
Tabela przedmiaru robót

Modernizacja pomieszczeń I piętro seg D w SP 10
Data utworzenia: 2010-03-30

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. Prace wykończeniowe scian i sufitów
[CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]

m2      979,6028Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką 
- mokrą przez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas 
Uni-Grunt

1 KNR 0-23  
2611-0200

Ściany  korytarz , sale 108,107,zakamarek, 101: 
(33,19*2+5,0)*3,20+(5,70+8,70)*2*3,20*2+(5,86+2,30)*3,2*2+(8,86+9,
08)*3,2*2+(2,0+2,75)*2*3,20

    610,17600

Sufity: 50,50*2+169,00+5,86*2,30+8,86*9,08+2,0*2,75     369,42680

m2      598,2428Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Gładź gipsowa 
jednowarstwowa na ścianach i sufitach
Krotność = 2

2 KNNR 2  
0802-0600

(33,19*2+5,0)*1,20+(5,70+8,70)*2*1,20*2+(5,86+2,30)*1,20*2+(8,86+
9,08)*1,20*2+(2,0+2,75)*1,20*2

    228,81600

50,50*2+169,00+5,86*2,30+8,86*9,08+2,0*2,75     369,42680

m2      598,2428Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Tynki 
wewnętrzne gładkie malowane trzykrotnie farbą emulsyjną bez 
gruntowania

3 KNNR 2  
1401-0600

10 
m2

      33,4600Malowanie dwukrotne farbami olejnymi , z jednokrotnym 
szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych ścian

4 KNR 4-01  
1206-0400

(33,19*2+5,0)*2,0+(5,70+8,70)*2*2,0*2+(5,86+2,30)*2,0*2+(8,86+9,08
)*2,0*2-2,40*1,0*7+0,30*(1,0+2,4+1,0)*7-2,0*2*2*2-1,50*2,0*2*2+(2,0
+2,75)*2*2,0-1,50*2,0*2-2,60*2

    334,60000

Dział nr 2. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia
[CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji 
elektrycznych]

m      370,0000Przewody układane pod tynkiem. Wymiana przewodów 
wtynkowych YDYt

5 KNNR 9  
0301-0100

370     370,00000

szt       66,0000Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane. Oprawa 
świetlówkowa do 3x40W - wymiana

6 KNNR 9  
0501-0200

szt        8,0000Gniazda instalacyjne wtykowe nieuszczelnione podtynkowe - 
wymiana

7 KNNR 9  
0402-0100

szt        6,0000Łączniki instalacyjne. Wymiana łącznika nieuszczelnionego 
podtynkowego; wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego

8 KNNR 9  
0401-0100

m2        9,7200Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na 
zaprawie klejowej. Licowanie ścian płytkami o wym. 20x25cm i 
30x30cm

9 KNNR 2  
0805-0200

1,80*1,80*3       9,72000

100 
m

       3,3000Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 
47mm. Wykucie bruzd w podłożu betonowym dla przewodów 
wtynkowych

10 KNNR 5  
1207-0300

100 
m

       3,3000Zaprawianie bruzd szerokości do 25mm11 KNNR 5  
1208-0100

kpl        1,000012 Kalkulacja 
własna - 
wymiana 

dzwonka na 
nowy

Wymiana dzwonka lekcyjnego z zasilaniem.: 1       1,00000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

2. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m       20,000013 Kalkulacja 
własna - 

montaz desek 
zabezpiecza

Montaż desek zabezpieczających narożniki muru.: 20      20,00000

szt        3,000014 Kalkulacja 
własna - 

zlewozmywak 
z szafka

Montaz szafki ze zlewozmywakiem: 3       3,00000

Dział nr 3. Malowanie klatek schodowych
[CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]

m2       75,3558Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką 
- mokrą przez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas 
Uni-Grunt

15 KNR 0-23  
2611-0200

6,51*2,75+7,07*2,75+(7,07+2,75)*2*1,20+0,77*2,52*2+2,75+6,51*1,2
0

     75,35580

m2       75,3558Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Gładź gipsowa 
jednowarstwowa na ścianach i sufitach
Krotność = 2

