
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość

1

1 KNR 4-01 0354-04

analogia

2 KNR 4-01 0348-06

analogia

3 KNR 401-0811-07-00

4 KNR 4-01 1202-09

analogia

5 KNR 4-04 1101-02

analogia

6 KNR-W 4-02 0234-06

7 KNR-W 4-02 0234-08 szt. 7

8 KNR-W 4-02 0141-01

2

9 KNR-W 2-02 0127-03

10

11

12

13

14

15

16 KNR AT-02 2057-01

analogia

17

18 KNR-W 2-02 0830-04

analogia

19 KNR-W 2-02 0840-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na 

ścianach z elementów prefabrykowanych i 

betonów wylewanych
m2 784,143

KNR-W 2-02 0803-03 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane 

ręcznie na ścianach i słupach m2 73,574

KNR-W 2-17 0138-01 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 

800 mm - do przewodów stalowych i 

aluminiowych
szt. 20

KNR 4-01 0804-03 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na 

gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym 

miejscu

miejsc. 4

m2 120

KNR-W 4-01 0304-02 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w 

ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 

bloczkami z betonu komórkowego
m3 0,24

m3 2,16

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej

szt.. 6

Roboty remontowe-budowlane

Ścianki działowe z płytek piano- lub 

gazobetonowych grubości 12 cm m2 16,9054

m3 6,2

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem 

podejść dopływowych i odpływowych - umywalka szt.. 6

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem 

podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z 

miską porcelanową

Roboty rozbiórkowe

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 

powierzchni do 2 m2
szt. 12

Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z 

bloczków lub płyt z betonu komórkowego na 

zaprawie cementowo-wapiennej
m2

m2 933,315

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 

załadowaniu i wyładowaniu samochodem 

skrzyniowym na odległość do 1 km

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o 

wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej m2 78,62

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 

ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla 

otworów drzwiowych i okiennych

Rozebranie powierzchni z płytek ceramicznych
m2

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach

m 250,62

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju 

do 0.045 m2 w podłożach, stropach i ścianach 

bez deskowań i stemplowań
m 54

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 

cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko

120,053

Zeskrobanie i zmycie starej farby w 

pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 

m2

PRZEDMIAR

30,867

KNR 4-01 0207-03

KNR 2-02 1102-02

KNR-W 4-01 0331-05
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analogia

20

21 KNR-W 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie 

farbami emulsyjnymi starych tynków z 

poszpachlowaniem nierówności
m2 381,702

22 KNR-W 4-01 1204-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 

starych tynków wewnętrznych ścian m2 104,768

23 KNR-W 4-01 1206-02 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych 

tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania m2 104,768

24 KNR-W 4-01 1204-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 

starych tynków wewnętrznych sufitów
m2 276,934

25 KNR-W 2-02 1040-05

analogia

26 kalk. własna

27

28 KNNR 2 1103-01

29 KNR-W 2-02 1040-05

30 KNR-W 2-02 1040-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe m2

31

32 KNR-W 4-01 0415-07

analogia

33 KNR 2 9-09 0406-01

analogia

3

34

35

36

37

38

39

40

41
kpl. 6

szt. 15

KNNR 4 0229-04 Zlewozmywak do mopa
szt. 1

m3 0,8

KNNR 4 0207-03 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych o 

połączeniach wciskowych

m 16

m 30

KNNR 4 0137-01 Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o 

śr. nominalnej 15 mm szt. 10

m2 143

Wymiana elementów podłóg - listwy przyścienne

m 186,758

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo 

- kartonowymi na rusztach metalowych, 

jednowarstwowa

m2 7,2

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych 

pełnych fabrycznie wykończonych
szt. 12

Ścianki aluminiowe - demontaż i ponowny 

montaż i montaż szklenie wewnętrzne 

aluminiowe 
szt. 1

Ścianki z płyt HPL laminowanych-kabiny 

sanitariatów m2 17,2

Montaż skrzydeł drzwiowych z płyt HPL 

laminowanych
m2 8,4

KNNR 4 0230-02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 

gruszkowym

Montaż ościeżnic stalowych
szt.

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o 

wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej m2 78,62

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 

powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 

gruntowaniem

KNR-W 2-02 1510-03

m2 790,083

KNNR 2 1104-01
12

3,74

KNNR 2 1205-09 Podłoga z paneli podłogowych / ułożenie folii, 

ułożenie gąbki, montaż paneli -system Twin Clic, 

montaż listew systemowych   Wymagania dla 

Instalacje sanitarne

KNNR 4 0111-01 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o 

śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach 

zgrzewanych, na ścianach w budynkach 

mieszkalnych
m 30

KNNR 4 0111-01 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o 

śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach 

zgrzewanych, na ścianach w budynkach 

mieszkalnych- cwu

KNNR 4 1411-01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów 

sypkich grub. 10 cm

KNNR 4 0211-01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z 

PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
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42

43

44

4

45

46

47

48

49 KNNR 5 0504-02

analogia

50

51

52

5

53

kalk. własna

8

15

KNNR 5 0306-01 Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszce 

szczękowej szt. 7

KNNR 5 0308-01 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem 

ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o 

obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 

2.5 mm2

szt. 37

5

KNNR 5 0504-02 Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne 

strugoodporne porcelanowe przykręcane

kpl. 9

Oznakowanie podświtlane wyjścia awaryjnego

kpl. 2

KNNR 4 0233-03 Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla 

dzieci
kpl. 5

Instalacje elektrycze

KNNR 4 0230-02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 

gruszkowym dla dzieci
kpl. 4

KNR 4-03 1134-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 

7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w 

podłożu innym niż betonowe
m 86

KNNR 5 0502-04 

z.sz.2.3.

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - 

świetlówkowa do 4x40 W - oprawy przelotowe
kpl.

KNNR 5 0502-04 

z.sz.2.3.

KNNR 4 0233-03 Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
kpl. 1

89

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - 

świetlówkowa do 4x40 W - awaryjne kpl.

KNNR 5 0302-01 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o 

śr.do 60 mm szt.

Pozostałe

Oznakowanie dróg ewakuacyjnych kpl.
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