
br budowlana.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 roboty rozbiórkowe
1

d.1
KPRR 6
0601-170

Demontaż kanałów wentylacji mechanicznej w całości m

3.25+4.35+1.65+2.05+2.80+2.0+2.15+3.50+1.33+2.95+1.07+1.40+2*3.3 m 35.100
RAZEM 35.100

2
d.1

KNR-W 4-01
0438-05

Analogia -  rozebranie obudowy z boazerii m2

((2*1.05)+0.6)*3.00 m2 8.100
RAZEM 8.100

3
d.1

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - ręczne układanie betonu,
zalanie otworu w stropie  po wentylacji mechanicznej

m2

0.6*1.05 m2 0.630
RAZEM 0.630

4
d.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

0.03 t 0.030
RAZEM 0.030

5
d.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

0.8*1.25 m2 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.5cm Płyty ze sty-
ropianu EPS 100 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

0.6*1.05 m2 0.630
RAZEM 0.630

7
d.1

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm m2

0.6*1.05 m2 0.630
RAZEM 0.630

8
d.1

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 3.5

m2

0.6*1.05 m2 0.630
RAZEM 0.630

9
d.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
- drzwi 5szt

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

10
d.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

(3.38+2*1.54+5.27)*3.00 m2 35.190
RAZEM 35.190

11
d.1

KNR-W 4-01
0438-05

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych - analogia
ścianek w WC istniejącym rozdzielające kabiny ustępowe

m2

2.20*(1.40+1.00) m2 5.280
RAZEM 5.280

12
d.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych z cokolikiem m2

pom.1/1 16.25 m2 16.250
pom.1/2 27.65 m2 27.650
pom.1/3 12.25 m2 12.250

RAZEM 56.150
13

d.1
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

pom.1/1 (3.7+4.41)*2.05 m2 16.626
pom.1/2 9.05*2.05 m2 18.553
pom.1/3 12.6*2.05 m2 25.830

RAZEM 61.009
14

d.1
KNR-W 4-01
0438-03

Analogia demontaż drewnianej obudowy grzejników - 1szt. m2

(1.20*(2+0.3*2)+0.30*2.0) m2 3.720
RAZEM 3.720

15
d.1

KNR 4-04
1103-04

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

m3

35.10*(0.35*0.35)+8.10*0.02+5*2.05*0.05+35.19*0.12+5.28*0.03+16.23*0.02+
20.75*0.05+3.72*0.02

m3 10.792

RAZEM 10.792
16

d.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

35.10*(0.35*0.35)+8.10*0.02+5*2.05*0.05+35.19*0.12+5.28*0.03+16.23*0.02+
20.75*0.05+3.72*0.02

m3 10.792

RAZEM 10.792
2 remont pomieszcze ń

17
d.2

Analiza indy-
widualna

Montaż nawiewników higrosterowalnych w oknach istniejących w łazience szt

pom.1/1 2 szt 2.000
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RAZEM 2.000

18
d.2

NNRNKB
202 0190a-
02

Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości
49 cm na zaprawie klejowej

m2

pom.1/1 3.00*(4.60+3.70) m2 24.900
pom.1/3 3*3.0 m2 9.000

RAZEM 33.900
19

d.2
KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją m2

pom.1/1 24.9*2 m2 49.800
pom.1/3 9*2 m2 18.000

RAZEM 67.800
20

d.2
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
(nowe ściany)

m2

pom.1/1 24.9*2 m2 49.800
pom.1/3 9*2 m2 18.000

RAZEM 67.800
21

d.2
KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

pom.1/2 4.0*2.0 m2 8.000
RAZEM 8.000

22
d.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach (istniejące ściany pod farbę)

m2

pom.1/1 (3.7+4.1)*1.0 m2 7.800
pom.1/2 (4+9.6)*3 m2 40.800
pom.1/3 (12.6*1.0) m2 12.600

RAZEM 61.200
23

d.2
NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 (nowe ściany i istniejące
pod farbę )

m2

pom.1/1 (4.41*2+3.7*2)*1.0 m2 16.220
pom.1/2 24.5*3 m2 73.500
pom.1/3 12.6*1.0 m2 12.600

