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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dane charakterystyczne obiektu
• ilość kondygnacji nadziemnych budynku max 3
• ilość kondygnacji nadziemnych sali gimnastycznej max 2
• Podpiwniczenie częściowe
• Poddasze częściowo użytkowe
• Powierzchnia zabudowy budynku 1822,20 m2
• Powierzchnia zabudowy sali gimnastycznej 941,60 m2
• Łącznie powierzchnia zabudowy 2763,8 m2
• Powierzchnia użytkowa całkowita 4081,00 m2
• Kubatura 22130,00 m3
 
Zakres prac:
BUDOWA DŹWIGU, PRZEBUDOWA CZĘŚCI KONDYGNACJI PARTERU W SEGMENTACH A,B,C W
ZAKRESIE SANITARIATÓW, DOSTOSOWANIA OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, REMONT
POZOSTAŁYCH SANITARIATÓW W BUDYNKU, PRZEBUDOWA BIBLIOTEKI, PRZEBUDOWA
WĘZŁA SANITARNO – SZATNIOWEGO PRZY SALI GIMN., PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ KUCHNI ORAZ JADALNI, BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBSŁUGUJĄCEJ
SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ JEDNEGO Z POMIESZCZEŃ NA WENTYLATORNIĘ,
PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ, BUDOWA NIEZBĘDNYCH
ELEMENTÓW OCHRONY POŻAROWEJ BUDYNKU, WSZELKIE NIEZBĘDNE ROBOTY ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ WYŻEJ WYMIENIONYCH PRAC W ZAKRESIE PRZEBUDOWY INSTALACJI WOD.-
KAN. I ELEKTROENERGETYCZNEJ.
 
 
 
kody CPV 
 
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111300-1 Roboty rozbiórkowe                                  
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu          
45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niż dachowe
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223000-6 Konstrukcje
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45442200-9 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i elementów stalowych
45261100-5 Wykonanie konstrukcji dachowych
45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45432000-1 Roboty ciesielskie
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45320000-6 Roboty izolacyjne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
45324000-4 Tynkowanie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45261320-3 Kładzenie rynien
45261000-4 Roboty pokrywcze i blacharskie
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niż dachowe
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45431200-9 Kładzenie glazury
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45421141-4 Instalowanie przegród
45442000-7     Nakładanie powierzchni kryjących
45442100-8     Roboty malarskie
 
 
 
 
 
 
 
W oparciu o następujace specyfikacje techniczne
 
ST 00 – Wymagania ogólne.
ST  01 -  Przygotowanie terenu.
ST  02 -  Roboty rozbiórkowe.
ST  03 -  Roboty betonowe i zbrojarskie.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ST  04 -  Roboty murowe.
ST  05 -  Izolacje i uszczelnienia. 
ST  06 -  Stolarka okienna i drzwiowa.
ST  07 -  Roboty ślusarskie.
ST  08 -  Roboty tynkarskie.
ST  09 -  Podłogi i posadzki.
ST  010 -  Roboty malarskie.
ST  011 -  Okładziny ceramiczne.
ST  012 -  Ścianki systemowe kabin sanitarnych.
ST  013 -  Ścianki systemowe działowe.
ST  014 -  Instalacja wentylacji grawitacyjnej.
ST  015 -  Sufity podwieszane oraz obudowy przewodów wentylacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych.
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k8124a PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Modernizacja Żernica etap III budynek

1 ETAP III BUDYNEK
1.1 Nr specyfi-

kacji ST 02
Roboty rozbiórkowe

1
d.1.

1

KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

piwnica sani-
tariaty

(3.94+1.4)*2*2.72 m2 29.050

minus drzwi -0.6*2.0*6 m2 -7.200
parter
sanit.segmB

2.26*2.0*2 m2 9.040

parter sani-
tarne seg.C

((1.9+1.93)*2+1.4*2)*2.0 m2 20.920

minus drzwi -(0.6*2.0*4+0.7*2.0*2) m2 -7.600
parter zaple-
cze sali

(1.7+1.08+1.44+1.1+1.02+1.29+1.28+2.14+0.96+3.31+0.9+0.42+0.94+1.41+
1.33)*2.0

m2 40.640

minus drzwi -(0.7+0.6*5)*2.0 m2 -7.400
wc pietro
segm.C

((1.94+1.92)*2+1.4*2-0.7*2-0.6*4)*2.0 m2 13.440

poddasze
ABC

(1.01+1.34+2.82)*2.78 m2 14.373

RAZEM 105.263
2

d.1.
1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

piwn.kl.sch.8
i 1

(3.3*1.72/2+1.74*(1.72+1.97))*2 m2 18.517

minus drzwi -0.7*1.7*2 m2 -2.380
piwnica sani-
tariaty

(5.24+0.8*2)*2.72 m2 18.605

minus drzwi -0.8*2.0*2 m2 -3.200
parter
sanit.segmB

(0.8*2+1.2+1.4)*3.3 m2 13.860

parter kory-
taż 1.1

2.62*3.3-1.4*2.0 m2 5.846

holl rekreac. 2.5*3.3-0.9*2.0 m2 6.450
parter sani-
tarne seg.C

(5.22+0.88*2)*3.3 m2 23.034

minus drzwi -0.7*2.0*2 m2 -2.800
parter zaple-
cze sali

(4.41+2.56+0.71*2)*3.39 m2 28.442

minus drzwi -(0.6*2)*2.0 m2 -2.400
pietro - kory-
tarz sali

1.38*2.5 m2 3.450

poddasze
ABC

(1.34+2.21+4.51)*2.78 m2 22.407

RAZEM 129.831
3

d.1.
1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

piwnica sani-
tariaty

(0.15+0.12)*0.51*2.72 m3 0.375

parter sani-
tarne seg.C

0.51*0.13*2*3.3 m3 0.438

poddasze
ABC

(1.09*0.43)*2.78 m3 1.303

RAZEM 2.116
4

d.1.
1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

piwnica sani-
tariaty

3 szt. 3.000

piwnica
kl.sch.8

1 szt. 1.000

pom.1.13 1 szt. 1.000
pom.1.11 1 szt. 1.000
zaplecze sali
parter

9 szt. 9.000

parter
kl.sch.4

1 szt. 1.000

pom.2.8 1 szt. 1.000
1p.sala
j.polsk

1 szt. 1.000

wc pietro
segm.C

5 szt. 5.000
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k8124a PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
pietro - kory-
tarz sali

1 szt. 1.000

poddasze
ABC

9 szt. 9.000

RAZEM 33.000
5

d.1.
1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

holl rekreac. 1.4*2.0 m2 2.800
zaplecze sali
parter

1.4*2.0*3 m2 8.400

pietro - kory-
tarz sali

1.2*2.0 m2 2.400

RAZEM 13.600
6

d.1.
1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

parter zaple-
cze sali

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
7

d.1.
1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

parter zaple-
cze sali

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
8

d.1.
1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

poddasze
ABC

3.02*2.0 m2 6.040

RAZEM 6.040
9

d.1.
1

KNR 4-04
0804-02

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji m

pom.2.7 2.52+2.68 m 5.200
RAZEM 5.200

10
d.1.

1

KNR 4-01
0329-01

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cemento-
wej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

poddasze
ABC

(0.11*2)*2.0 m2 0.440

RAZEM 0.440
11

d.1.
1

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

piwnica
sanit.segm.C

0.11*2.0 m2 0.220

parter zaple-
cze sali

(0.214+0.1+0.2+0.11+0.09)*2.0 m2 1.428

pom.2.8 0.31*2.0 m2 0.620
wc pietro
segm.C

0.1*10*2.0 m2 2.000

kuchnia-zmy-
walnia

0.3*0.35 m2 0.105

poddasze
ABC

(0.11*3)*2.0 m2 0.660

RAZEM 5.033
12

d.1.
1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

parter sani-
tarne seg.C

(1.01+0.37)*2.0*0.25 m3 0.690

parter zaple-
cze sali

0.11*0.33*2.0*3+0.9*2.0*0.3 m3 0.758

sala gimn.-
pom.2.7

0.46*0.31*(0.5+0.3) m3 0.114

poddasze
ABC

0.5*0.11*2.0 m3 0.110

RAZEM 1.672
13

d.1.
1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

piwnica pod
windę - po-
sadzka

3.35*3.1*(0.05+0.15) m3 2.077
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k8124a PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poddasze/
muzyczny

3.14*0.15 m3 0.471

RAZEM 2.548
14

d.1.
1

KNR 4-01
0333-21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt.

strop podda-
sze C

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
15

d.1.
1

KNR 4-01
0212-03
analogia

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

stropy dla
szybu windo-
wego

2.45*2.4*0.37*3 m3 6.527

stropy jadalni
wentyl.

0.5*0.35*0.37*2 m3 0.130

stropy kuch-
nia wentyl.

(0.5*0.35+0.6*0.35)*0.37 m3 0.142

strop
pom.2.8 i 2.9
wentyl.

