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Przedmiar robót

Roboty remontowe w przychodni zdrowia nr 1 w O świ ęcimiu przy ulicy świrki i Wigury

Data: 2010-05-20
Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

Obiekt: Roboty wewn ętrzne, remont elewacji
Zamawiaj ący: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w O świ ęcimiu, 32-600 O świ ęcim, ul. Garbarska 1
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

1 WYMIANA OKIEN
1 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, o kapów kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadaj ącej si ę do u Ŝytku- parapety zewn ętrzne

(1,05*0,25)*31 = 8,137500
8,1 ~8,1 m2

2 KNR 401/354/12
Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko

1,04*31 = 32,240000
32,2 ~32,2 m

3 KNR 19/929/10 (1)
Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na ok na i drzwi balkonowe z PCV, okna 
rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5 ·m2, osadzanie na kotwach

(0,94*2,25)*31 = 65,565000
65,6 ~65,6 m2

4 KNR 401/321/1
Obsadzenie parapetów zewn ętrznych z tworzywa sztucznego o długo ści 1,04 m 31 szt

5 KNR 401/321/3
Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników betonowych lub last rykowych do 1,5 
(podokienniki z demonta Ŝu) 31 szt

6 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

(0,94+2,25*2)*31 = 168,640000
168,6 ~168,6 m

7 KNR 401/1202/8
Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi do 5·m2 173,6 m2

8 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, przygo towanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówno ści (sfalowa ń) powierzchni tynku 173,6 m2

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

(2,5+2,25*2)*0,8*31 = 173,600000
173,6 ~173,6 m2

2 REJESTRACJA RENTGEN
10 KNR 401/818/5

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
3,85*2,9+3,85*1,5+2,25*1,1 = 19,415000

19,4 ~19,4 m2
11 KNR 202/1118/1

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych n a klej, przygotowanie podło Ŝa 19,4 m2
12 ORGB 202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" n a zaprawach klejowych w 
pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubo ści 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas" 19,4 m2

13 ORGB 202/2809/1 (1)
Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wyka ńczaj ąca, 
pomieszczenia do 10·m2, płytki 15x15, zaprawa "Atla s"

3,85*2+2,9*2+3,85*2+1,5*2+2,25*2+ 
1,1*2 = 30,900000
-0,9*3 = -2,700000

28,2 ~28,2 m
3 PIWNICA
14 KNR 401/1208/2

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
ubikacja (1,4*2+1,7*2)*1,6-0,8*1,6 = 8,640000

8,6 ~8,6 m2
15 KNR 202/829/1

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podło Ŝa 17,0 m2
16 KNR 202/829/6

Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x25, metoda zwykła
(1,4*2+1,7*2)*3,0-0,8*2,0 = 17,000000

17,0 ~17,0 m2
17 KNR 19/929/3 (1)

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na ok na i drzwi balkonowe z PCV, okna 
uchylne jednodzielne, do 1,0·m2, osadzanie na kotwa ch

(0,8*1,0)*20 = 16,000000
16,0 ~16,0 m2

18 KNR 401/708/3 (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 
40·cm

(0,8*2+1,0)*20 = 52,000000
52,0 ~52,0 m

19 KNR 401/1202/8
Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi do 5·m2

(0,8*2+2,6)*0,8*20 = 67,200000
67,2 ~67,2 m2

20 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, przygo towanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówno ści (sfalowa ń) powierzchni tynku 67,2 m2
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21 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krot ne, ściany wewn ętrzne 67,2 m2
4 KORYTARZ I PI ĘTRO
22 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, o ście Ŝnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2
korytarz 1,5*2,0 = 3,000000

3,0 ~3,0 m2
5 POMIESZCZENIE PAŃ SPRZĄTAJĄCYCH - ROBOTY BUDOWLANE
23 KNR 401/354/3

Wykucie z muru, o ście Ŝnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2 2 szt
24 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, o ście Ŝnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 3 szt
25 KNR 401/348/3

Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubo ść ścianki 1/2 cegły
(1,85*3,2)*2 = 11,840000
-(0,6*2,0)*2-(0,5*0,5)*2 = -2,900000

