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OAiIT pozostałe KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
1

d.1
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5
m2

m2

(3.31*2+2.73)*3.11+(4.05*2+3.14*2+3.42*2+3.56*2+4.0*2+3.56*2+3.38*2+
3.56*2+3.56*5+1.58*2+1.83*2+1.10*2)*2.80+17.30*2.25-6*0.95*2.05*2+(2.24+
2.0)*3.11-1.78*1.9-1.08*1.9*9+5.10*2.50

m2 284.368

RAZEM 284.368
2 WYBURZENIA I ROZBIÓRKI
2

d.2
KNNR 3
0303-01

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
(wybicie otworu pod drzwi ppoŜ. EI60, pom. techniczne)

m3

1.15*2.10*0.16 m3 0.386
RAZEM 0.386

3
d.2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych m

1.50 m 1.500
RAZEM 1.500

4
d.2

KNR 0-14
2010-02
analogia

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
(rozebranie ścianki z płyt g-k: wyjście na klatkę schodową + oddzielenie klatki
schodowej wraz z drzwiami pcv)

m2

2.21*3.11-1.0*2.05+5.29*3.11 m2 21.275
RAZEM 21.275

5
d.2

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2

2*1.1*2.05 m2 4.510
RAZEM 4.510

6
d.2

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. 12 km

m3

0.386+21.275*0.12 m3 2.939
RAZEM 2.939

7
d.2 kalk. własna

Opłata za przyjecie gruzu na składowisko m3

2.939 m3 2.939
RAZEM 2.939

3 ZAMUROWANIA + NOWE ŚCIANKI DZIAŁOWE
8

d.3
KNNR 3
0302-01

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zapra-
wie wapiennej i cementowo-wapiennej
(uzupełnienie zamurowania szchtu instalacyjnego)

m3

0.06*0.65*1.65 m3 0.064
RAZEM 0.064

9
d.3

KNR 0-14
2010-01

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101

m2

(2.73+1.09+1.30*2+1.81+1.63+0.12+0.75+0.63*2)*2.08+(1.68+3.57+0.90+
0.70)*3.11+2.21*1.0

m2 48.453

RAZEM 48.453
10

d.3
KNR 2-02
2006-01

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na ścianach na za-
prawie bez pasków
-obudowa słupów-

m2

(0.73+0.70*2)*2.80*4 m2 23.856
RAZEM 23.856

11
d.3

KNR AT-02
2057-01
analogia

Przyklejenie naroŜników ochronnych na naroŜach ścianek działowych z płyt
gipsowych ORTH

m

50*2.8 m 140.000
RAZEM 140.000

12
d.3

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm
(ścianki pod drzwi aluminiowe do sali łóŜkowej oraz ścianka pod drzwi ppoŜ na
klatce schodowej)

m2

2*2.70*2.20+1.2*2.2+0.60*3.13 m2 16.398
RAZEM 16.398

4 TYNKI i GŁADZIE
13

d.4
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy - powierzchnie pionowe m2

284.40 m2 284.400
RAZEM 284.400

14
d.4

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow. wyk.ręcz.na
ścianach na podłoŜu z tynku

m2

284.40-3.56*2.10*5-1.0*2.0*11 m2 225.020
RAZEM 225.020

5 ROBOTY MALARSKIE
15

d.5
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatem gruntującym - powierzchnie pionowe
(ściany)

m2
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225.0+14.52*2+48.45*2+(6.18+5.5)*3.11+12*1.08*0.93+24*0.15*0.93+5.10*
3.11+24*0.37*1.90+9*0.37*1.90

m2 441.726

RAZEM 441.726
16

d.5
KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową dwukrotnie bez
gruntowania (ściany kolor)
 - malowanie farbami lateksowymi Caparol Santin 20 lub równowaŜna w zakre-
sie wodorozcieńczalna,  bez składników  powodujących „fogging”, dyfuzyjna,
wartość-sd < 0,3 m, bezrozpuszczalnikowa, podatna na czyszczenie i odporna
na wodne środki dezynfekujące i czyszczące, do stosowania w słuŜbie
zdrowia, gęstość 1,4 g/cm3, klasa odporności na szorowanie: min. klasa 1,
zdolność krycia: min klasa 2

m2

441.726 m2 441.726
RAZEM 441.726

17
d.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatem gruntującym powierzchnie poziome 
(sufity)

m2

18.2+2.30+112.7+14*0.29*5.0 m2 153.500
RAZEM 153.500

18
d.5

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich białą farbą emulsyjną dwukrotnie
bez gruntowania (sufity)  
- malowanie farbami lateksowymi Caparol Santin 20 lub równowaŜna w zakre-
sie wodorozcieńczalna,  bez składników  powodujących „fogging”, dyfuzyjna,
wartość-sd < 0,3 m, bezrozpuszczalnikowa, podatna na czyszczenie i odporna
na wodne środki dezynfekujące i czyszczące, do stosowania w słuŜbie
zdrowia, gęstość 1,4 g/cm3, klasa odporności na szorowanie: min. klasa 1,
zdolność krycia: min klasa 2