0.5*0.35*0.37*3+0.6*0.35*0.37 m3 0.272

strop podda-
sze C

(0.8+0.3*2)*(0.8+0.3*2)*0.27 m3 0.529

RAZEM 7.600
16

d.1.
1

KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

piwnica
9.75+9.75+1.95+3.00+3.35*3.10 m2 34.835
parter
4.25+3.33+9.75+9.75+17.45+2.75+1.55+4.70+10.57+2.57+5.66+10.98+
13.54+9.94+2.43+2.28+1.55+1.55

m2 114.600

I pietro
3.10+2.90+9.75+9.75 m2 25.500
poddasze
8.16+5.80 m2 13.960
 
 

RAZEM 188.895
17

d.1.
1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

poddasze
ABC

1.88 m2 1.880

90.41 m2 90.410
RAZEM 92.290

18
d.1.

1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

parter
16.12+17.00 m2 33.120
I piętro
poddasze
15.75+7.30+8.62+11.30+1.88+26.82+18.13+55.37+15.81+61.20+48.60+
36.92+3.64+14.73

m2 326.070

491.87 m2 491.870
 

RAZEM 851.060
19

d.1.
1

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2

pietro - kory-
tarz sali

52.92 m2 52.920

RAZEM 52.920
20

d.1.
1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

piwnica sani-
tariaty

(3.94+5.24*2+1.92+0.45)*2.72 m2 45.669

parter
sanit.segm.B

(2.26*2+1.0+0.88+1.95)*3.3 m2 27.555

parter
sanit.segm.C

(5.62*2+1.9+1.93+1.93)*3.3 m2 56.100

parter zaple-
cze sali

((2.05+1.13)*2+(5.8+2.8)*4+5.8+3.42)*3.39+(2.8*2)*2.0 m2 180.632

minus otwory -(1.1*2.0+0.9*2.0*2+0.8*2.0*2+0.7*2.0*2) m2 -11.800
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k8124a PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wc pietro
segm.C

(1.56*4+1.9*2+2.12*2+5.73*2+3.95*2)*3.3 m2 111.012

minus otwory -(0.7*2*4) m2 -5.600
wc poddasze (1.7+1.34)*2.78 m2 8.451

RAZEM 412.019
21

d.1.
1

KNR 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
przy istniejących fundamentach

m3

piwnica pod
windę

3.35*3.1*0.7 m3 7.270

RAZEM 7.270
22

d.1.
1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

podest segm
F/H

1.2*2.0*1.0 m3 2.400

RAZEM 2.400
23

d.1.
1

ZKNR C-2
0803-01

Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i
pionowy

m2

podest segm
F/H

2.0*(1.7+0.3*2) m2 4.600

RAZEM 4.600
24

d.1.
1

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów  z ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II m3

piwnica pod
winde

(3.35*3.1-2.35*2.18)*0.7 m3 3.683

RAZEM 3.683
25

d.1.
1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze

m3

poz.1*0.1+poz.2*0.15+poz.3+poz.10*0.1+poz.11*0.15+poz.12+poz.13+
poz.15+poz.16*0.03+poz.17*0.02+poz.20*0.02

m3 60.489

RAZEM 60.489
26

d.1.
1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.25 m3 60.489
RAZEM 60.489

27
d.1.

1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 9

m3

poz.25 m3 60.489
RAZEM 60.489

28
d.1.

1

KNR 4-04
1101-02
analogia

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - stolarka i wykladziny z two-
rzyw sztucznych z demontażu

m3

poz.4*1.8*0.05+poz.5*0.05+poz.6*0.05+poz.7*2.00*0.05+poz.78*0.05+poz.79*
0.05+poz.18*0.005

m3 10.931

RAZEM 10.931
29

d.1.
1

KNR 4-04
1101-05
analogia

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - sto-
larka i wykladziny z tworzyw sztucznych z demontażu
Krotność = 9

m3

poz.28 m3 10.931
RAZEM 10.931

30
d.1.

1

KNR 4-04
1103-05

Opłata za przyjęcie gruzu beton/cegła na wysypisku m3

poz.25 m3 60.489
RAZEM 60.489

31
d.1.

1

KNR 4-04
1103-05
analogia

Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku - stolarka z demontażu m3

poz.4*1.8*0.05+poz.5*0.05+poz.6*0.05+poz.7*0.05+poz.78*0.05+poz.79*0.05 m3 6.576
RAZEM 6.576

32
d.1.

1

KNR 4-04
1103-05
analogia

Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku  - wykladziny z tworzyw sztucznych z
demontażu

m3

sala poz.18*0.005 m3 4.255
RAZEM 4.255

1.2 Nr specyfi-
kacji ST 03

Roboty betonowe i zbrojarskie
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33

d.1.
2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym beton B-15 m3

pod posadz-
kę wokół
szybu windy

(3.35*3.1-2.25*2.08)*0.15 m3 0.856

pod szyb
windy

2.35*2.18*0.1 m3 0.512

RAZEM 1.368
34

d.1.
2

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu B-25 W8 m3

płyta szybu
windy

2.35*2.18*0.3 m3 1.537

RAZEM 1.537
35

d.1.
2

KNR 2-02
0207-02 +
KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 4 m - Beton B-25 m2

szyb windy
poziom piw-
nicy

(2+1.83)*2*3.51 m2 26.887

minus drzwi -1.21*2.25 m2 -2.723
RAZEM 24.164

36
d.1.

2

KNR 2-02
0207-02 +
KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 4 m  - Beton B-25 m2

szyb windy
powyżej piw-
nicy

(1.95+1.78)*(3.67*2+2.82) m2 37.897

minus drzwi -1.21*2.25*3 m2 -8.168
RAZEM 29.729

37
d.1.

2

KNR 2-02
0206-06

Ściany betonowe - dodatek za obramowanie otworów w ścianie m

szyb windy (1.21+2.25*2)*4 m 22.840
RAZEM 22.840

38
d.1.

2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli t

szyb windy 2.691 t 2.691
RAZEM 2.691

39
d.1.

2

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - ręczne układanie betonu -
beton B-25

m2

szyb windy 2.15*1.98 m2 4.257
RAZEM 4.257

40
d.1.

2

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości
płyty - ręczne układanie betonu - beton B-25
Krotność = 5

m2

szyb windy 2.15*1.98 m2 4.257
RAZEM 4.257

41
d.1.

2

KNR 4-01
0201-05

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów m2

stropy dla
szybu windo-
wego

(2.45*(0.4+0.27)+2.4*(0.3+0.27))*3 m2 9.029

strop-podda-
sze wyłaz

(0.27+0.3)*1.1*4 m2 2.508

RAZEM 11.537
42

d.1.
2

KNR 4-01
0201-01

Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji m2

stropy dla
szybu windo-
wego

(2.45*0.4+2.4*0.3)*3 m2 5.100

strop-podda-
sze wyłaz

0.27*1.1*4 m2 1.188

RAZEM 6.288
43

d.1.
2

KNR 4-01
0422-01 +
KNR 4-01
0422-05

Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem
Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem

m
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Norma STD Wersja 4.19 Licencja: 6310 dla sc orka



k8124a PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
stropy dla
szybu windo-
wego

2.45+2.4*3 m 9.650

strop-podda-
sze wyłaz

1.5*4 m 6.000

RAZEM 15.650
44

d.1.
2

KNR 4-01
0203-07
z.sz. 2.6.
9905-01 

Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego
- objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 - B-25

m3

wymiany żel-
betowe w
stropach dla
windy

(2.45*0.4*0.27+2.4*0.3*0.27)*3 m3 1.377

wymiany żel-
betowe
strop-podda-
sze wyłaz

0.27*0.3*1.1*4 m3 0.356

RAZEM 1.733
45

d.1.
2

KNR 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych

kg

wymiany żel-
betowe w
stropach dla
windy

206 kg 206.000

wymiany żel-
betowe
strop-podda-
sze wyłaz

53 kg 53.000

RAZEM 259.000
46

d.1.
2

KNR 5-08
0803-02

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie  - dla kotew szt.

strop przy
szybie

8*3 szt. 24.000

RAZEM 24.000
47

d.1.
2

KNR 5-08
0809-04

Osadzenie w podłożu patronów z zaprawą klejową dla kotew szt.

strop przy
szybie

8*3 szt. 24.000

RAZEM 24.000
48

d.1.
2

ZKNR C-2
0801-01

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu m

podest segm
F/H

poz.23 m 4.600

RAZEM 4.600
49

d.1.
2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - kruszywo ła-
mane 0-31,5

m3

podest segm
F/H

1.2*2.0*0.65 m3 1.560

RAZEM 1.560
50

d.1.
2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek m3

podest segm
F/H

1.2*2.0*0.2 m3 0.480

RAZEM 0.480
51

d.1.
2

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie. - B-15

m3

podest segm
F/H

1.2*2.0*0.15 m3 0.360

RAZEM 0.360
52

d.1.
2

KNR 2-02
0218-01
z.sz. 5.7.
9907-05

Schody żelbetowe B-30 W10 - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na
gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu Jako robota w bud.z
elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejs-
cu

m3

podest segm
F/H

1.5*2.0*0.3 m3 0.900

RAZEM 0.900
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53

d.1.
2

KNR 5-08
0803-02
analogia

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr
do 20 mm - osadzenie prętów kotwiących fi 10

szt.

podest segm
F/H

28 szt. 28.000

RAZEM 28.000
54

d.1.
2

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi

t

podest segm
F/H

0.036 t 0.036

RAZEM 0.036
55

d.1.
2

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - pochylnia dla NN m3

płyta szybu
windy

3.80*1.10*0.15 m3 0.627

RAZEM 0.627
56

d.1.
2

KNR 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych

kg

poz.55*80 kg 50.160
RAZEM 50.160

1.3 Nr specyfi-
kacji ST 04

Roboty murowe

57
d.1.

