 KNR 215/205/2
Ruroci ągi z PCW, na ścianach, ł ączone metod ą wciskow ą, Fi 50·mm 3,0 m

9 KNR 215/208/3
Dodatek za podej ścia odpływowe z rur PCW, ł ączone metod ą wciskow ą, Fi 50·mm 1 szt

10 KNRW 215/137/1
Bateria umywalkowa, ścienna, Dn·15·mm (materiał z demonta Ŝu) 1 szt

11 KNRW 215/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowy m (materiał z demonta Ŝu) 1 kpl

12 KNR 401/326/1 (1)
Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szeroko ści 1/2 cegły 6,0 m

13 KNR 202/829/6
Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 25x20, metoda zwykła 1,5 m2

1.2 PIWNICA - KORYTARZ
14 KNR 403/1001/3

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie , podło Ŝe: beton 15,0 m
15 KNR 508/210/5

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane  p.t. w gotowych bruzdach bez 
zaprawienia bruzd, podło Ŝe betonowe, ł ączny przekrój Ŝył 12Cu, 20Al·mm2 - YDYp 3x1,5 
mm2
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 15,0 m

16 KNR 403/1012/2
Zaprawianie bruzd o szeroko ści do 50 mm 15,0 m

17 KNR 508/301/21
Przygotowanie podło Ŝa pod osprz ęt instalacyjny, mocowanie osprz ętu na zaprawie 
cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów mechanicznie, beton
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 szt

18 KNR 508/302/1
Monta Ŝ na gotowym podło Ŝu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szcz ękowych do 
przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe F i do 60 mm, mocowanie: gips - 
cement, 1 wylot 2 szt

19 KNR 508/307/2 (1)
Monta Ŝ na gotowym podło Ŝu ł ączników i przycisków instalacyjnych z podł ączeniem, 
ł ączniki podtynkowe w puszce instalacyjnej jednobiegu nowy, przycisk
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 szt

20 KNR 508/813/1
Podł ączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce,  przewody kabelkowe w powłoce 
polwinitowej, przekrój Ŝył do 2,5 mm2
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 szt

21 KNR 508/501/4 (1)
Przygotowanie podło Ŝa pod oprawy o świetleniowe zawieszane, podło Ŝe: beton, mocowanie 
na kołkach plastikowych, ilo ść mocowa ń 2
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 kpl

22 KNR 508/504/1
Monta Ŝ na gotowym podło Ŝu opraw o świetleniowych z podł ączeniem, oprawy zwykłe, 
zawieszane ko ńcowe 2 szt

23 KNR 403/1202/1
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektryczne go niskiego napi ęcia 1-fazowego 1 pomiar

24 KNR 403/1205/1
Badanie i pomiar instalacji uziemiaj ącej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy 1,000 pomiar

25 KNR 403/1205/2
Badanie i pomiar instalacji uziemiaj ącej ochronnej lub roboczej, pomiar nast ępny 1 pomiar

1.3 PIWNICA - POMIESZCZENIE EWENTUALNEGO ARCHIWUM
26 KNR 401/701/5

Odbicie tynków wewn ętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zapraw y 
cementowo-wapiennej - 50% powierzchni 46,5 m2

27 KNR 401/1202/7
Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewn ętrznych, skasowanie wykwitów 
(zacieków) 46,5 m2
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28 KNR 202/803/3

Tynki zwykłe wykonywane r ęcznie, ściany i słupy, kategoria·III 46,5 m2
29 KNR 202/1502/5

Malowanie 2-krotne farb ą klejow ą tynków sufitów
5,55*5,08 = 28,194000

28,2 ~28,2 m2
30 KNR 202/1502/6

Malowanie 2-krotne farb ą klejow ą tynków ścian, w kolorze jasnym
(5,55*3,05)*2 = 33,855000
(5,08*3,05)*2 = 30,988000

64,8 ~64,8 m2
31 KNR 202/1112/1 (1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, wykładz ina "Rekord" z wywini ęciem na 
ściany

28,2*1,1 = 31,020000
31,0 ~31,0 m2

1.4 KLATKA SCHODOWA
32 KNR 401/1208/2

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 83,5 m2
33 KNR 401/1202/9

Malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewn ętrznych, zeskrobanie i zmycie starej 
farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5· m2

61,6+63,8 = 125,400000
125,4 ~125,4 m2

34 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, przygo towanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówno ści (sfalowa ń) powierzchni tynku 125,4 m2

