
Przedmiar

1

Lp Kod O pis, lokal izacja i  wyliczenia Jm. Ilo ści
składowe

Razem

1 2 3 4 5 6

1 Roboty remontow e w ew n ę trzne

1.1 Szatnia gospodarzy z korytarzem

1.1.1 KNR 4-01
0701-0200

Odbicie tynków  w ew nętrznych z zapraw y cementow o-
w apiennej o pow ierzchni do 5 m2 na
ścianach,f ilarach,pilastrach

m2 57,669

(3,87*2+5,06*2)*2,69 m2 48,043

-(1,17*0,79)*2 m2 -   1,849

-0,86*1,9 m2 -   1,634

(2,72+1,33+1,27+0,72)*2,69 m2 16,248

-(0,86*1,9+0,78*1,93) m2 -   3,139

1.1.2 KNR 2-02
0803-0300

Tynki zw ykłe III kategorii,ścian i słupów ,w ykonyw ane
ręcznie.

m2 57,669

(3,87*2+5,06*2)*2,69 m2 48,043

-(1,17*0,79)*2 m2 -   1,849

-0,86*1,9 m2 -   1,634

(2,72+1,33+1,27+0,72)*2,69 m2 16,248

-(0,86*1,9+0,78*1,93) m2 -   3,139

1.1.3 KNR-I 0-23
0933-0200
analogia

Ręczne w ykon.cienkow arstw ow ej w ypraw y z tynku
Ŝyw icznego grub.2 mm,na ścianach płask.pow ierzchniach
poziom.na uprzednio przygotow anym podłoŜu

m2 13,109

(2,72+1,33+1,27+0,72)*2,69 m2 16,248

-(0,86*1,9+0,78*1,93) m2 -   3,139

1.1.4 KNR 2-02
1505-0700

Dw ukrotne malow anie z gruntow aniem suchych
tynków ,farbą emulsyjną zmyw alną.

m2 44,560

(3,87*2+5,06*2)*2,69 m2 48,043

-(1,17*0,79)*2 m2 -   1,849

-0,86*1,9 m2 -   1,634

1.1.5 KNR-I 0-19
0928-1200
analogia

DemontaŜ drzw i w ew nętrznych m2 3,139

0,86*1,9 m2 1,634

0,78*1,93 m2 1,505

1.1.6 KNR 2-02
1017-0200

Skrzydła drzw iow e płytow e
w ew nętrzne,w ew nątrzlokalow e,jednodzielne pełne o
pow ierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie w ykończone /B.I.nr
8/96/

m2 3,139

0,86*1,9 m2 1,634

0,78*1,93 m2 1,505

1.1.7 KSNR 7
0702-0200

MontaŜ suf itów  podw ieszanych z rastrami o w ymiarach
600x600 mm

m2 23,200

3,87*5,06 m2 19,582

1,33*2,72 m2 3,618

1.1.8 KNR-I 0-12
1118-0100

Przygotow anie podłoŜa pod posadzki płytkow e z kamieni
sztucznych układanych na klej

m2 19,582

3,87*5,06 m2 19,582

1.1.9 KNR-I 0-12
1118-0900

Posadzki z płytek o w ymiarach 30x30 cm układanych na
klej metodą kombinow aną

m2 19,582

3,87*5,06 m2 19,582
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1.1.10 KNR-I 0-12
1120-0400

Przygotow anie podłoŜa pod cokoliki płytkow e z kamieni
sztucznych o w ymiarach 30x30 cm,w ysokości 10 cm - z
przecinaniem płytek układanych na klej

m 16,960

3,87+3,87+5,06+5,06-0,9 m 16,960

1.1.11 KNR-I 0-12
1120-0600

Cokoliki płytkow e z kamieni sztucznych o w ymiarach 30x30
cm,w ysokości 10 cm - z przecinaniem płytek układanych na
klej metodą kombinow aną

m 16,960

3,87+3,87+5,06+5,06-0,9 m 16,960

1.2 Korytarz

1.2.1 KNR 4-01
0701-0200

Odbicie tynków  w ew nętrznych z zapraw y cementow o-
w apiennej o pow ierzchni do 5 m2 na
ścianach,f ilarach,pilastrach

m2 36,960

(2,03*2+6,47*2)*2,9 m2 49,300

-(0,85*1,9*4+0,86*2+1,0*2) m2 -   10,180

-0,6*1,8*2 m2 -   2,160

1.2.2 KNR 2-02
0803-0300

Tynki zw ykłe III kategorii,ścian i słupów ,w ykonyw ane
ręcznie.