3

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

kl.sch. 1 piw-
nica

1.53*2.15*0.3 m3 0.987

parter
sanit.segm.C

0.46*2.0*0.25 m3 0.230

pom.1.23 1.42*1.02*0.33+0.17*(0.25+0.55)*3.39 m3 0.939
pom.2.8 1.04*3.7*0.25 m3 0.962
pom.2.9 1.04*3.7*0.25 m3 0.962
pom.2.7 (2.52+2.68)*1.93*0.25+0.7*2*0.31+0.3*0.29*2.0 m3 3.117
pom.3.4 0.37*0.37*2.78+1.0*2.0*0.45 m3 1.281

RAZEM 8.478
58

d.1.
3

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

hall rekreac. 2.75*3.39 m2 9.323
minus drzwi -1.4*2.2 m2 -3.080
pom. 1.23 2.6+0.45*3.39 m2 4.126
kl.sch.8 pie-
tro

1.95*3.3 m2 6.435

pom.3.4 0.9*2.0+0.37*2.78 m2 2.829
RAZEM 19.633

59
d.1.

3

KNR 4-01
0306-02

Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej do ościeży lub powierzchni ścian

m2

pom.1.1 0.32*3.3 m2 1.056
RAZEM 1.056

60
d.1.

3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie zaślepek metalowych utworów kanałow wentylacyjnych szt.

sala gimnast. 12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

61
d.1.

3

KNR 4-01
0422-01 +
KNR 4-01
0422-05

Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem
Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem

m

nadproża
pom.1.16

2.0*2*2 m 8.000

siłownia 2.0*2 m 4.000
pom.1.32 -
podciąg

4.0*2 m 8.000

RAZEM 20.000
62

d.1.
3

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

nadproża
pom.1.16

(0.9+0.8)*2 m 3.400

siłownia 1.0*2 m 2.000
pom.1.32 -
podciąg

4.0*2 m 8.000

- 10 -

Norma STD Wersja 4.19 Licencja: 6310 dla sc orka



k8124a PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 13.400

63
d.1.

3

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową m2

nadproża
pom.1.16

(0.9+0.8)*0.3 m2 0.510

siłownia 0.9*0.3 m2 0.270
pom.1.32 -
podciąg

4.0*0.5 m2 2.000

RAZEM 2.780
64

d.1.
3

KNR 4-01
0336-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

nadproża
pom.1.16

1.4*2+1.3*2 m 5.400

siłownia 1.3*2 m 2.600
RAZEM 8.000

65
d.1.

3

KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej dla belek stalowych

gniazd.

pom.1.32 -
podciąg

2*2 gniazd. 4.000

RAZEM 4.000
66

d.1.
3

KNR 13-12
0406-01
analogia

Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą cementową -
poduszki betonowe pod nadproża

m3

nadproża
pom.1.16

0.15*0.25*0.15*4 m3 0.023

siłownia 0.15*0.25*0.15*2 m3 0.011
pom.1.32 -
podciąg

0.3*0.25*0.15*2 m3 0.023

RAZEM 0.057
67

d.1.
3

KNR 2-02
0123-05

Okładanie (szpałdowanie) belek cegłami grubości 1/4 ceg. m2

nadproża
pom.1.16

(1.4*2+1.3*2)*0.12 m2 0.648

siłownia (1.3*2)*0.12 m2 0.312
pom.1.32 -
podciąg

4.3*0.12 m2 0.516

RAZEM 1.476
68

d.1.
3

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych IPE160

m

nadproża
pom.1.16

1.4*2+1.3*2 m 5.400

siłownia 1.3*2 m 2.600
RAZEM 8.000

69
d.1.

3

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych HEA180

m

pom.1.32 -
podciąg

4.61*2 m 9.220

RAZEM 9.220
70

d.1.
3

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

nadproża
pom.1.16

(1.4+1.3)*0.75 m2 2.025

nadproże si-
łownia

1.3*0.75 m2 0.975

pom.1.32 -
podciąg

4.11*0.8 m2 3.288

RAZEM 6.288
1.4 Nr specyfi-

kacji ST 05
Izolacje i uszczelnienia

71
d.1.

4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - styropian FS30 gr 15 cm

m2

pod posadz-
kę wokół
szybu windy

(3.35*3.1-2.25*2.08) m2 5.705

RAZEM 5.705
72

d.1.
4

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
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pod posadz-
kę wokół
szybu windy

(3.35*3.1-2.25*2.08) m2 5.705

RAZEM 5.705
73

d.1.
4

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2

pod posadz-
kę wokół
szybu windy

(3.35*3.1-2.25*2.08) m2 5.705

RAZEM 5.705
74

d.1.
4

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS30 gr 2 cm pio-
nowe -oddylatowanie szybu windy od istniejacych ścian

m2

parter 2.15*3.67 m2 7.891
poddasze 2.0*2.82 m2 5.640

RAZEM 13.531
75

d.1.
4

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS30 gr 6 cm pio-
nowe -oddylatowanie szybu windy od istniejacych ścian

m2

parter 2.0*3.67 m2 7.340
piętro 2.0*3.67 m2 7.340

RAZEM 14.680
76

d.1.
4

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS30 gr 4 cm pio-
nowe -oddylatowanie szybu windy od istniejacych ścian

m2

piętro 2.15*3.67 m2 7.891
RAZEM 7.891

77
d.1.

4

KNR 2-02
0617-12
analogia

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych - wymiana-R=1,5 m

segm. A-C
piwnica

2.7*2+3.83 m 9.230

segm. A-C
part+piętro

(3.3*2+3.83)*2 m 20.860

segm. A-B
piwnica

2.7*2+3.83 m 9.230

segm. A-B
part+piętro

(3.3*2+3.83)*2 m 20.860

segm. A-B
poddasze

(2.8*2+3.83) m 9.430

pom.1.17 (3.38*2+2.45) m 9.210
pom.1.23 (3.38*2+2.45)*2 m 18.420
pom.2.7 2.52+2.68*1.93*4 m 23.210
poddasze
kl.sch.6

2.5*2+1.4 m 6.400

poddasze
kl.sch.8

1.0*2+2.78*2*2 m 13.120

RAZEM 139.970
1.5 Nr specyfi-

kacji ST 06
Stolarka okienna i drzwiowa

78
d.1.

5

KNR 0-19
0931-10

Wymiana stolarki drewnianej na ścianki stalowe oszklone z drzwiami m2

S02 3.77*2.73*1 m2 10.292
S10 (1.94+3.12+1.94)*4.13*1 m2 28.910

 
RAZEM 39.202

79
d.1.

5

KNR 0-19
0931-10

Wymiana stolarki drewnianej na ścianki aluminiowe oszklone z drzwiami m2

S03 3.73*3.3 m2 12.309
RAZEM 12.309

80
d.1.

5

KNR 0-19
1024-10

Montaż ścianek aluminiowych oszklonych EI60 z drzwiami EI30 m2

S01+S01' 3.83*2.74*2 m2 20.988
S04 3.51*2.95*1 m2 10.355
S07 3.83*3.3*2 m2 25.278

RAZEM 56.621
81

d.1.
5

KNR 0-19
1024-10

Montaż ścianek stalowych oszklonych EI60 z drzwiami EI30 m2

S06 1.3*2.89*1 m2 3.757
S08 3.83*3.3*1 m2 12.639

RAZEM 16.396
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82

d.1.
5

KNR 0-19
1024-10

Montaż ścianek stalowych oszklonych EI120 z drzwiami EI60 m2

S09 3.83*3.3*1 m2 12.639
RAZEM 12.639

83
d.1.

5

KNR 0-19
1024-01

Montaż okien aluminiowych stałych o pow. do 1.0 m2 oszklonych m2

O02 0.97*0.77*2 m2 1.494
O07 1.77*0.63*6 m2 6.691
O22 0.70*1.45*1 m2 1.015

RAZEM 9.200
84

d.1.
5

KNR 0-19
1024-01

Montaż okien aluminiowych stałych o pow. do 1.0 m2 oszklonych-EI60 m2

O20 1.22*0.82*1 m2 1.000
O21 0.70*1.45*1 m2 1.015

RAZEM 2.015
85

d.1.
5

KNR 0-19
1024-01

Montaż okien aluminiowych stałych o pow. do 1.0 m2 oszklonych m2

O19 1.43*0.57*3 m2 2.445
RAZEM 2.445

86
d.1.

5

KNNR 2
1101-02

Montaż okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jedno-
ramowe fabrycznie wykończonych o powierzchni 1,0-2,0 m2 - drewno sosnowe
klejone trójwarstwowo

m2

O17 1.88*2.21-0.98*0.75 m2 3.420
RAZEM 3.420

87
d.1.

5

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 m w ścianach z cegieł szt.

parapet dla
O17

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
88

d.1.
5

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych m2

D01 1.8*3.27 m2 5.886
D04* 1.4*2.0 m2 2.800

RAZEM 8.686
89

d.1.
5

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych EI60 dwuskrzydłowych oszklonych m2

D02 1.8*2.0 m2 3.600
RAZEM 3.600

90
d.1.