35 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krot ne, sufity wewn ętrzne

5,55*3,8 = 21,090000
(9,0*1,5)*3 = 40,500000

61,6 ~61,6 m2
36 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krot ne, ściany wewn ętrzne
(5,55+3,8*2)*9,7/2 = 63,777500

63,8 ~63,8 m2
37 KNR 401/1206/5 (1)

Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn ętrznych, ściany, z 2-krotnym 
szpachlowaniem, 2-krotne
ściny 63,8 = 63,800000
ściany schodów (1,84*2+2,9)*1,0*3 = 19,740000

83,5 ~83,5 m2
38 KNR 401/818/5

ANALOGIA  Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych ze  schodów z demonta Ŝem listew 
aluminiowych 19,2 1,5 m2

39 KNR 202/1121/1
Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie p odło Ŝa 19,2 m2

40 ORGB 202/2810/4 (1)
Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" z ry flem na stopniach schodowych, na 
zaprawach klejowych, warstwa kleju grubo ści 4·mm, płytki 20x30, zaprawa "Atlas"

(1,35*0,33)*20+(1,35*0,15)*21 = 13,162500
1,48*1,45+(1,34*1,45)*2 = 6,032000

19,2 ~19,2 m2
41 KNR 202/1122/2

Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, m etoda kombinowana, przygotowanie 
podło Ŝa, cokolik wysoko ści 15·cm 34,0 m

42 KNR 202/1122/8
Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, m etoda kombinowana, z przycinaniem 
płytek, cokolik wysoko ści 15·cm

(0,48*20)*2+(0,15*21)*2+1,48+ 
1,45+(1,34+1,45)*2 = 34,010000

34,0 ~34,0 m
1.5 GABINET ZABIEGOWY I EKG
43 KNR 401/818/5

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
4,45*4,66 = 20,737000
2,83*4,66 = 13,187800

33,9 ~33,9 m2
44 KNR 202/1118/1

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych n a klej, przygotowanie podło Ŝa 33,9 m2
45 KNR 202/1118/8

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych n a klej, płytki 30x30·cm, metoda 
zwykła 33,9 m2

46 KNR 202/1120/4
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 
30x30·cm, cokolik 15·cm, przygotowanie podło Ŝa 30,8 m

47 KNR 202/1120/5
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 
30x30·cm, cokolik 15·cm, metoda zwykła

4,45*2+4,66*2 = 18,220000
2,83*2+4,66*2 = 14,980000
-0,8*3 = -2,400000

30,8 ~30,8 m
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1.6 REJESTRACJA
48 KNR 19/929/12 (1)

Wymiana drzwi zespolonych na drzwi z PCV
1,56*2,05 = 3,198000

3,2 ~3,2 m2
49 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krot ne, ściany wewn ętrzne
(2,4+2,05*2)*0,8 = 5,200000

5,2 ~5,2 m2
1.7 KORYTARZ NA PARTERZE
50 KNR 19/929/12 (1)

Wymiana drzwi zespolonych na drzwi z PCV
1,5*2,05 = 3,075000

3,1 ~3,1 m2
51 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krot ne, ściany wewn ętrzne
(3,1+2,05*2)*0,8 = 5,760000

5,8 ~5,8 m2
1.8 GABINET LEKARSKI NR 24
52 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, o ście Ŝnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 1 szt
53 KNR 202/1019/1

Skrzydła drzwiowe płytowe wewn ętrzne, wej ściowe, z o ście Ŝnic ą drewnian ą, fabrycznie 
wykończone, pełne 1-dzielne, do 2.0·m2

0,9*2,05 = 1,845000
1,8 ~1,8 m2

54 KNR 401/708/2 (1)
Wykonanie tynków zwykłych wewn ętrznych kategorii III na o ście Ŝach (na podło Ŝach z 
cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cemen towo-wapienny, o ście Ŝa szeroko ści 
25·cm

0,9+2,05*2 = 5,000000
5,0 ~5,0 m

55 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krot ne, ściany wewn ętrzne

2,4*0,8 = 1,920000
1,9 ~1,9 m2

56 KNR 202/1503/2 (1)
Malowanie zwykłe farb ą olejn ą lub ftalow ą, tynki wewn ętrzne, bez szpachlowania, 
2-krotnie

2,0*0,8*2 = 3,200000
3,2 ~3,2 m2

1.9 GABINET STOMATOLOGICZNY
57 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, o ście Ŝnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 2 szt
58 KNR 202/1019/1