m2

153.50 m2 153.500
RAZEM 153.500

6 OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH
19

d.6
KNNR 2
1202-01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro,
gr. 20 mm

m2

4*3.59*2.15+(1.83+1.10)*2.15-1.0*2.05 m2 35.124
RAZEM 35.124

20
d.6

KNNR 4
1512-01
analogia

Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu
asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa
(elastyczna hydroizolacja jednoskładnikowa do uszczelniania powierzchni pod
płytkami: łazienka dla personelu, brudownik, po. wstęp. mycia,  pom. porząd-
kowe)

m2

6.0*2+5.6+2.1 m2 19.700
RAZEM 19.700

21
d.6

KNNR 4
1512-02
analogia

Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu
asfaltowego (gruntowanie) - kaŜda następna warstwa

m2

19.70 m2 19.700
RAZEM 19.700

22
d.6

KNNR 4
1513-01

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emul-
sji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa
(elastyczna hydroizolacja jednoskładnikowa do uszczelniania powierzchni pod
płytkami, łazienka dla personelu: brodzik)

m2

(2.20+0.90)*2.10 m2 6.510
RAZEM 6.510

23
d.6

KNNR 4
1513-02

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emul-
sji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - kaŜda następna warstwa

m2

6.51 m2 6.510
RAZEM 6.510

24
d.6

KNNR 2
0803-02

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
płytki ceramiczne 29,7x60 cm np. Opoczno White Glossy lub równowaŜne w
zakresie grubości max. 9,0 mm rektyfikacja: nie, powierzchnia: połysk, gatu-
nek I
łazienka personelu, brudownik, pom. wstęp. mycia, pom. porządkowe, faruchy
przy umywalkach

m2

((1.63*2+13.0*2+3.59*2+1.83*2+3.59*2+1.58*2+3.59*2+1.10*4)*2.10-0.90*2.0*
4-1.10*1.88*3+7*1.0*1.60)*1.1

m2 140.842

RAZEM 140.842
25

d.6
KNNR 2
1209-03

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm
np. Opoczno White Semi Glossy lub równowaŜne w zakresie grubości min. 8,0
mm rektyfikacja: nie, antypoślizgowość min. R10, ścieralność: 4, błyszcząca,
gatunek I

m2

19.7*1.1 m2 21.670
RAZEM 21.670

7 INSTALACJE WOD-KAN
26

d.7
KNR-W 2-15
0114-03

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

1.0+3.0+1.0+3.0+2.0+3.0+3.0+2.0+3.0+1.0+1.0+2.0+2.0+2.0 m 29.000
RAZEM 29.000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 4573 dla Szpital Zgorzelec



OAiIT pozostałe KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27

d.7
KNR-W 2-15
0117-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czer-
palnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej
15 mm

szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

28
d.7

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

1.0+2.0 m 3.000
RAZEM 3.000

29
d.7

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych
kompakt + myjka

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.7

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

29.0 m 29.000
RAZEM 29.000

31
d.7

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

17 podej. 17.000
RAZEM 17.000

32
d.7

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe
brodzik prostokątny 120x70 cm ze zintegrowaną obudową, biały

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.7

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.7

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki Ŝeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce
komora gospodarcza: stal nierdzewna 18/10 do montaŜu na ścianie,  z wycię-
tym otworem odpływowym i elementami mocującymi, bez przelewu, wymiary
zewnętrzne: 555 x 455 mm, wymiary komory: 500 x 400 x 230 mm,
pojemność: 34 litry, lokalizacja odpływu: centralna, średnica odpływu: 52mm,
grubość materiału: 0,9mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.7

KNR-W 2-15
0137-08

Baterie wannowe ścienne z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.7

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
np. Koło Style lub równowaŜna w zakresie: szerokość 65 cm, z otworem, z
przelewem, asymatryczna, lewa

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

37
d.7

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
np. Koło Style lub równowazna w zakresie: szerokość 50 cm, z otworem, z
przelewem

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

38
d.7

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
umywalka naroŜna np. Koło Style 50 cm, z przelewem, z otworem

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.7

KNR-W 2-15
0137-04

Baterie lekarskie o śr. nominalnej 15 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

40
d.7

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

41
d.7

KNR-W 2-15
0230-05
analogia

Postument porcelanowy do umywalek kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

42
d.7

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
np. Koło Style (miska + spłuczka z armaturą 6/3 l + deska)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8 SYSTEM PODWIESZANYCH PARAWANÓW
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43

d.8 wycena in-
dywidualna

MontaŜ systemu parawanów podwieszanych:
- szyna aluminiowa wraz z wkładką pcv, dł. 13,8 mb (6 szt. po 230 cm)
- zaczep z haczykiem, sztuk 132
- nasadka końcowa. sztuk 6
- tuleja do wieszaka prętowego, sztuk 6
- tuba - odcinek 1 metrowy, sztuk 6
- kołnierz maskujący, sztuk 6
- wieszak typu "V" sztuk 6
- wspornik ścienny, sztuk 6
- zasłona poliestrowa 220x200, sztuk 6
Wykończenie elementów aluminiowych: al. naturalne.
np. system C/S Supertrak

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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