m2 36,960

(2,03*2+6,47*2)*2,9 m2 49,300

-(0,85*1,9*4+0,86*2+1,0*2) m2 -   10,180

-0,6*1,8*2 m2 -   2,160

1.2.3 KNR-I 0-23
0933-0200
analogia

Ręczne w ykon.cienkow arstw ow ej w ypraw y z tynku
Ŝyw icznego grub.2 mm,na ścianach płask.pow ierzchniach
poziom.na uprzednio przygotow anym podłoŜu

m2 36,960

(2,03*2+6,47*2)*2,9 m2 49,300

-(0,85*1,9*4+0,86*2+1,0*2) m2 -   10,180

-0,6*1,8*2 m2 -   2,160

1.2.4 KNR-I 0-19
0928-1200
analogia

DemontaŜ drzw i w ew nętrznych m2 4,930

0,85*1,9*2 m2 3,230

0,85*2,0 m2 1,700

1.2.5 KNR 2-02
1017-0200

Skrzydła drzw iow e płytow e
w ew nętrzne,w ew nątrzlokalow e,jednodzielne pełne o
pow ierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie w ykończone /B.I.nr
8/96/

m2 3,230

0,85*1,9*2 m2 3,230

1.2.6 KNR 2-02
1204-0300
analogia

Drzw i stalow e przeciw poŜarow e EI 60 m2 1,720

0,86*2,0 m2 1,720

1.2.7 KSNR 7
0702-0200

MontaŜ suf itów  podw ieszanych z rastrami o w ymiarach
600x600 mm

m2 13,134

2,03*6,47 m2 13,134

1.3 Szatnia go ści z korytarzem

1.3.1 KNR 4-01
0701-0200

Odbicie tynków  w ew nętrznych z zapraw y cementow o-
w apiennej o pow ierzchni do 5 m2 na
ścianach,f ilarach,pilastrach

m2 54,094

(3,91*2+4,42*2)*2,69 m2 44,815

-1,16*0,78*2 m2 -   1,810

-0,85*1,9 m2 -   1,615

(1,23+2,68+1,95)*2,69 m2 15,763
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-(0,76*1,9+0,85*1,9) m2 -   3,059

1.3.2 KNR 2-02
0803-0300

Tynki zw ykłe III kategorii,ścian i słupów ,w ykonyw ane
ręcznie.

m2 54,094

(3,91*2+4,42*2)*2,69 m2 44,815

-1,16*0,78*2 m2 -   1,810

-0,85*1,9 m2 -   1,615

(1,23+2,68+1,95)*2,69 m2 15,763

-(0,76*1,9+0,85*1,9) m2 -   3,059

1.3.3 KNR-I 0-23
0933-0200
analogia

Ręczne w ykon.cienkow arstw ow ej w ypraw y z tynku
Ŝyw icznego grub.2 mm,na ścianach płask.pow ierzchniach
poziom.na uprzednio przygotow anym podłoŜu

m2 12,704

(1,23+2,68+1,95)*2,69 m2 15,763

-(0,76*1,9+0,85*1,9) m2 -   3,059

1.3.4 KNR 2-02
1505-0700

Dw ukrotne malow anie z gruntow aniem suchych
tynków ,farbą emulsyjną zmyw alną.