5

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi drewnianych EI60 dwuskrzydłowych pełne m2

D03 1.2*2.0*3 m2 7.200
D04 1.4*2.0*2 m2 5.600

RAZEM 12.800
91

d.1.
5

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi drewnianych EI30 dwuskrzydłowych pełne m2

D05 1.4*2.0 m2 2.800
RAZEM 2.800

92
d.1.

5

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi drewnianych EI60 dwuskrzydłowych przeszklone m2

D03* 1.2*2.0 m2 2.400
RAZEM 2.400

93
d.1.

5

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi drewnianych jednoskrzydłowych m2

D03* 1.2*2.0*1 m2 2.400
D07 0.9*2.0*24 m2 43.200
D07* 0.9*2.0*5 m2 9.000
D08 0.9*2.0*8 m2 14.400
D08* 0.9*2.0*1 m2 1.800
D09 0.9*2.0*4 m2 7.200
D10 0.8*2.0*6 m2 9.600
D12 1.0*2.0*1 m2 2.000
D13 0.8*2.0*6 m2 9.600
D15 0.8*2.0*1 m2 1.600

0.80*2.00*1 m2 1.600
0.90*2.00*3 m2 5.400
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RAZEM 107.800
94

d.1.
5

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi drewnianych EI 60 jednoskrzydłowych m2

D09* 0.9*2.0*2 m2 3.600
D14 0.9*2.0*8 m2 14.400

RAZEM 18.000
1.6 Nr specyfi-

kacji ST 07
Roboty ślusarskie(windy)

95
d.1.

6

KNR 4-01
0914-02

Wymiana odcinków prostych ponad 1.0 m poręczy schodowych z drewna twar-
dego - demontaż i ponowny montaż z pomalowaniem lakierobejcą

m

klatka sch.8 4.05*6*2+3.8 m 52.400
klatka sch.1 4.05*4*2+3.8 m 36.200

RAZEM 88.600
96

d.1.
6

KNR 4-01
0914-01

Wymiana odcinków prostych do 1.0 m poręczy schodowych z drewna twarde-
go - demontaż i ponowny montaż z pomalowaniem lakierobejcą

szt.

klatka sch.8 5 szt. 5.000
klatka sch.1 3 szt. 3.000

RAZEM 8.000
97

d.1.
6

KNR 4-01
1301-03

Uzupełnienie  naprawa balustrad schodowych prostych m

klatka sch.8 4.05*6+3.8 m 28.100
klatka sch.1 4.05*4+3.8 m 20.000

RAZEM 48.100
98

d.1.
6

KNR 5-08
0701-01
analogia

Montaż na pochwytach kulek przeciwześlizgowych szt.

klatka sch.8 7*8+4 szt. 60.000
klatka sch.1 7*4 szt. 28.000
pom.1.17 26 szt. 26.000

RAZEM 114.000
99

d.1.
6

KNR 2-02
1209-04

Balustrady okienne proste z pochwytem drewnianym m

klatka sch.8 3.8 m 3.800
pom.1.17 6.28 m 6.280

RAZEM 10.080
100
d.1.

6

KNR 2-02
1207-06

Balustrady schodowe proste z pochwytem drewnianym m

pom.1.17 2.2*2+2.5 m 6.900
RAZEM 6.900

101
d.1.

6

KNR 2-02
1210-03

Kraty stalowe malowane proszkowo ponad 2 m2 stałe - wymiana Rx1,3 m2

klatka sch.8 1.7*2.78 m2 4.726
klatka sch.1 1.7*3.3 m2 5.610

RAZEM 10.336
102
d.1.

6
kalk. własna

Dostawa i montaz platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych - konstruk-
cja montowana do słupków systemowych
• Sterowanie: z platformy – przyciskowe, pilot na kablu spiralnym, połączony z
platformą
jako opcja joystick
• udźwig: 225 kg
• prędkośc: około 0,1 m/s
• rodzaj toru – szyna prosta
• materiały:platforma z wysokiej jakości stali, malowana proszkowo, antypośliz-
gowa,
• poręcz na ścianie platformy ułatwiająca wjazd,
• płaskie rampy najazdowe na obu krawędziach platformy ułatwiające wjazd
wózka i zabezpieczające
przed zjechaniem wózka podczas jazdy najazd na wprost,
• dwie barierki zabezpieczające przed zjechaniem wózka z platformy,
• blokada kluczykowa zabezpieczająca przed korzystaniem z urządzenia przez
osoby nieupoważnione
• przycisk na platformie „ STOP”
• szyna wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo
• sposób montowania na słupkach do stopni schodów lub ścian
• Urządzenie zgodne z Dyrektywą Europejską 2006/42/WE

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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103
d.1.

6
kalk. własna

Dostawa i montaz dzwigu osobowego
Wymiary wewnętrzne kabiny: 110 x 140 cm, kabina wyposażona będzie w po-
ręcze na wysokości 0,9 m, tablicę przyzywową na wysokości od 0,8 m do 1,2
m w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od naroża kabiny z dodatkowym ozna-
kowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową.
Dźwig będzie wyposażony w drzwi klasy EI 60.
Wysokośc podszybia 45 cm,
Wysokośc podnoszenia 1040 cm
Ilośc przystanków -4

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

104
d.1.

6

KNR 2-02
1805-11

Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników - ochrona przeciwude-
rzeniowe stropu sali gimnastycznej

m2

sala gimnas-
tyczna

533.09 m2 533.090

RAZEM 533.090
105
d.1.

6

KNR AT-05
1656-02

Rusztowania stojakowe przestrzenne  wys. do 10 m do robót sufitowych m2

poz.104 m2 533.090
RAZEM 533.090

106
d.1.

6

KNR 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym-dla NN wysokosci 90 i 75 cm fi
50 mm, stal malowana proszkowo

m

4.00*2 m 8.000
RAZEM 8.000

1.7 Nr specyfi-
kacji ST 08

Roboty tynkarskie

107
d.1.

7

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

szyb windy
piwnica

(2.25+2.05)*2.7 m2 11.610

szyb windy
parter

(2.15+2.0)*3.3 m2 13.695

szyb windy
pietro

(2.15+2.0)*3.3 m2 13.695

szyb windy
poddasze

2.0*2.78 m2 5.560

minus drzwi -1.21*2.25*4 m2 -10.890
hall rekreac. 2.75*3.39 m2 9.323
minus drzwi -1.4*2.2 m2 -3.080
pom. 1.23 (2.6+0.45)*3.39*2 m2 20.679
minus drzwi -1.4*2.0*2 m2 -5.600

RAZEM 54.992
108
d.1.

7

KNR 2-02
0810-06

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otwo-
rów o szerokości 20 cm

m2

szyb windy (1.21+2.25*2)*4*0.2 m2 4.568
RAZEM 4.568

109
d.1.

7

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 15 cm

m

piwnica sani-
tariaty

2.0 m 2.000

parter zaple-
cze sali

5*2.0 m 10.000

pom.2.8 2.0 m 2.000
RAZEM 14.000

110
d.1.

7

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 25 cm

m

parter
sanit.cegm.C

2.0*4 m 8.000

RAZEM 8.000
111
d.1.

7

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 40 cm

m

pom.1,1 3.3 m 3.300
siłownia 2.0*2 m 4.000
parter zaple-
cze sali

0.33*2.0*3 m 1.980

RAZEM 9.280
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112
d.1.

7

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

parter
sanit.segm.C

0.46*2.0*2 m2 1.840

RAZEM 1.840
113
d.1.

7

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

piwnica sani-
tariaty

0.51*2.72*2 m2 2.774

parter
sanit.cegm.C

0.51*2.72*2 m2 2.774

pom. 1.23 0.51*3.39+(0.17*2+0.25)*3.39+1.41*1.02*2 m2 6.605
pom.2.7 0.7*2.0*2+(0.29*2+0.3)*2.0*2 m2 6.320
pom.3.3 1.0*2.0 m2 2.000
pom.3.4 0.9*2.0+0.36*2.78*2+0.37*3*2.78+1.0*2.0 m2 8.887

RAZEM 29.360
114
d.1.

7

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

kl.sch. 1 piw-
nica

1.53*2.15*2 m2 6.579

pom.2.8 1.04*3.7 m2 3.848
pom.2.9 1.04*3.7 m2 3.848
kl.sch.8 pie-
tro

(1.95*3.3-1.4*2.0)*2 m2 7.270

pom.2.7 (2.52+2.68)*1.93*2 m2 20.072
RAZEM 41.617

115
d.1.

7

KNR 0-28
2621-05

Przyklejenie płyt styropianowych gr.15 cm na ścianach m2

szyb
poz.podda-
sza

(2.3+2.13)*2.84 m2 12.581

RAZEM 12.581
116
d.1.

7

KNR 0-28
2621-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2

szyb
poz.podda-
sza

(2.3+2.13)*2.84 m2 12.581

RAZEM 12.581
117
d.1.

7

KNR 0-28
2621-08

Ochrona narożników okiennych i drzwiowych - katownik na siatce m

szyb
poz.podda-
sza

2.84 m 2.840

RAZEM 2.840
118
d.1.

7

KNR 0-28
2627-02

Dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej szt.

szyb
poz.podda-
sza

(2.3+2.13)*2.84*6 szt. 75.487

RAZEM 75.487
119
d.1.

