
Kosztorys opracowali:
Piotr Gawron,  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sprawdzający: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zamawiający: Wykonawca:

.......... ..........

Przedmiar

Remont pomieszczenia sanitarnego
Budowa: Świetlica "Kanon" ul. Zielona 17 w Jastrzębiu-Zdroju
Obiekt: Miejski Ośrodek Kultury, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. 

J.Piłsudskiego 27



Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 Część instalacyjna
1 KNR 402/230/4

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na 
ścianach budynku, Fi·50-100·mm 0,8 m

2 KNR 402/230/7
Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach 
budynku, í·do 50·mm 1,5 m

3 KNRI 215/106/1 (1)
Rurociągi zimnej i ciepłej wody - podejścia obustronne,
głównego (domowego), Dn·15·mm, na uchwytach - wodomierz
na konsoli 1 kpl

4 KNRI 215/101/2
Rurociągi zimnej i ciepłej wody, miedziane, na ścianach
w budynkach mieszkalnych, lutowanie miękkie, 
í·15.0/1.0·mm wraz z otuliną jednowarstwową 4,2 m

5 KNRI 215/105/1
Rurociągi zimnej i ciepłej wody - podejścia dopływowe, 
do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy
itp.), í·15·mm 4 szt

6 KNRI 215/105/2
Rurociągi zimnej i ciepłej wody - podejścia dopływowe, 
do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy
itp.), í·20·mm 1 szt

7 KNRI 215/107/7
Rurociągi zimnej i ciepłej wody - podejścia, do 
elektrycznego podgrzewacza wody 2 szt

8 KNRI 215/105/9
Rurociągi zimnej i ciepłej wody - podejścia dopływowe, 
elastyczne, metalowe 3 szt

9 KNRI 215/105/1
podejścia dopływowe, do zaworów czerpalnych 
(wypływowych, baterii, mieszaczy itp.), í·15·mm 2 szt

10 KNR 215/208/3
Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone 
metodą wciskową, Fi 50·mm 1 szt

11 KNR 215/208/5
Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone 
metodą wciskową, Fi 110·mm 1 szt

12 KNR 215/205/2
Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową,
Fi 50·mm 1,5 m

13 KNR 215/205/4
Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową,
Fi 110·mm 0,8 m

14 KNRI 215/109/1 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne wodociągowe, gwintowane, 
í·15·mm, zawór przelotowy 2 szt

15 KNRI 215/109/1 (1)
Zawory czerpalny do dolnopluka śr. 15 mm 1 szt

16 KNRI 215/108/3
Rurociągi zimnej i ciepłej wody - płukanie i próby 
szczelności instalacji wodociągowej, próba szczelności
instalacji wodociągowej, budynki mieszkalne, 
í·do·35·mm 4,2 m

17 KNR 215/115/2
Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15·mm 1 szt

18 KNR 215/114/1
Zawory wypływowe, czerpalne, Dn·15·mm 1 szt

19 KNR 215/224/3
Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt 1 kpl

20 KNR 215/220/5 (2)
Zlewozmywak na szafce, stalowy 1 szt

21 KNP 2/1505/2 (1)
Zakup i montaż szafek kuchennych fabrycznych 
dwudrzwiowych, szafki zlewozmywakowe wraz z zakupem 1 szt

22 KNP 2/1505/2 (2)
Zakup i montaż szafek kuchennych wraz z blatami 1 szt



Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
23 KNR 31/105/1 (2)

Demontaż i montaż istniejącego podgrzewacza wody wraz 
z podejściem 1 kpl

24 KNNR 5/308/6
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, 
nt, 3-biegunowe 16A 2,5·mm2 bryzgoszczelne 1 szt

25 KNNR 9/401/7
Łączniki instalacyjne, demontaż łącznika 
nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego 1 szt

26 KNRW 508/511/19
Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z 
blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub 
rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, 
przykręcane 4x40·W 1 kpl

2 Częśc budowlano-wykończeniowa
27 KNR 401/208/4

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni 
do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 40·cm - strop 1 szt