m2 41,390

(3,91*2+4,42*2)*2,69 m2 44,815

-1,16*0,78*2 m2 -   1,810

-0,85*1,9 m2 -   1,615

1.3.5 KNR-I 0-19
0928-1200
analogia

DemontaŜ drzw i w ew nętrznych m2 4,275

0,76*1,9 m2 1,444

0,85*1,9 m2 1,615

0,64*1,9 m2 1,216

1.3.6 KNR 2-02
1017-0200

Skrzydła drzw iow e płytow e
w ew nętrzne,w ew nątrzlokalow e,jednodzielne pełne o
pow ierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie w ykończone /B.I.nr
8/96/

m2 4,275

0,76*1,9 m2 1,444

0,85*1,9 m2 1,615

0,64*1,9 m2 1,216

1.3.7 KSNR 7
0702-0200

MontaŜ suf itów  podw ieszanych z rastrami o w ymiarach
600x600 mm

m2 20,578

4,42*3,91 m2 17,282

1,23*2,68 m2 3,296

1.4 Pokój s ędziego

1.4.1 KNR 4-01
0701-0200

Odbicie tynków  w ew nętrznych z zapraw y cementow o-
w apiennej o pow ierzchni do 5 m2 na
ścianach,f ilarach,pilastrach

m2 34,508

(3,32*2+3,78*2)*2,90 m2 41,180

-(0,85*1,9+0,86*1,9) m2 -   3,249

-(2,1*1,63) m2 -   3,423

1.4.2 KNR 2-02
0803-0300

Tynki zw ykłe III kategorii,ścian i słupów ,w ykonyw ane
ręcznie.

m2 34,508

(3,32*2+3,78*2)*2,90 m2 41,180

-(0,85*1,9+0,86*1,9) m2 -   3,249

-(2,1*1,63) m2 -   3,423

1.4.3 KNR 2-02
1505-0700

Dw ukrotne malow anie z gruntow aniem suchych
tynków ,farbą emulsyjną zmyw alną.

m2 34,508

(3,32*2+3,78*2)*2,90 m2 41,180
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-(0,85*1,9+0,86*1,9) m2 -   3,249

-(2,1*1,63) m2 -   3,423

1.4.4 KNR-I 0-19
0928-1200
analogia

DemontaŜ drzw i w ew nętrznych m2 1,615

0,85*1,9 m2 1,615

1.4.5 KNR 2-02
1017-0200

Skrzydła drzw iow e płytow e
w ew nętrzne,w ew nątrzlokalow e,jednodzielne pełne o
pow ierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie w ykończone /B.I.nr
8/96/

m2 1,615

0,85*1,9 m2 1,615

1.4.6 KSNR 7
0702-0200

MontaŜ suf itów  podw ieszanych z rastrami o w ymiarach
600x600 mm

m2 12,550

3,32*3,78 m2 12,550

1.5 Pokój

1.5.1 KNR 4-01
0701-0200

Odbicie tynków  w ew nętrznych z zapraw y cementow o-
w apiennej o pow ierzchni do 5 m2 na
ścianach,f ilarach,pilastrach

m2 37,635

(3,64*2+3,95*2)*2,90 m2 44,022

-(0,86*1,9+0,7*1,9) m2 -   2,964

-(2,1*1,63) m2 -   3,423

1.5.2 KNR 2-02
0803-0300

Tynki zw ykłe III kategorii,ścian i słupów ,w ykonyw ane
ręcznie.

m2 37,635

(3,64*2+3,95*2)*2,90 m2 44,022

-(0,86*1,9+0,7*1,9) m2 -   2,964

-(2,1*1,63) m2 -   3,423

1.5.3 KNR 2-02
1505-0700

Dw ukrotne malow anie z gruntow aniem suchych
tynków ,farbą emulsyjną zmyw alną.