RAZEM 102.320
24

d.2
KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane regulowane m2

0.90*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690

25
d.2

KNR-W 2-02
1026-04

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne m2

0.90*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690

26
d.2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża i wyrównanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie i
wyrównanie -posadzka

m2

pom.1/1 16.23 m2 16.230
pom.1/2 27.65 m2 27.650
pom.1/3 12.25 m2 12.250

RAZEM 56.130
27

d.2
KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

56.13 m2 56.130
RAZEM 56.130

28
d.2

KNR K-04
0602-01

Dwukrotne wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - posadzka m2

56.13 m2 56.130
RAZEM 56.130

29
d.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą, terako-
ta antypoślizgowa - posadzka

m2

56.13 m2 56.130
RAZEM 56.130

30
d.2

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m

pom.1/2 24.5 m 24.500
RAZEM 24.500

31
d.2

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża istniejące ściany pod
glazuę

m2

pom.1/1 (3.7+4.41)*2.05 m2 16.626
pom.1/3 9.6*2.05 m2 19.680

RAZEM 36.306
32

d.2
KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na 2,0m m2

pom.1/1 (3.7*2+4.41*2)*2.05 m2 33.251
pom.1/3 12.6*2.05 m2 25.830

RAZEM 59.081
33

d.2
KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 sufit - analogia oczyszczenie i przygotowanie tynku pod gruntowa-
nie - sufit

m2
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pom.1/1 16.25 m2 16.250
pom.1/2 27.65 m2 27.650
pom.1/3 12.25 m2 12.250

RAZEM 56.150
34

d.2
KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie - sufit m2

56.15 m2 56.150
RAZEM 56.150

35
d.2

KNR 2-02
2009-03

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
stropach na podłożu betonowym - sufit

m2

56.15 m2 56.150
RAZEM 56.150

36
d.2

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie - sufit m2

56.15 m2 56.150
RAZEM 56.150

37
d.2

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - sufit

m2

56.15 m2 56.150
RAZEM 56.150

38
d.2

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania -ściany

m2

pom.1/1 (3.7*2+4.41*2)*1.0 m2 16.220
pom.1/2 24.5*3.0 m2 73.500
pom.1/3 15.6*1.0 m2 15.600

RAZEM 105.320
39

d.2
KNR 0-19
1023-12

Dostawa i montaż ścianek i kabin systemowych z płyty LPW gr. 18mm, pom.
1/1

m2

4.5+8.2 m2 12.700
RAZEM 12.700

40
d.2

KNR 2-02
1215-02

Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

41
d.2

KNR 2-02
0607-01

Folia PE szeroka 0,2mm - paroizalacyjna - zabudowa w parterze rur kanaliza-
cyjnych na ścianach i suficie

m2

16.23+0.50*(4.55+3.85)+4.53*3.00 m2 34.020
RAZEM 34.020

42
d.2

KNR-W 2-02
2005-03

Okładziny stropów i scian płytami gipsowo-kartonowymii  zielonymi na ruszcie
metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - zabudowa
w parterze rur kanalizacyjnych na ścianach i suficie

m2

16.23+0.50*(4.55+3.85)+4.53*3.00 m2 34.020
RAZEM 34.020

43
d.2

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie - zabudowa w parterze rur kanalizacyjnych na ścia-
nach i suficie

m2

16.23+0.50*(4.55+3.85)+4.53*3.00 m2 34.020
RAZEM 34.020

44
d.2

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - zabudowa w parterze rur kanalizacyjnych na
ścianach i suficie

m2

16.23+0.50*(4.55+3.85)+4.53*3.00-2.00*4.53 m2 24.960
RAZEM 24.960

45
d.2

KNR 2-02
1503-02

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lateksową w kolorze uzgodnionym z inwes-
torem tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia

m2

4.53*2.0 m2 9.060
RAZEM 9.060
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"REMONT ŁAZIENKI MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 37"

1 INSTALACJE WEWN ĘTRZNE WOD.-KAN. I C.O.
1.1 Instalacja C.O.

1
d.1.1

KNR 31-
0205-05-00

Montaż grzejników stalowych panelowych o wysokości 600 mm typu: 22C
dług.1100 mm w wersji dodatkowo ocynkowanej  - analogia

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.1

KNNR 4
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych  o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych  - analogia

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

3
d.1.1

KNR 215-
0406-03-00

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucz-
nych - próba zasadnicza (pulsacyjna)  - analogia

próba

1 próba 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.1

KNR 215-
0406-05-00

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucz-
nych - dodatek za próbę w budynkach mieszkalnych  - analogia

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

5
d.1.1

KNR 31-
0207-01-00

Podłączenie do instalacji c.o.grzejników stalowych o średnicy  15 mm, ze ścia-
ny  - analogia

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.1

KNR 31-
0208-01-00

Montaż grzejnikowych zaworów termostatycznych o podwójnej regulacji, kąto-
wych z głowicami termostatycznymi,o średnicy nominalnej armatury : 15 mm  -
analogia

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.1

KNR 31-
0208-03-00

Montaż grzejnikowych zaworów powrotnych kątowych o średnicy nominalnej :
15 mm  - analogia

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.1

KNR INSTAL
0307-01

Płukanie instalacji c.o.  - analogia m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