28 KNR 401/206/2
Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do
0,1·m2, głębokość ponad 10·cm 1 szt

29 KNR 401/210/1
Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, 
przekrój do 0,023·m2 8,2 m

30 KNR 404/504/6
Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych 
w rulonie

1,71*2,51 = 4,2921
4,2921 ~4,3 m2

31 KNR 401/804/7
Zerwanie posadzki cementowej 4,3 m2

32 KNRW 202/606/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa 4,3 m2

33 KNRW 202/608/2
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych grub. 4cm 4,3 m2

34 KNR 202/1106/2
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na 
gładko grubości 25·mm 4,3 m2

35 KNR 202/1106/3
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za 
pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm - 2,5cm 4,3 2,50 m2

36 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki 
siatką stalową 4,3 m2

37 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem 
Atlas Uni Grunt 4,3 2,00 m2

38 ORGB 202/2805/5 (1)
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na 
zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, 
warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa 
"Atlas" - łazienka, kuchnia 4,3 m2

39 KNRW 401/353/9
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat 
drzwiowych o powierzchni do 2·m2 1 szt

40 KNRW 401/331/4
Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów 
drzwiowych i okiennych, na zaprawie cementowej, o 
grubości 1/2 cegły

1,10*2,0 = 2,2
2,2 ~2,20 m2

41 KNRW 401/333/9
Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na 
zaprawie c., o grubości 1/2 cegły 4,2 m

42 KNRW 401/303/4
Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów,
na zaprawie cementowej, grubości 1/2 cegły

2,20*1,10 = 2,42
2,42 ~2,4 m2
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43 KNRW 401/303/2 (1)

Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów,
na zaprawie  cementowo-wapiennej, grubości 1/2 cegły

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

44 KNRW 401/322/2
Obsadzenie ościeżnic, krat, ściany z cegły, 
ościeżnica, do 2,0·m2

0,70*2,0 = 1,4
1,4 ~1,4 m2

45 KNRW 202/1022/1
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie 
wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - wzmocnione blachą 1,4 m2

46 C 1/401/2
Przygotowanie podłoża do licowania płytkami - odbicie 
tynków ze ścian,  o pow. do 5·m2 z zaprawy 
cementowo-wapiennej

(1,71+2,51)*2,0* 
2-1,4 = 15,48

15,48 ~15,5 m2
47 KNBK 8/202/2

Przygotowanie podłoża do licowania płytkami - 
uzupełnienia i naprawy tynków tynk wewn. kat III z 
zaprawy cement. lub cem-. wapiennej w pomieszceniach o
wys. do 4 m z przygot. zaprawy na ścianach 
ceramicznych wraz z tynkowaniem ościeży

15,5*0,3 = 4,65
4,65 ~4,7 2,00 m2

48 KNRW 202/803/3
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, 
kategoria III wraz z tynkowaniem ościeży

0,9*2,2*2 = 3,96
3,96 ~4,0 m2

49 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem 
Atlas Uni Grunt 15,5 m2

50 KNRW 202/840/4
Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na 
zaprawie klejowej, 25 x 30 15,5 m2

51 KNR 202/921/4
Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6·cm, ościeży

2,0*0,4*2 = 1,6
1,6 ~1,6 m2

52 ORGB 202/842/1
Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian 
płytkami, pomieszczenia do 8·m2

2,0*2+0,7 = 4,7
(1,71+2,51)*2 = 8,44

13,14 ~13,1 m
53 KNRW 401/601/1 (2)

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe - 4,3 m2
54 ORGB 202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na 
zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, 
warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa 
"Atlas" 4,3 m2

55 KNRW 202/2005/1
Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na 
ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt 
pojedynczy podwieszony 4,3 m2

56 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt 
gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z 
gruntowaniem, 2-krotnie - sufity 4,3 m2

57 ORGB 202/2013/1
Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach  - 2 warstwy

(1,71+2,51)*0,58 = 2,4476
2,4476 ~2,4 2,00 m2
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58 KNR 202/1505/1

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków 
gładkich bez gruntowania, 2-krotne

(1,71+2,51)*0,58 = 2,4476
2,4476 ~2,4 m2

59 KNR 401/108/15
Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, gruzu

4,3*0,06 = 0,258
1,4*2,0*0,05 = 0,14
15,5*0,025 = 0,3875

0,7855 ~0,786 m3
60 KNR 401/108/16

Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 
1·km, gruzu - 9km 0,786 9,00 m3