m2 37,635

(3,64*2+3,95*2)*2,90 m2 44,022

-(0,86*1,9+0,7*1,9) m2 -   2,964

-(2,1*1,63) m2 -   3,423

1.5.4 KNR-I 0-19
0928-1200
analogia

DemontaŜ drzw i w ew nętrznych m2 2,964

0,86*1,9 m2 1,634

0,7*1,9 m2 1,330

1.5.5 KNR 2-02
1017-0200

Skrzydła drzw iow e płytow e
w ew nętrzne,w ew nątrzlokalow e,jednodzielne pełne o
pow ierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie w ykończone /B.I.nr
8/96/

m2 2,964

0,86*1,9 m2 1,634

0,7*1,9 m2 1,330

1.5.6 KSNR 7
0702-0200

MontaŜ suf itów  podw ieszanych z rastrami o w ymiarach
600x600 mm

m2 14,378

3,64*3,95 m2 14,378

1.6 Toaleta s ędziów  z korytarzem

1.6.1 KNR 4-01
0348-0300

Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na
zapraw ie cementow o-w apiennej

m2 8,391

(2,45+1,08)*2,7 m2 9,531

-0,6*1,9 m2 -   1,140



Przedmiar

5

Lp Kod O pis, lokal izacja i  wyliczenia Jm. Ilo ści
składowe

Razem

1 2 3 4 5 6

1.6.2 KNR 2-02
0120-0200

Przemurow anie ścianki działow ej z cegieł budow lanych
pełnych,o grubości 1/2 cegły.

m2 3,947

2,06*2,79 m2 5,747

-0,9*2,0 m2 -   1,800

1.6.3 KNR 2-02
0803-0300

Tynki zw ykłe III kategorii,ścian i słupów ,w ykonyw ane
ręcznie.

m2 38,481

(3,95*2+2,06*4)*2,79 m2 45,031

-(1,62+1,8*2+1,33) m2 -   6,550

1.6.4 KNR-I 0-12
0829-0100

Przygotow anie podłoŜa do licow ania ścian płytkami
układanymi na klej

m2 37,015

(3,95*2+2,09*4)*2,79 m2 45,365

-(1,62+1,8*2+1,33) m2 -   6,550

-1,8 m2 -   1,800

1.6.5 KNR-I 0-12
0829-0700

Licow anie ścian płytkami  - na klej metodą kombinow aną m2 37,015

(3,95*2+2,09*4)*2,79 m2 45,365

-(1,62+1,8*2+1,33) m2 -   6,550

-1,8 m2 -   1,800

1.6.6 KNR-I 0-19
0928-1200
analogia

DemontaŜ drzw i w ew nętrznych m2 1,140

0,6*1,9 m2 1,140

1.6.7 KNR 2-02
1017-0200

Skrzydła drzw iow e płytow e
w ew nętrzne,w ew nątrzlokalow e,jednodzielne pełne o
pow ierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie w ykończone /B.I.nr
8/96/

m2 1,800

0,9*2,0 m2 1,800

1.6.8 KSNR 7
0702-0200

MontaŜ suf itów  podw ieszanych z rastrami o w ymiarach
600x600 mm

m2 8,137

2,06*3,95 m2 8,137

1.6.9 KNR-I 0-12
1118-0100

Przygotow anie podłoŜa pod posadzki płytkow e z kamieni
sztucznych układanych na klej

m2 6,431

3,85*2,06-(1,5*1,0) m2 6,431

1.6.10 KNR-I 0-12
1118-0900

Posadzki z płytek o w ymiarach 30x30 cm układanych na
klej metodą kombinow aną

m2 6,431

3,85*2,06-(1,5*1,0) m2 6,431

1.6.11 KSNR 4
0214-0200
analogia

Wymiana ustępu z płuczką typu "kompakt" kpl 1,000

1 kpl 1,000

1.6.12 KSNR 4
0212-0201
analogia

Wymiana umyw alki porcelanow ej pojedyńczej,z syfonem
gruszkow ym z tw orzyw a sztucznego,z baterią
umyw alkow ą stojącą

kpl 1,000

1 kpl 1,000

1.6.13 KSNR 4
0213-0601
analogia

Wymiana brodzika z baterią natryskow ą,syfonem
w annow ym kielichow ym

kpl 1,000

1 kpl 1,000

1.6.14 KNR-I 0-35
0123-0400
analogia

Wymiana kabiny natryskow ej do kapieli prostokątnych,
naroŜnej z płyt poliestyrenow ych