8,9 ~8,9 m2
26 KNR 401/329/3

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych , zaprawa 
wapienna lub cementowo-wapienna, grubo ść ponad 1/2 cegły

0,2*0,4*2,2 = 0,176000
0,2 ~0,2 m3

27 KNR 401/807/4
Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej

1,85*5,25 = 9,712500
9,7 ~9,7 m2

28 KNR 401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

(1,85*2+5,25*2)*1,6-0,8*1,6 = 21,440000
21,4 ~21,4 m2

29 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepie ń otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 
stalowych, do I NP 140·mm

1,4*2 = 2,800000
2,8 ~2,8 m

30 KNR 401/703/3
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek 2,8 m

31 KNR 401/704/2
Gruntowanie zapraw ą cementow ą powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wióro wych

2,8*0,7 = 1,960000
2,0 ~2,0 m2

32 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

1,0*2,05 = 2,050000
2,1 ~2,1 m2

33 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

1,0+2,05*2 = 5,100000
5,1 ~5,1 m

34 KNR 202/829/1
Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podło Ŝa 21,4 m2

35 KNR 202/829/6
Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x25, metoda zwykła

(1,85*2+5,25*2)*1,6-0,8*1,6 = 21,440000
21,4 ~21,4 m2

36 ORGB 202/2805/5 (1)
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" n a zaprawach klejowych w 
pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubo ści 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"

1,85*5,25 = 9,712500
9,7 ~9,7 m2

37 KNR 401/1202/8
Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi do 5·m2

9,7+22,7 = 32,400000
32,4 ~32,4 m2

38 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, przygo towanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówno ści (sfalowa ń) powierzchni tynku 32,4 m2

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

1,85*5,25 = 9,712500
9,7 ~9,7 m2

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

(1,85*2+5,25*2)*1,6 = 22,720000
22,7 ~22,7 m2

6 POMIESZCZENIE PAŃ SPRZĄTAJĄCYCH - ROBOTY INSTALACYJNE
41 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 10,0 m

42 KNR 402/235/6
DemontaŜ umywalki 1 kpl

43 KNR 402/132/1
DemontaŜ zaworu umywalkowego 1 szt
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44 KNR 403/1133/9

DemontaŜ opraw Ŝarowych, zawieszanych 2 szt
45 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

46 KNRW 215/230/2 (1)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowy m 1 kpl

47 KNRW 215/137/1
Bateria umywalkowa, ścienna, Dn·15·mm 1 szt

48 KNRW 215/121/1 (1)
Punkty stałe, w ruroci ągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 20·mm 1 szt

49 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 2 szt

50 KNNR 5/502/4
Oprawy o świetleniowe przykr ęcane (zwykłe), świetlówkowe 4x20W

2 = 2,000000
2 ~2 kpl

51 KNR 402/520/2
DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 5.0 ·m2 1 kpl

52 KNR 215/419/4
Grzejnik stalowy, 2-płytowy 0,6x0,9 1 kpl

53 KNR 215/415/1 (1)
Zawóry termostatyczny 1 szt

54 KNR 401/326/1 (1)
Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szeroko ści 1/2 cegły 10,0 m

55 KNR 401/705/1 (1)
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na za murowanych bruzdach na murach z 
cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegł ą lub dachówk ą, pas do 
15·cm 10,0 m

7 POMIESZCZENIE PIEL ĘGNIAREK ŚRODOWISKOWYCH - ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE
56 KNR 401/819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
0,8*1,4 = 1,120000

1,1 ~1,1 m2
57 KNR 202/829/1

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podło Ŝa 3,6 m2
58 KNR 202/829/6

Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x25, metoda zwykła
1,8*2,0 = 3,600000

3,6 ~3,6 m2
59 KNR 402/235/6

DemontaŜ umywalki 1 kpl
60 KNR 402/132/1

DemontaŜ baterii, umywalkowej 1 szt
61 KNR 402/144/1

DemontaŜ podgrzewacza 1 szt
62 KNR 215/115/1

Bateria umywalkowa  ścienna Dn 15·mm 1 szt
63 KNR 215/221/2 (2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowy m, z syfonem z tworzywa sztucznego 1 szt
64 KNR 215/121/1