16 KNNR 2  
0802-0600

m2       75,3558Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Tynki 
wewnętrzne gładkie malowane trzykrotnie farbą emulsyjną bez 
gruntowania

17 KNNR 2  
1401-0600

m2       31,1600Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Tynki 
wewnętrzne gładkie malowane dwukrotnie farbą syntetyczną z 
dwukrotnym poszpachlowaniem (farba olejna półmat)

18 KNNR 2  
1401-0300

(7,07+2,75)*2,0+(6,51+2,75)*2,0-1,30*2,0-2,40*1,0-1,0*2,0      31,16000

m       12,8000Malowanie jednokrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o 
wys. do 20cm  (dwukrotnie) - policzki biegów schodowych
Krotność = 2

19 KNR 4-01  
1207-0100

Malowanie policzków biegów schodowych .: (1,38+2,51+2,51)*2      12,80000

       1,0000Przeszlifowanie powierzni schodów i podestów.20 Kalkulacja 
własna - 

szlifowanie 
posadzki pod

1 m       10,0000Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych 
balustrad schodowych

21 KNR 2-02  
1208-0400

1 
m2

      10,7800Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów 
prostych metalowych, bez miniowania

22 KNR 4-01  
1212-0500

1,10*(2,80*3+1,40)      10,78000

kpl        1,000023 Kalkulacja 
własna - 

wykonanie i 
montaz drabi

Wykonanie i montaz drabinki metalowej wyjściowej na dach.: 1       1,00000

Dział nr 4. Wymiana posadzek z płytek pcv na wykładziny
[CPV: 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych]

1 
m3

       0,1920Uzupełnienie betonu w płytach stropowych24 KNR 4-01  
0203-0800

0,80*0,80*2*,15       0,19200

kpl        1,000025 Kalkulacja 
własna - 

demontaz 
obudowy 
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

4. Wymiana posadzek z płytek pcv na wykładziny

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

wentyla

1 kg       22,0000Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowe gładkich o 
średnicy 10-14mm

26 KNR 4-01  
0202-0300

1 
m2

       1,5000Stemplowania w wysokości do 4m deskowań konstrukcji27 KNR 4-01  
0201-0100

100 
m2

       0,0128Izolacja z folii polietylenowej i płyt ze szkła piankowego. 
Izolacja z folii pozioma,podposadzkowa

28 KNNR 2  
0604-0100

0,8*0,8*2       1,28000

100 
m2

       0,0128Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych i z 
wełny mineralnej. Izolacje z wełny mineralnej układane na 
sucho, jednowarstwowe

29 KNNR 2  
0602-0500

100 
m2

       0,0128Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej i posadzki 
cementowe z cokolikami. Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki zatarte na ostro grubości 20mm

30 KNNR 2  
1202-0100

100 
m2

       0,0128Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej i posadzki 
cementowe z cokolikami. Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki; zmiana grubości o 10mm
Krotność = 3

31 KNNR 2  
1202-0300

m2        1,2800Samopoziomujące masy szpachlowe typu Atlas Terplan N 
wewnątrz budynku pod: posadzki zkamieni sztucznych, 
wykładziny i parkiet. Samopoziomująca masa szpachlowa do 
spoinowania; wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2,0mm

32 KNNR 2  
1208-0100

m2        1,2881Samopoziomujące masy szpachlowe typu Atlas Terplan N 
wewnątrz budynku pod: posadzki zkamieni sztucznych, 
wykładziny i parkiet. Samopoziomująca masa szpachlowa do 
spoinowania; dopłata za każdy 1,0mm grubości wylewki, nie 
więcej jak do 10,0mm
Krotność = 3

33 KNNR 2  
1208-0200

100 
m2

       0,0300Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych oraz listwy do 
posadzek. Posadzki z wykładziny rulonowej z warstwą 
izolacyjną, klej Pronivin

34 KNNR 2  
1206-0100

100 
m2

       0,0300Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych oraz listwy do 
posadzek. Zgrzewanie wykładzin rulonowych

35 KNNR 2  
1206-0700

100 
m

       0,0320Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych oraz listwy do 
posadzek. Listwy przyściennez polichlorku winylu, zgrzewane

36 KNNR 2  
1206-0500

0,80*4       3,20000
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