kpl 1,000

1 kpl 1,000
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1.7 Magazynek

1.7.1 KNR 4-01
0701-0200

Odbicie tynków  w ew nętrznych z zapraw y cementow o-
w apiennej o pow ierzchni do 5 m2 na
ścianach,f ilarach,pilastrach

m2 31,116

(2,16*2+3,97*2)*2,79 m2 34,205

-0,85*1,9 m2 -   1,615

-1,1*1,34 m2 -   1,474

1.7.2 KNR 2-02
0803-0300

Tynki zw ykłe III kategorii,ścian i słupów ,w ykonyw ane
ręcznie.

m2 31,116

(2,16*2+3,97*2)*2,79 m2 34,205

-0,85*1,9 m2 -   1,615

-1,1*1,34 m2 -   1,474

1.7.3 KNR 2-02
1505-0700

Dw ukrotne malow anie z gruntow aniem suchych
tynków ,farbą emulsyjną zmyw alną.

m2 31,116

(2,16*2+3,97*2)*2,79 m2 34,205

-0,85*1,9 m2 -   1,615

-1,1*1,34 m2 -   1,474

1.7.4 KNR-I 0-19
0928-1200
analogia

DemontaŜ drzw i w ew nętrznych m2 1,615

0,85*1,9 m2 1,615

1.7.5 KNR 2-02
1017-0200

Skrzydła drzw iow e płytow e
w ew nętrzne,w ew nątrzlokalow e,jednodzielne pełne o
pow ierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie w ykończone /B.I.nr
8/96/

m2 1,615

0,85*1,9 m2 1,615

1.7.6 KSNR 7
0702-0200

MontaŜ suf itów  podw ieszanych z rastrami o w ymiarach
600x600 mm

m2 8,575

2,16*3,97 m2 8,575

1.7.7 KNR-I 0-12
1118-0100

Przygotow anie podłoŜa pod posadzki płytkow e z kamieni
sztucznych układanych na klej

m2 8,575

2,16*3,97 m2 8,575

1.7.8 KNR-I 0-12
1118-0900

Posadzki z płytek o w ymiarach 30x30 cm układanych na
klej metodą kombinow aną

m2 8,575

2,16*3,97 m2 8,575

1.8 Wym iana instalacji e lektrycznej

1.8.1 KNR-W 4-03
0303-0400

Wymiana tablic bezpiecznikow ych. PodłoŜe ceglane,
pow ierzchnia do 1,5 m2

szt. 1,000

1 szt. 1,000

1.8.2 KNR-W 4-03
0203-0200

Wymiana przew odów  w tynkow ych o łącznym przekroju
Ŝył do 7,5 mm2 układanych w  tynku bez kucia i zapraw ienia
bruzd. - przew ody do gniazdek

m 260,000

260 m 260,000

1.8.3 KNR-W 4-03
0203-0200

Wymiana przew odów  w tynkow ych o łącznym przekroju
Ŝył do 7,5 mm2 układanych w  tynku bez kucia i zapraw ienia
bruzd.przew ody do ośw ietlenia

m 205,000

205 m 205,000

1.8.4 KNR-W 4-03
0306-0100

Wymiana gniazd w tyczkow ych dw ubiegunow ych o
natęŜeniu prądu do 16 A, podtynkow ych bez styku
ochronnego. Łączny przekrój Ŝył do 12,5 mm2

szt. 14,000

14 szt. 14,000
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1.8.5 KNR-W 4-03
0308-0200

Wymiana w yłączników  i przełączników  1-biegunow ych, o
natęŜeniu prądu do 10 A w  obudow ie uszczelnionej.
PodłoŜe ceglane

szt. 12,000

12 szt. 12,000

1.8.6 KNR-W 4-03
0606-0300

Wymiana opraw  św ietlów kow ych kpl 16,000

16 kpl 16,000