Elektryczny podgrzewacz wody 1 kpl
8 POMIESZCZENIE PRZEŁOśONEJ PIEL ĘGNIAREK
65 KNR 401/1202/8

Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi do 5·m2
27,4+97,9 = 125,300000

125,3 ~125,3 m2
66 KNR 401/1204/8

Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, przygo towanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówno ści (sfalowa ń) powierzchni tynku 125,3 m2

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

(2,85*4,8)*2 = 27,360000
27,4 ~27,4 m2

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

(2,85*2+4,8*2)*3,2*2 = 97,920000
97,9 ~97,9 m2

9 GABINETY LEKARSKIE - WYMIANA DRZWI
69 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, o ście Ŝnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 6 szt
70 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)*6 = 11,070000
11,1 ~11,1 m2

71 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)*6 = 30,000000
30,0 ~30,0 m
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72 KNR 401/1202/8

Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi do 5·m2
(2,5+2,05*2)*0,8*6 = 31,680000

31,7 ~31,7 m2
73 KNR 401/1204/8

Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, przygo towanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówno ści (sfalowa ń) powierzchni tynku 31,7 m2

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

(1,85*2+5,25*2)*1,6 = 22,720000
22,7 ~22,7 m2

10 ROBOTY INSTALACYJNE
75 KNR 402/512/1

DemontaŜ zaworów termostatycznych 30 szt
76 KNR 403/1133/9

DemontaŜ opraw Ŝarowych, zawieszanych
10+7 = 17,000000

17 ~17 szt
77 KNR 403/1134/1

DemontaŜ opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub m etalowym 1 szt
78 KNR 215/415/1 (1)

Zawory termostatyczne 30 szt
79 KNNR 5/502/3

Oprawy o świetleniowe przykr ęcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40·W 1 kpl
80 KNNR 5/502/4

Oprawy o świetleniowe przykr ęcane (zwykłe), świetlówkowe 4x20W
10+7 = 17,000000

17 ~17 kpl
11 WYWÓZ GRUZU
81 KNR 401/108/9

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km
8,0 = 8,000000

8,0 ~8,0 m3
82 KNR 401/108/10

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na ka Ŝdy nast ępny 1·km 8,0 4,00 m3
83 Dodatek za składowanie gruzu 7,0 m3
12 KOMINY
84 KNR 202/219/5

Nakrywy kominów o średniej grubo ści płyty 7·cm
(0,7*0,5)*3 = 1,050000

1,1 ~1,1 m2
85 KNR 202/902/1

Tynki zwykłe kategorii·III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, logg ie), 
r ęcznie

(0,7*2+0,5*2)*1,8*3 = 12,960000
13,0 ~13,0 m2

86 KNR 401/420/3
Wykonanie na dachu pomostów pochyłych 10,0 m2

13 REMONT ELEWACJI
87 KNR 401/701/2

Odbicie tynków zewn ętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej - ściany

6,0 = 6,000000
6,0 ~6,0 m2

88 KNR 401/701/2
Odbicie tynków zewn ętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej - cokół

20,0+10,0+22,0 = 52,000000
52,0 ~52,0 m2

89 KNR 401/726/3 (1)
Uzupełnienie tynków zewn ętrznych zwykłych kategorii III ( ściany, loggie, balkony), 
podło Ŝe: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; d o 5·m2 (w 1 miejscu), ciasto
wapienne (m3) - ściany 6,0 m2

90 KNR 401/726/3 (1)
Uzupełnienie tynków zewn ętrznych zwykłych kategorii III ( ściany, loggie, balkony), 
podło Ŝe: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; d o 5·m2 (w 1 miejscu), ciasto
wapienne (m3) - cokół 52,0 m2

91 KNR 202/1611/4 (1)
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysoko ść do 10·m, nakłady podstawowe 2 kolumna

92 KNR 401/1212/4
Malowanie farb ą olejn ą elementów metalowych, kraty z pr ętów prostych, 1-krotne

(0,7*0,95)*22 = 14,630000
14,6 ~14,6 m2


