
Przedmiar robót

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWEObiekt
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8 - Roboty malarskie

Kod CPV

Budynek Wydziału Nauk o Zdrowiu
ul. Bohaterów Westerplatte 64
76-200 Słupsk

Lokalizacja

Akademia Pomorska
ul. Arciszewskiego 22a
76-200 Słupsk

Inwestor

Mariusz GrzenkowiczWykonawca

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU  - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty 
przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego 
zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w 
przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich 
informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Słupsk, maj 2019 r.
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ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. Roboty remontowe w pom. 409

1.1 Roboty ogólnobudowlane

1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż opraw oświetleniowych
szt 1

2 KNR 0-19 
0931/06

Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe

 
0,9*2 m2 1,8

razem m2 1,8

3 KNR 2-02 
0925/01

Osłony okien folią polietylenową

 
0,5*1,8*2 m2 1,8

razem m2 1,8

4 KNR K-24 
0101/05

Jednokrotne gruntowanie podłoża <Wszystkie ściany, ościeża i sufity>

 
ściany    (2,4*2+5,1*2)*3,33-1*2-0,5*1,8*2 m2 46,15
ościeża    2*4*0,3 m2 2,4

sufit    2,4*5,1 m2 12,24

razem m2 60,79

5 KNNR-W 3 
1003/01

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów 
<Sufit na kolor biały, ściany kolor uzgodniony z inwestorem>

 
ściany    (2,4*2+5,1*2)*(3,33-1,5)-1*2-0,5*1,8*2 m2 23,65
ościeża    2*4*0,3 m2 2,4

sufit    2,4*5,1 m2 12,24

razem m2 38,29

6 KNR K-08 
0101/08

Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę
m2 1,8

7 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż wcześniej zdjętych opraw oświetleniowych
szt 1

8 KNR 19-01 
1306/02 
analogia

Układanie tapet winylowych zmywalnych na styk 
<Wyłożenie ścian wokół pomieszczenia ścienną okładziną obiektową winylową PVC do wys
okości istniejącej glazury wraz ze spawaniem wykładziny - oprócz ściany z oknami>

 
(2,45+5,10+0,7)*1,52 m2 12,54

razem m2 12,54

9 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana istniejącego zlewu aluminiowego jednokomorowego na zlew aluminiowy 
dwukomorowy wraz z baterią i szafką na której jest zamontowany szt 1

10 Kalkulacja 
indywidualna

Instalacja do ściany nad oknami rolety zaciemniającej w kasecie wraz z bocznymi 
prowadnicami, rozmiar rolety około 0,6x2,0 m. szt 2

11 Kalkulacja 
indywidualna

Oklejenie szyby drzwi aluminiowych ppoż. EI30 matową folią

 
1,8*2,2 m2 3,96

razem m2 3,96

12 Kalkulacja 
indywidualna

Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki <ościeżnica, drzwi>
szt 1

2. Roboty remontowe w pom. 412

2.1 Roboty instalacyjne elektryczne

13 KNR 4-03 
1001/05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
m 8

14 KNR-W 
5-08 0211/01

Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 w bruzdach
m 10



Rodos 7.0.12 [12837] Strona 3/5
Przedmiar robót

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

15 KNR-W 
5-08 0301/20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z 
wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle szt. 4

16 KNR-W 
5-08 0302/02

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.
szt. 4

17 KNR-W 
5-08 0309/02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych p/t.
szt. 4

18 KNR-W 
5-08 0902/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - 
pierwszy pomiar 1

19 KNR-W 
5-08 0902/02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - 
każdy następny pomiar 3

20 kalkulacja 
własna

tynkowanie bruzd, wyniesienie gruzu
kpl 1

21 Kontrola 
dostępu

Montaz kompletnego systemu kontroli dostepu
kpl 1

2.2 Roboty ogólnobudowlane

22 KNR 4-04 
0504/06 
analogia

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie 
<Rozebranie istniejącej wykładziny dywanowej>

 
posadzka    2,38*5,14 m2 12,23

razem m2 12,23

23 KNR K-24 
0101/01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża 
<Oczyszczenie i zmycie posadzki po starej wykładzinie> m2 12,23

24 KNR K-46 
1201/05

Wyrównanie podłoża pod okładziny posadzek przy średniej głębokości ubytków do 5mm
m2 12,23

25 KNNR-W 3 
0809/03

Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie 
<Przygotowanie posadzki pod klejenie wykładziny obiektowej> m2 12,23

26 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż opraw oświetleniowych
szt 1

27 KNR 2-02 
0925/01

Osłony okien folią polietylenową

 
0,5*1,8*2 m2 1,8

razem m2 1,8

28 KNR K-24 
0101/05

Jednokrotne gruntowanie podłoża <Wszystkie ściany, ościeża i sufity>

 
ściany    (2,38*2+5,14*2)*3,35-1*2-0,5*1,8*2 m2 46,58
ościeża    2*4*0,3 m2 2,4

sufit    2,38*5,14 m2 12,23

razem m2 61,21

29 KNR K-09 
0301/01

Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży betonowych 
<Zagruntowanie posadzki pod przyklejenie wykładziny>

 
posadzka    2,38*5,14 m2 12,23

razem m2 12,23

30 KNNR-W 3 
1003/01

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów 
<Sufit na kolor biały, ściany kolor uzgodniony z inwestorem>

 
ściany    (2,38*2+5,14*2)*(3,35-1,5)-1*2-0,5*1,8*2 m2 24,02
ościeża    2*4*0,3 m2 2,4

sufit    2,38*5,14 m2 12,23

razem m2 38,65

31 KNR K-08 
0101/08

Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę
m2 1,8
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32 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż wcześniej zdjętych opraw oświetleniowych
szt 1

33 KNR 19-01 
1306/02 
analogia

Układanie tapet winylowych zmywalnych na styk 
<Wyłożenie ścian wokół pomieszczenia ścienną okładziną obiektową winylową PVC do wys
okości 150 cm wraz ze spawaniem wykładziny - oprócz ściany z oknami>

 
(0,8+5,14*2+0,5)*1,50 m2 17,37

razem m2 17,37

34 KNR 19-01 
0907/05 
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW 
<Wykładzina winylowa homogeniczna zabezpieczona powierzchniowo>

 
posadzka    2,38*5,14 m2 12,23

cokół    (5,14*2+2,38*2-0,9)*0,1 m2 1,41

razem m2 13,64

35 Kalkulacja 
indywidualna

Instalacja do ściany nad oknami rolety zaciemniającej w kasecie wraz z bocznymi 
prowadnicami, rozmiar rolety około 0,6x2,0 m. szt 2

36 Kalkulacja 
indywidualna

Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki <wykładzina, gruz z robót instalacyjnych>
szt 1
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ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

Nr Opis

1. Roboty remontowe w pom. 409

1.1 Roboty ogólnobudowlane

2. Roboty remontowe w pom. 412

2.1 Roboty instalacyjne elektryczne

2.2 Roboty ogólnobudowlane