7

KNR 0-28
2630-01

Tynk cienkowarstwowy  + Malowanie farbą elewacyjną m2

szyb
poz.podda-
sza

(2.3+2.13)*2.84 m2 12.581

RAZEM 12.581
1.8 Nr specyfi-

kacji ST 09
Podłogi i posadzki

120
d.1.

8

KNR 2-02
1102-01 +
KNR 2-02
1102-03 +
KNR 2-02
1106-07

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu B-30 grubości 50 mm zatarte
na ostro
Dopłata za zbrojenie siatką stalową

m2

pod posadz-
kę wokół
szybu windy

(3.35*3.1-2.25*2.08) m2 5.705

RAZEM 5.705
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121
d.1.

8

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu B-30 grubości 20 mm zatarte
na ostro

m2

poz.16 m2 188.895
RAZEM 188.895

122
d.1.

8

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS-30 gr. 5 cm po-
ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.124 m2 176.740
RAZEM 176.740

123
d.1.

8

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa m2

poz.124 m2 176.740
RAZEM 176.740

124
d.1.

8

KNR 2-02
1102-02 +
KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu B-30 grubości 50 mm zatarte
na gładko

m2

pom.2.8 133.55 m2 133.550
pom.2.9 43.19 m2 43.190

RAZEM 176.740
125
d.1.

8

KNR 2-02
1106-07

Posadzki  - dopłata za zbrojenie siatką stalową fi8 15x15 cm m2

poz.124 m2 176.740
RAZEM 176.740

126
d.1.

8

KNR 4-01
0805-01

Uzupełnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu
jednobarwnej

m2

przeds.pom.
1.2 i 1.3

1.61*1.4 m2 2.254

RAZEM 2.254
127
d.1.

8

KNR 4-01
0806-03

Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 1.0 m2 miejsc.

piwn.kl.sch.8
i 1

1+1 miejsc. 2.000

RAZEM 2.000
128
d.1.

8

KNR 4-01
0806-02

Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.5 m2 miejsc.

pom.1.1 (1.61+2.35)*0.12 miejsc. 0.475
hall rekreac. 2.5*0.12 miejsc. 0.300

RAZEM 0.775
129
d.1.

8

KNR 4-01
0806-01

Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m2 miejsc.

piwnica sani-
tariaty

3 miejsc. 3.000

RAZEM 3.000
130
d.1.

8

KNR 4-01
0805-01

Uzupełnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu
jednobarwnej

m2

posadzka
wokół szybu
windy

(3.35*3.1-2.25*2.08) m2 5.705

RAZEM 5.705
131
d.1.

8

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek - GRES antypoślizgowy m2

pom.0.5 8.72 m2 8.720
pom.0.6 10.02 m2 10.020
pom.1.2 i 1.3 1.18+4.5 m2 5.680
pom.1.14,
1.15,1.16

16.3+17.85+2.6 m2 36.750

pom.1.18 4.55 m2 4.550
pom.1.20 2.29 m2 2.290
pom.1.21 2.04 m2 2.040
pom.1.22 10.57 m2 10.570
pom.1.24 2.34 m2 2.340
pom.1.25 3.16 m2 3.160
pom.1.26 10.93 m2 10.930
pom.1.28 13.6 m2 13.600
pom.1.29 5.64 m2 5.640
pom.1.30 3.86 m2 3.860
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pom.1.31 4.1 m2 4.100
pom.1.32 4.95 m2 4.950
pom.2.3 3.1 m2 3.100
pom.2.4 2.9 m2 2.900
pom.2.5 8.72 m2 8.720
pom.2.6 10.02 m2 10.020
pom.2.7 34.42 m2 34.420
pom.3.5,3,7,
3,4

3.29+7.35+71.87 m2 82.510

RAZEM 270.870
132
d.1.

8

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm m

pom.1.28 (4.25+2.54)*2-1.4*2 m 10.780
pom.2.7 (2.89+11.9)*2-0.9*2 m 27.780

RAZEM 38.560
133
d.1.

8

KNR 2-02
1112-05 +
KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych izolacyjnej rulonowe - PCW -
obiektowe
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

pom. 1.4 57.75 m2 57.750
pom. 1.4 co-
kolik

(9.36+6.35)*2*0.15 m2 4.713

pom. 1.5 21.9 m2 21.900
pom. 1.5 co-
kolik

(5.83+3.95)*2*0.15 m2 2.934

pom. 1.6 11.55 m2 11.550
pom. 1.6 co-
kolik

(2.93+3.95)*2*0.15 m2 2.064

pom. 1.7 55 m2 55.000
pom. 1.7 co-
kolik

(8.85+6.34)*2*0.15 m2 4.557

pom. 1.11 21.9 m2 21.900
pom. 1.1 co-
kolik

(8.93+3.95)*2*0.15 m2 3.864

pom. 1.12 55 m2 55.000
pom. 1.12
cokolik

(9.06+6.34)*2*0.15 m2 4.620

pom. 1.13 58.00*1.05 m2 60.900
pom. 1.18a 13.65*1.05 m2 14.333
pom. 1.18b 12.38*1.05 m2 12.999
pom. 1.19 16.12 m2 16.120
pom. 1.27 17.00 m2 17.000
pom. 1.36 7.99*1.05 m2 8.390
pom. 3.2 48.6 m2 48.600
pom. 3.2 co-
kolik

(9.62+6.48)*2*0.15 m2 4.830

pom. 3.3 55.37 m2 55.370
pom. 3.3 co-
kolik

(6.41+8.88)*2*0.15 m2 4.587

pom. 3.4 71.87*1.05 m2 75.464
pom. 3.6 7.3 m2 7.300
pom. 3.6 co-
kolik

(2.46+3.21)*2*0.15 m2 1.701

pom. 3.7 7.35*1.05 m2 7.718
pom. 3.8 15.81 m2 15.810
pom. 3.8 co-
kolik

(1.78+8.88)*2*0.15 m2 3.198

pom. 3.9 61.2 m2 61.200
pom. 3.9 co-
kolik

(8.67+6.57)*2*0.15 m2 4.572

pom. 3.11 3.64*1.05 m2 3.822
pom. 3.12 14.73 m2 14.730
pom. 3.12
cokolik

(3.95+5.34)*2*0.15 m2 2.787

474.42 m2 474.420
 

RAZEM 1161.703
134
d.1.

8

ZKNR C-2
0603-01 +
ZKNR C-2
0605-02

Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie
Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym
podłożu o gr. 2-5 mm

m2

poz.133 m2 1161.703
RAZEM 1161.703

135
d.1.

8

KNR AT-09
0104-01

Taśmy antypoślizgowe na stopniach schodowych m
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sch. klatki 1 (12*3+8)*1.7 m 74.800
sch. klatki 2 (8+7+8)*2*1.1 m 50.600
sch. klatki 3 (8*3+9*3)*1.1 m 56.100
sch. klatki 4 1.3*12*2 m 31.200
sch. klatki 5 1.35*11*2 m 29.700
sch. klatki 7 1.3*(12*2+6) m 39.000
sch. klatki 8 (12*5+8)*1.7 m 115.600
hall rekreac. (3.21+0.65+1.84+2.41+1.27)*5 m 46.900

RAZEM 443.900
136
d.1.

8

KNR 0-12
1118-03
z.sz. 5.3.a 

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - płytki
GRES antyposlizgowe R12

m2

podest segm
F/H

2.12*2 m2 4.240

107.86 m2 107.860
 

RAZEM 112.100
137
d.1.

8

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwy-
kłą - płytki GRES antyposlizgowe R12- ryflowane

m2

podest segm
F/H

0.7*2.0 m2 1.400

RAZEM 1.400
138
d.1.

8

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej płytki GRES anty-
poslizgowe R12

m2

podest segm
F/H

2.78*0.3*2 m2 1.668

RAZEM 1.668
1.9 Nr specyfi-

kacji ST 09
Podłoga techniczna

139
d.1.

9

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa-paroizolacja m2

125.69 m2 125.690
RAZEM 125.690

140
d.1.

9

KNR 2-02
1110-04
analiza indy-
widualna

Ślepa podłoga z płyt OSB grubości 22 mm na legarach 10x20 z wypełnieniem
wełna mineralna

m2

poz.139 m2 125.690
RAZEM 125.690

1.10 Nr specyfi-
kacji ST 10

Roboty malarskie

141
d.1.