Skrzydła drzwiowe płytowe wewn ętrzne, wej ściowe, z o ście Ŝnic ą drewnian ą, fabrycznie 
wykończone, pełne 1-dzielne, do 2.0·m2

(0,9*2,05)*2 = 3,690000
3,7 ~3,7 m2

59 KNR 401/708/2 (1)
Wykonanie tynków zwykłych wewn ętrznych kategorii III na o ście Ŝach (na podło Ŝach z 
cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cemen towo-wapienny, o ście Ŝa szeroko ści 
25·cm

(0,9+2,05*2)*2 = 10,000000
10,0 ~10,0 m

60 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krot ne, ściany wewn ętrzne

(2,4*0,8)*2 = 3,840000
3,8 ~3,8 m2

61 KNR 202/1503/2 (1)
Malowanie zwykłe farb ą olejn ą lub ftalow ą, tynki wewn ętrzne, bez szpachlowania, 
2-krotnie

(2,0*0,8*2)*2 = 6,400000
6,4 ~6,4 m2

1.10 ROBOTY INSTALACYJNE C.O.
62 KNR 402/508/1 (1)

ANALOGIA   Wstawienie głowic termostatycznych 10 szt
1.11 WYWÓZ GRUZU (razem rozdział)
63 KNR 401/108/9

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km
2,0 = 2,000000

2,0 ~2,0 m3
64 KNR 401/108/10

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na ka Ŝdy nast ępny 1·km 2,0 4,00 m3
65 Dodatek za składowanie gruzu 2,0 m3
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2 ROBOTY REMONTOWE ZEWNĘTRZNE
2.1 WYMIANA DRZWI
66 KNR 19/929/12 (1)

Wymiana drzwi drewnianych zewn ętrznych z ściank ą na  drzwi  PCV dwuskrzydłowe o wym. 
1,8x2,0 + ścianka

3,05*2,5 = 7,625000
7,6 ~7,6 m2

67 KNR 19/929/12 (1)
Wymiana drzwi drewnianych zewn ętrznych z na świetlem na  drzwi  PCV o wym. 1,0x2,0 + 
naświetle

1,0*3,02 = 3,020000
3,0 ~3,0 m2

68 KNR 19/929/12 (1)
Wymiana drzwi drewnianych zewn ętrznych z na świetlem na  drzwi  PCV o wym. 2,16x2,05 + 
naświetle

2,16*2,45 = 5,292000
5,3 ~5,3 m2

69 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krot ne, ściany wewn ętrzne

(4,5+1,0*2)*0,8+(2,4+1,0*2)*0,8+ 
(3,8*0,45*2)*0,8 = 11,456000

= 0,000000
= 0,000000

11,5 ~11,5 m2
70 KNR 202/1503/2 (1)

Malowanie zwykłe farb ą olejn ą lub ftalow ą, tynki wewn ętrzne, bez szpachlowania, 
2-krotnie

(2,0*2)*0,8 = 3,200000
(2,02*2)*0,8 = 3,232000
(2,0)*0,8 = 1,600000

8,0 ~8,0 m2
2.2 ZADASZENIA
71 Kalk. ind.  Zadaszenie z poliw ęglanu na wej ściem głównym o wym. 1,0x2,0 m 1 szt
72 Kalk. ind.  Zadaszenie z poliw ęglanu na wej ściem bocznym o wym. 1,0x2,0 m 1 szt
2.3 PODJAZD
73 KNR 233/810/5

Groszkowanie powierzchni 119,0 m2
74 KNRW 711/101/1 (5)

Gruntowanie podło Ŝy podło Ŝe betonowe 119,0 m2
75 KNR 202/1107/3

Posadzki lastrykowe 1-warstwowe 1-barwne 20·mm płuk ane
2,75*13,0 = 35,750000
2,6*32,0 = 83,200000

119,0 ~119,0 m2
76 KNR 202/1105/5

Cokoliki z lastrykowych 15·cm
32,0+2,6-0,9*3 = 31,900000

31,9 ~31,9 m
2.4 WYWÓZ GRUZU (razem rozdział)
77 KNR 401/108/9

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km 1,5 m3
78 KNR 401/108/10

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na ka Ŝdy nast ępny 1·km 1,5 4,00 m3
79 Dodatek za składowanie gruzu 1,5 m3