10

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

piwn.kl.sch.8
- ściany

3.3*1.72/2+1.74*(1.72*2+3.83) m2 15.488

pom.0.4 -
ściany

6.58+(1.6+0.4+2.01*2+1.91)*2*2.72 m2 49.719

pom.0.4 - su-
fit

6.58 m2 6.580

minus drzwi -(1.5*2.0+0.8*2.0*2+0.9*2.0*2) m2 -9.800
pom.0.5 -
ściany

((0.4+1.85+0.12+1.05+2.22)+0.84*2+1.3*2+1.2)*(2.72-2.0) m2 8.006

pom.0.6 -
ściany

((1.85+0.12+1.05+2.22)+0.83+1.01+1.28+1.19)*(2.72-2.0) m2 6.876

pom.1.2 i 1.3
- ściany

((0.65+1.61)+(2.0+2.22))*1.3 m2 8.424

pom.1.1-
ściany

(0.1*2+0.32+1.4+1.85+6.87)*3.3 m2 35.112

pom.1.1- su-
fity

19.9 m2 19.900

pom.1.3- su-
fity

1.18 m2 1.180

pom.1.10-
ściany

(2.5+2.52*2)*3.3 m2 24.882

minus drzwi -(1.8*3.0+1.8*3.3) m2 -11.340
pom.1.10-
sufity

4.75 m2 4.750

pom.1.17-
ściany

(14.86+14.73)*3.38+(11.74+8.77+6.7)*0.75 m2 120.422

minus otwory -(1.4*2+1.4*1.93+1.8*2.0) m2 -9.102
pom.1.17-
sufity

179.9 m2 179.900
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pom.1.14,
1.15,1.16 -
ściany

(5.22*2+3.95+1.93+6.35*2+2.75*2)*1.3 m2 44.876

pom.1.16 -
sufit

2.6 m2 2.600

pom.1.16 -
ściany

(1.43+1.81)*1.3 m2 4.212

pom.1.18 -
sufit

4.55 m2 4.550

pom.1.18 -
ściany

(1.45+3.24)*2*1.39 m2 13.038

pom.1.18a -
sufit

13.65 m2 13.650

pom.1.18a -
ściany

(4.2+3.25)*2*3.39 m2 50.511

minus otwory -(0.8*2.0) m2 -1.600
pom.1.18b -
sufit

12.38 m2 12.380

pom.1.18b -
sciany

(5.8+2.73)*2*3.39 m2 57.833

minus otwory -(0.8*2.0) m2 -1.600
pom.1.18c -
sufit

3.0 m2 3.000

pom.1.18c -
sciany

(2.5+1.2)*2*3.39 m2 25.086

minus otwory -(0.9*2.0) m2 -1.800
pom.1.19 -
sufit

16.12 m2 16.120

pom.1.19 -
ściany

(5.8+2.78)*2*1.39 m2 23.852

pom.1.20,
1.21 - ściany

(2.63+1.7*2)*1.39 m2 8.382

pom.1.22 -
sufit

10.5 m2 10.500

pom.1.22 -
ściany

(4.02+2.63)*2*1.39 m2 18.487

pom.1.23 -
sufit

64.23 m2 64.230

pom.1.23 -
ściany

(31.08+2.76)*2*3.39 m2 229.435

minus otwory -(0.9*2.0*3+1.4*2.0*5) m2 -19.400
minus ściany
mur.

-(3.27*3.39) m2 -11.085

minus ściany
g-k

-(4.11+0.5)*3.39 m2 -15.628

pom.1.24,
1.25 -ściany

(2.9+1.95)*2*1.39 m2 13.483

pom.1.26 -
sufit

10.93 m2 10.930

pom.1.26 -
ściany

(3.77+2.9)*2*1.39 m2 18.543

pom.1.27 -
sufit

17.0 m2 17.000

pom.1.27 -
ściany

(5.8+2.93)*2*1.39 m2 24.269

pom.1.28 -
sufit

13.6 m2 13.600

pom.1.28 -
ściany

(4.25*2+3.21+0.67)*3.39 m2 41.968

minus otwory -(1.4*2.0*2) m2 -5.600
pom.1.29-32
- ściany

(0.67+2.62+3.29+5.29)*1.39 m2 16.499

pom.2.3, 2.4
- ściany

(1.9+2.12+1.56)*2*1.3 m2 14.508

pom.2.4 - su-
fit

(1.9*1.56) m2 2.964

pom.2.5, 2.6
- ściany

(3.95+5.73)*2*1.3 m2 25.168

pom.2.7 -
ściany

(2.89+11.9*2)*2.5 m2 66.725

minus otwory -((2.52+2.68)*1.93+0.9*2.0) m2 -11.836
pom.2.7 - su-
fit

34.42 m2 34.420

pom.3.10 -
ściany

(3.0+1.66*2)*2*0.78 m2 9.859

pom.3.11 -
ściany

(1.98+1.93)*2*2.75 m2 21.505
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pom.3.4 -
ściany

(5.28-0.95+3.09+0.25*3+0.75+2.51+0.67+0.12+4.6+4.51+10.08+4.51+3.12+
0.12)*2.78

m2 108.865

minus otwory -(0.9*2.0+0.75*2.2+0.9*2.0+1.21*2.2+1.91*2.0) m2 -11.732
pom.3.6 -
ściany

(3.21+2.46)*2*2.78 m2 31.525

minus otwory -(0.9*2.0) m2 -1.800
pom.3.4-3.7 -
sufity

72.27+3.29+7.35+7.3 m2 90.210

pom.3.10,-
3.11-sufity

5.8+3.64 m2 9.440

RAZEM 1543.139
142
d.1.

10

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - farby lateksowe do wnętrz

m2

piwn.kl.sch.8
- ściany

3.3*1.72/2+1.74*(1.72*2+3.83) m2 15.488

pom.0.4 -
ściany

6.58+(1.6+0.4+2.01*2+1.91)*2*2.72 m2 49.719

minus drzwi -(1.5*2.0+0.8*2.0*2+0.9*2.0*2) m2 -9.800
pom.0.5 -
ściany

((0.4+1.85+0.12+1.05+2.22)+0.84*2+1.3*2+1.2)*(2.72-2.0) m2 8.006

pom.0.6 -
ściany

((1.85+0.12+1.05+2.22)+0.83+1.01+1.28+1.19)*(2.72-2.0) m2 6.876

pom.1.2 i 1.3
- ściany

((0.65+1.61)+(2.0+2.22))*1.3 m2 8.424

pom.1.1-
ściany

(0.1*2+0.32+1.4+1.85+6.87)*3.3 m2 35.112

pom.1.10-
ściany

(2.5+2.52*2)*3.3 m2 24.882

minus drzwi -(1.8*3.0+1.8*3.3) m2 -11.340
pom.1.14,
1.15,1.16 -
ściany

(5.22*2+3.95+1.93+6.35*2+2.75*2)*1.3 m2 44.876

pom.1.17-
ściany

(14.86+14.73)*3.3+(11.74+8.77+6.7)*0.75 m2 118.055

minus otwory -(1.4*2+1.4*1.93+1.8*2) m2 -9.102
pom.1.18 -
ściany

(1.45+3.24)*2*1.39 m2 13.038

pom.1.18a -
ściany

(4.2+3.25)*2*3.39 m2 50.511

minus otwory -(0.8*2.0) m2 -1.600
pom.1.18b -
sciany

(5.8+2.73)*2*3.39 m2 57.833

minus otwory -(0.8*2.0) m2 -1.600
pom.1.18c -
sciany

(2.5+1.2)*2*3.39 m2 25.086

minus otwory -(0.9*2.0) m2 -1.800
pom.1.19 -
ściany

(5.8+2.78)*2*1.39 m2 23.852

pom.1.20,
1.21 - ściany

(2.63+1.7*2)*1.39 m2 8.382

pom.1.22 -
ściany

(4.02+2.63)*2*1.39 m2 18.487

pom.1.23 -
ściany

(31.08+2.76)*2*3.39 m2 229.435

minus otwory -(0.9*2.0*3+1.4*2.0*5) m2 -19.400
minus ściany
mur.

-(3.27*3.39) m2 -11.085

minus ściany
g-k

-(4.11+0.5)*3.39 m2 -15.628

pom.1.24,
1.25 -ściany

(2.9+1.95)*2*1.39 m2 13.483

pom.1.26 -
ściany

(3.77+2.9)*2*1.39 m2 18.543

pom.1.27 -
ściany

(5.8+2.93)*2*1.39 m2 24.269

pom.1.28 -
ściany

(4.25*2+3.21+0.67)*3.39 m2 41.968

minus otwory -(1.4*2.0*2) m2 -5.600
pom.1.29-32
- ściany

(0.67+2.62+3.29+5.29)*1.39 m2 16.499

pom.2.3, 2.4
- ściany

(1.9+2.12+1.56)*2*1.3 m2 14.508

pom.2.5, 2.6
- ściany

(3.95+5.73)*2*1.3 m2 25.168

pom.2.7 -
ściany

(2.89+11.9*2)*2.5 m2 66.725
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minus otwory -((2.52+2.68)*1.93+0.9*2.0) m2 -11.836
pom.3.10 -
ściany

(3.0+1.66*2)*2*0.78 m2 9.859

pom.3.11 -
ściany

(1.98+1.93)*2*2.75 m2 21.505

pom.3.4 -
ściany

(5.28-0.95+3.09+0.25*3+0.75+2.51+0.67+0.12+4.6+4.51+10.08+4.51+3.12+
0.12)*2.78

m2 108.865

minus otwory -(0.9*2.0+0.75*2.2+0.9*2.0+1.21*2.2+1.91*2.0) m2 -11.732
pom.3.6 -
ściany

(3.21+2.46)*2*2.78 m2 31.525

minus otwory -(0.9*2.0) m2 -1.800
RAZEM 1018.656

143
d.1.

10

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów - farby lateksowe do wnętrz

m2

pom.0.4 - su-
fit

6.58 m2 6.580

pom.1.1- su-
fity

19.9 m2 19.900

pom.1.3- su-
fity

1.18 m2 1.180

pom.1.10-
sufity

4.75 m2 4.750

pom.1.16 -
sufit

2.6 m2 2.600

pom.1.17-
sufity

179.9 m2 179.900

pom.1.18a -
sufit

13.65 m2 13.650

pom.1.18b -
sufit

12.38 m2 12.380

pom.1.18c -
sufit

3.0 m2 3.000

pom.1.19 -
sufit

16.12 m2 16.120

pom.1.22 -
sufit

10.5 m2 10.500

pom.1.23 -
sufit

64.23 m2 64.230

pom.1.26 -
sufit

10.93 m2 10.930

pom.1.27 -
sufit

17.0 m2 17.000

pom.1.28 -
sufit

13.6 m2 13.600

pom.2.4 - su-
fit

(1.9*1.56) m2 2.964

pom.2.7 - su-
fit

34.42 m2 34.420

pom.3.4-3.7 -
sufity

72.27+3.29+7.35+7.3 m2 90.210

pom.3.10,-
3.11-sufity

5.8+3.64 m2 9.440

RAZEM 513.354
144
d.1.

10

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - farby lateksowe do wnętrz

m2

szyb windy
piwnica

(2.25+2.05)*2.7 m2 11.610

szyb windy
parter

(2.15+2.0)*3.3 m2 13.695

szyb windy
pietro

(2.15+2.0)*3.3 m2 13.695

szyb windy
poddasze

2.0*2.78 m2 5.560

minus drzwi -1.21*2.25*4 m2 -10.890
szyb windy
ościeża

(1.21+2.25*2)*4*0.2 m2 4.568

pom.1.17-
zamurow.

2.75*3.3 m2 9.075

minus otwory -(1.4*2.0) m2 -2.800
pom.1.23 -
ściana do-
murowana

(3.27*3.39)*2 m2 22.171

minus otwory -(1.4*2.0*2) m2 -5.600
kl.sch.8 pie-
tro

(1.95*3.3-1.4*2.0)*2 m2 7.270
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pom.2.7 (2.52+2.68)*1.93*2+0.7*2.0+0.29*2.0 m2 22.052
pom.3.4 0.9*2.0 m2 1.800
pom.3.3 1.0*2.0 m2 2.000

RAZEM 94.206
145
d.1.

10

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków, ścian G-K - farby lateksowe do wnętrz

m2

sufity pod-
wiesz.+
obud.kana-
łów wenty

poz.166+poz.167 m2 238.465

pom. 0.5, 0.6 (1.85+0.12*2+1.05+2.22+0.84+0.65+1.3)*2*(2.72-2.0) m2 11.736
kl.sch. 1 piw-
nica

1.53*2.15 m2 3.290

pom.1.2 i 1.3
- ściany

((0.65+1.61)+(2.0+2.22))*1.3 m2 8.424

jadalnia 1.44*3.3+(0.36+1.9+0.48+0.85)*3.3 m2 16.599
minus drzwi -(1.8*2.0) m2 -3.600
pom.1.1-
ściany

(1.61+2.35+1.21+1.85+2.62)*3.3 m2 31.812

minus drzwi -(0.8*2.0+0.9*2.0+1.8*2.0) m2 -7.000
parter-jadal-
nia-kanały

(0.6+0.41)*(6.36+6.31) m2 12.797

kuch/
zmyw.kanały

(0.69+0.41*2)*(1.57+7.2)+(0.6+0.41*2)*(2.88+5.75) m2 25.497

pom.1.10 0.2*3.3*2 m2 1.320
parter
sanit.segm.C
sciany g-k

(1.85+1.85+1.93+1.43)*2*1.3 m2 18.356

pom.1.23
ściany g-k

(4.11+0.5)*3.39 m2 15.628

minus otwory -(0.9*2.0) m2 -1.800
parter ściany
g-k zaplecza
sali

(1.7*2+1.95*2+2.26*2+1.26*2+0.66+2.26+1.29+0.41+1.02+1.48+1.62*2+1.57*
2+1.06*2+1.97*2+2.57*2)*1.39+2.54*3.39

m2 62.876

pom.2.3, 2.4
- ściany

(1.56)*2*1.3 m2 4.056

pom.2.5, 2.6
- ściany

(3.95+5.73+1.28)*2*1.3 m2 28.496

pom.2.7 -
ościeża

(2.52+2.68+1.93*4)*0.89 m2 11.499

pom.2.7 - no-
wa ścianka

(2.89*2.5-0.9*2.0)*2 m2 10.850

pom.3.4 (5.28+3.15+1.91+2.77)*2.78 m2 36.446
minus otwory -(0.9*2.0+0.8*2.0) m2 -3.400
pom.3.7 (2.61+4.1)*2*0.78 m2 10.468
pom.3.5 (2.83+1.3)*2*0.78 m2 6.443

RAZEM 539.258
146
d.1.

10

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami m2

poz.142+poz.143+poz.144+poz.145 m2 2165.474
RAZEM 2165.474

147
d.1.

10

KNR 4-01
1211-05

Opalanie farby olejnej z drobnych elementów o powierzchni do 0.25 m2 - porę-
cze drewniane odcinki krótkie

szt.

klatka sch.8 5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

148
d.1.

10

KNR 4-01
1211-06

Opalanie farby olejnej z drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 - porę-
cze drewniane odcinki długie

szt.

klatka sch.8 6*2+2 szt. 14.000
RAZEM 14.000

149
d.1.

10

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną  balustrad z prętów prostych po uprzednim
oczyszczeniu

m2

klatka sch.8 (4.05*6+3.8+2.0)*1.1 m2 33.110
RAZEM 33.110

150
d.1.

10

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną konstrukcji pochwytów z prętów prostych
po uprzednim oczyszczeniu

m

klatka sch.8 4.05*6 m 24.300
RAZEM 24.300

151
d.1.

10

KNR 19-01
1309-10

Dwukrotne lakierowanie obudowy drewnianej szczelin dylatacyjnych - lakiero-
bejca

m2

poz.165 m2 99.454
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RAZEM 99.454

152
d.1.

10

KNR AT-05
1654-01

Rusztowania stojakowe wewnętrzne przyścienne o wys. do 10 m m2

pom.1.17-
ściany

(11.74+8.77+6.7)*4.13 m2 112.377

RAZEM 112.377
153
d.1.

10

KNR AT-05
1656-02

Rusztowania stojakowe przestrzenne  wys. do 6 m do robót sufitowych m2

pom.1.17-
sufit

90 m2 90.000

RAZEM 90.000
154
d.1.

10

KNR 4-01
1216-01 +
KNR 4-01
1216-02

Zasypanie podłóg trocinami
Usunięcie trocin

m2

pom.1.1 19.9 m2 19.900
pom.1.17 179.9 m2 179.900
pom.1.23 64.23 m2 64.230
pom.1.18a,b,
c

13.65+12.38+3.0 m2 29.030

RAZEM 293.060
1.11 Nr specyfi-

kacji ST 11
Okładziny ceramiczne

155
d.1.

11

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi m2

pom.0.5 ((0.4+1.85+0.12+1.05+2.22)*2+0.84*2+1.3*2+1.2)*2.0 m2 33.520
pom.0.6 ((1.85+0.12+1.05+2.22)*2+0.83+0.65+0.18*2+1.28*2+1.19)*2.0 m2 32.140
pom.1.2 i 1.3 ((0.65+1.61)*2+(2.0+2.22)*2-0.8-0.9)*2.0 m2 22.520
parter
sanit.segm.C
sciany g-k

(0.84+1.85+1.93+1.43)*2*2.0 m2 24.200

parter
sanit.segm.C

(5.22*2+3.95+1.93+6.35*2+2.75*2)*2.0 m2 69.040

minus drzwi -(0.9*2.0*2+0.8*2.0) m2 -5.200
pom.1.18 (3.24+1.45+0.73)*2*2.0 m2 21.680
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
pom.1.19 (5.8+2.78)*2*2.0 m2 34.320
minus drzwi -(0.9*2.0*2) m2 -3.600
pom.1.20 (1.46+1.7)*2*2.0 m2 12.640
minus drzwi -(0.9*2.0+0.8*2.0) m2 -3.400
pom.1.21 (1.2+1.7)*2*2.0 m2 11.600
minus drzwi -(0.8*2.0) m2 -1.600
pom.1.22 (2.63+4.02)*2*2.0 m2 26.600
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
pom.1.24 (1.95+1.2)*2*2.0 m2 12.600
minus drzwi -(0.8*2.0) m2 -1.600
pom.1.25 (1.95+1.58)*2*2.0 m2 14.120
minus drzwi -(0.8*2.0+0.9*2.0) m2 -3.400
pom.1.29 (2.26+1.26)*2*2.0 m2 14.080
minus drzwi -(0.8*2.0) m2 -1.600
pom.1.30 (1.55+2.5)*2*2.0 m2 16.200
minus drzwi -(0.9*2.0*3) m2 -5.400
pom.1.31 (1.57*2+1.06+1.48)*2*2.0 m2 22.720
minus drzwi -(0.9*2.0+0.8*2.0*2) m2 -5.000
pom.1.32 (1.97+2.51)*2*2.0 m2 17.920
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
pom.2.3 (2.12+1.56+0.65)*2*2.0 m2 17.320
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
pom.2.4 (1.9+1.56)*2*2.0 m2 13.840
minus drzwi -(0.8*2.0) m2 -1.600
pom.2.5, 2.6 ((3.95+5.73)*2+(5.73+3.95+1.28)*2)*2.0 m2 82.560
minus drzwi -(0.9*2.0)*3 m2 -5.400
pom.3.7 ((2.61+4.1)*2-0.8)*2.0 m2 25.240
pom.3.5 ((2.83+1.3)*2-0.9)*2.0 m2 14.720
pom.3.10 (1.66*3+3.0*2-0.9)*2.0 m2 20.160

RAZEM 514.740
156
d.1.

11

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

poz.155 m2 514.740
RAZEM 514.740

1.12 Nr specyfi-
kacji ST 12

Ścianki systemowe kabin sanitarnych
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157
d.1.

12

Dostawa i montaż ścianek systemowych kabin sanitarnych wraz z drzwiami m2

pom.0.5 1.05*2.0 m2 2.100
pom.0.6 (1.05*2+1.28)*2.0 m2 6.760
parter
sanit.segm.C

(1.39*2+1.08*3+1.32*3+1.09*4)*2.0 m2 28.680

parter
sanit.zapl.sa-
li

(1.42*3+1.07)*2*2.0 m2 21.320

piętro
sanit.segm.C

(1.03+1.05*2+1.3)*2.0 m2 8.860

RAZEM 67.720
158
d.1.

12

KNR 2-02
1218-02

Scianka oddzielająca pisuary 74x44 cm z tworzywa sztucznego szt.

pom.0.5 1 szt. 1.000
parter
sanit.segm.C

2 szt. 2.000

parter
sanit.zapl.sa-
li

1 szt. 1.000

piętro
sanit.segm.C

1 szt. 1.000

RAZEM 5.000
1.13 Nr specyfi-

kacji ST 13
Ścianki systemowe działowe

159
d.1.

13

KNR AT-43
0106-05

Ścianki działowe z płyt gipsowo-włóknowych na pojedynczej metalowej kons-
trukcji nośnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
płyty gipsowo-włóknowe gr. 12,5 mm

m2

piwnica sani-
tariaty

(0.84+0.65+1.3)*2.72 m2 7.589

parter
sanit.segmB

(1.86+1.61+2.35)*3.3 m2 19.206

pom.1.1 (0.85+0.48+1.9+0.36)*3.3 m2 11.847
minus drzwi -(1.8*2.0) m2 -3.600
pom.1.10 0.2*3.3 m2 0.660
parter
sanit.segm.C

(1.85+1.85+1.93+1.43)*3.3+1.01*1.3*2 m2 25.924

parter zaple-
cze sali

(1.7+1.95+2.64+4.41+1.57*2+1.47)*3.39 m2 51.901

piętro
sanit.segm.C

(1.56+3.95)*3.3 m2 18.183

pom.2.7 2.89*2.5 m2 7.225
poddasze
ABC

(2.92+1.19+2.77)*2.78 m2 19.126

RAZEM 158.061
160
d.1.

13

KNR AT-43
0104-04

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-włóknowych 12,5 mm mocowane na poje-
dynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem
jednostronnym dwuwarstwowym

m2

poddasze
ABC

(5.28+3.15+1.91+4.1+1.37)*2.78 m2 43.952

RAZEM 43.952
161
d.1.

13

KNR AT-43
0111-02

Ścianki działowe instalacyjne hybrydowe z płyt gipsowo-kartonowych na pod-
wójnej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm , z pokryciem obustron-
nym dwuwarstwowym - płyty gipsowo-włóknowe gr. 12,5 mm

m2

piwnica sani-
tariaty

(1.85+0.12*2+1.05+2.22)*2.72 m2 14.579

parter
sanit.segm.C

1.83*3.3 m2 6.039

parter zaple-
cze sali

(0.5+2.51+0.41+1.06)*3.39 m2 15.187

piętro
sanit.segm.C

(1.83+1.17+2.22)*3.3 m2 17.226

RAZEM 53.031
162
d.1.

13

KNR AT-43
0308-02

Ściany obudowy szybów instalacyjnych z płyt gipsowych na profilach UW 75 z
pokryciem jednostronnym EI-120

m2

pom.1.2 1.44*3.3 m2 4.752
pom.1.3 (1.52+0.21*2)*3.3 m2 6.402

RAZEM 11.154
163
d.1.

13

KNR 0-14
2011-11

Obudowa ościeży płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych po-
jedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 75 - 02

m2

pom.2.7 (2.52+2.68+1.93*4)*0.89 m2 11.499
RAZEM 11.499
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164
d.1.

13

KNR AT-43
0119-02

Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż
drzwi i naświetli

szt.

pom.1.3 2 szt. 2.000
pom.1.14 1 szt. 1.000
pom.1.20 1 szt. 1.000
pom.1.25 1 szt. 1.000
pom.1.29 2 szt. 2.000
pom.1.31 2 szt. 2.000
pom.1.32 1 szt. 1.000
pom.2.7 1 szt. 1.000
pom.3.4 2 szt. 2.000

RAZEM 13.000
165
d.1.

13

KNR 0-14
2011-07
analogia

Demontaż i ponowny montaż obudowy drewnianej szczelin dylatacyjnych - R=
1,7

m2

segm. A-C
piwnica

2.7*2*0.5 m2 2.700

segm. A-C
piwnica

3.83*(1.7+0.34*2) m2 9.115

segm. A-C
part+piętro

3.3*2*0.5*2 m2 6.600

segm. A-C
part+piętro

3.83*2*(0.3*2+1.15) m2 13.405

segm. A-B
piwnica

2.7*2*0.5 m2 2.700

segm. A-B
piwnica

3.83*(1.7*0.34*2) m2 4.427

segm. A-B
part+piętro

3.3*2*0.5*2 m2 6.600

segm. A-B
part+piętro

3.83*2*(0.3*2+1.15) m2 13.405

segm. A-B
poddasze

(2.8*2+3.83)*0.17 m2 1.603

pom.1,17 3.3*2*0.17+2.45*(0.3*2+1.15) m2 5.410
pom.1.23 (3.38*0.6*4+2.45*(0.3*2+1.15))*2 m2 24.799
poddasze
kl.sch.6

(1.15+2*0.3)*1.4+2.5*2*0.17 m2 3.300

poddasze
kl.sch.8

1.0*2*(1.15+0.3*2)+2.78*2*2*0.17 m2 5.390

RAZEM 99.454
1.14 Nr specyfi-

kacji ST 15
Sufity podwieszane oraz obudowy przewodów wentylacy jnych

166
d.1.

14

KNR AT-43
0209-02

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej z profi-
li CD 60 , pokrycie dwuwarstwowe - płyty g-k gr.12,5 mm wodoodporne

m2

pom.0.5 8.72 m2 8.720
pom.0.6 10.02 m2 10.020
pom.1.2 4.5 m2 4.500
pom.1.14,
1.15

16.3+17.85 m2 34.150

pom.1.20 2.29 m2 2.290
pom.1.21 2.24 m2 2.240
pom.1.24 2.34 m2 2.340
pom.1.25 3.16 m2 3.160
pom.1.29 5.64 m2 5.640
pom.1.30 3.86 m2 3.860
pom.1.31 4.1 m2 4.100
pom.1.32 4.95 m2 4.950
pom.2.3 3.1 m2 3.100
pom.2.5 8.72 m2 8.720
pom.2.6 10.02 m2 10.020
prac.fiz-
chem

45.46 m2 45.460

 
RAZEM 153.270

167
d.1.

14

KNR 0-14
2011-11

Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych belek i podciągów, dwuwarstwowa 75 - 02

m2

parter - jadal-
nia

(0.6+0.41)*(6.36+6.31) m2 12.797

kuchnia/zmy-
walnia

(0.69+0.41*2)*(1.57+7.2)+(0.6+0.41*2)*(2.88+5.75) m2 25.497

pom.2.10 (1.07*2+0.65)*5.55 m2 15.485
sala gimnast. (0.89+0.97)*2*1.8+0.89*0.97+(0.77+0.97)*2*1.95+0.77*0.97+(1.18+0.97*2)*

2.25+1.18*0.97
m2 23.257
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prac.fiz-
chem

(0.65+0.41+0.41)*5.55 m2 8.159

RAZEM 85.195
1.15 Obudowy grzejników
168
d.1.

15

KNR-W 2-02
20205-01

Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe-zabezpieczone pianką wg wytycz-
nych z Projektu-licząc pow.rzutu poziomego(czołowa)

m2

dla G1
0.80*0.70*(6+1+3) m2 5.600
dla G2
0.80*0.80*(3+4+1) m2 5.120
dla G3
0.80*0.95*(3+2) m2 3.800
dla G4
0.80*1.04*(2+1) m2 2.496
dla G5
0.80*1.31*(8+4) m2 12.576
dla G6
0.80*1.46*(8+3) m2 12.848
dla G7
0.80*1.61*(7+9+1) m2 21.896
dla G8
0.80*1.76*6 m2 8.448
dla G12
0.80*2.50 m2 2.000
 

RAZEM 74.784
169
d.1.

15

KNR-W 2-02
20205-03

Osłony na grzejniki - lakierowanie m2

poz.168 m2 74.784
RAZEM 74.784

1.16 Rusztowania
170
d.1.

16

KNR AT-05
1654-01

Rusztowania stojakowe wewnętrzne przyścienne o wys. do 10 m m2

sala gimnast. (2.0*3+7.0)*8.0 m2 104.000
RAZEM 104.000

- 27 -

Norma STD Wersja 4.19 Licencja: 6310 dla sc orka