9
d.1.1

KNR 215
0517-0200

Uruchomienie instalacji  i - próba na gorąco 72 h  - wsp. 0,5  - analogia kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.1

kalk. indywid. Demontaż istniejącej instalacji c.o. wywiezienie w miejsce wskazane przez in-
westora  na odległość do 19 km

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.1

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów PP śr.20 mm otulinami  - analogia m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

12
d.1.1

KNR 401-
0339-06-00

Wykucie bruzd pionowych i poziomych  w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej, oraz w posadzce. do montażu kanalizacji sanitarnej  -
analogia

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

13
d.1.1

KNR 401-
0325-05-00

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł,   - analogia m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

1.2 Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna
14

d.1.2
KNR 215-
0207-01-00

Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane
na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy: 50 mm  - analogia

m

11.5 m 11.500
RAZEM 11.500

15
d.1.2

KNR 215-
0207-02-00

Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane
na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy: 75 mm  - analogia

m

4.5 m 4.500
RAZEM 4.500

16
d.1.2

KNR 215-
0207-03-00

Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane
na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy: 110 mm  - analogia

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

17
d.1.2

KNR 215-
0211-01-00

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połącze-
niach wciskowych, o średnicy: 50 mm  - analogia

po-
dejśc.

3 po-
dejśc.

3.000

RAZEM 3.000
18

d.1.2
KNR 215-
0211-03-00

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połącze-
niach wciskowych, o średnicy: 110 mm  - analogia

po-
dejśc.
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4 po-

dejśc.
4.000

RAZEM 4.000
19

d.1.2
KNR 2-15
0217-01

Montaż zaworów napowietrzających z  PCW o śr.zewn. 50 mm łączonych me-
todą wciskową wraz z kratką maskującą 14x14mm - analogia

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

20
d.1.2

KNR 215-
0222-02-00

Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o połączeniu wciskowym i średnicy: 110 mm
- analogia

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

21
d.1.2

KNR 215-
0230-02-10

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, z tworzywa
sztucznego  - analogia

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1.2

KNR 215-
0230-05-00

Półpostumenty porcelanowe do umywalek  - analogia kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1.2

KNR 215-
0233-03-00

Ustępy z płuczką ustępową:   - analogia kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1.2

KNR 215-
0230-02-10

Umywalki pojedyncze porcelanowe dla dzieci z syfonem: gruszkowym, z two-
rzywa sztucznego  - analogia

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

25
d.1.2

KNR 215-
0230-05-00

Półpostumenty porcelanowe do umywalek  - analogia kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

26
d.1.2

KNR 215-
0233-03-00

Ustępy z płuczką ustępową - dla dzieci  - analogia kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

27
d.1.2

KNR 401-
0208-03-00

Przebicie w elementach z betonu żwirowego otworów o powierzchni do 0,05
m2 i grubości: ponad 20 cm do 30 cm  - analogia

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

28
d.1.2

KNR 401-
0206-02-00

Zabetonowanie w stropach i ścianach otworów o powierzchni do 0,1 m2 i głę-
bokości: ponad 10 cm  - analogia

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

29
d.1.2

KNR 401-
0339-06-00

Wykucie bruzd pionowych i poziomych  w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej, oraz w posadzce. do montażu kanalizacji sanitarnej  -
analogia

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

30
d.1.2

KNR 401-
0325-05-00

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł,   - analogia m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

31
d.1.2

kalk. indywid. Zakup i montaż rury osłonowej wraz z  przeciwpożarową opaską pęczniejącą. kpl

6 kpl 6.000
RAZEM 6.000

32
d.1.2

kalk. indywid. Demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej, wywiezienie w miejsce
wskazane przez inwestora  na odległość do 19 km

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.3 Pprzewody z uzbrojeniem wody zimnej i ciepłej wody użytkowej
33

d.1.3
KNR 215-
0132-02-11

Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur PP, o średnicy nominalnej:
32 mm - zawory kulowe - dla zaworu czerpalnego zewnętrznego - analogia

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

34
d.1.3

kalk. indywid. Zakup i montaż szafki podtynkowej dla zaworu termostatycznego kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1.3

KNNR 4
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych  o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych  - analogia

m

19 m 19.000
RAZEM 19.000

36
d.1.3

KNNR 4
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych  - analogia

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000
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37

d.1.3
KNNR 4
0111-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych  - analogia

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

38
d.1.3

KNNR 4
0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych  do ba-
terii o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 16 mm  - analogia

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

39
d.1.3

KNNR 4
0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do , płu-
czek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 16 mm  - analo-
gia

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

40
d.1.3

KNNR 4
0135-01

Zawory spłuczkowe o śr. nominalnej 15 mm  - analogia szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

41
d.1.3

KNNR 4
0137-02

Baterie umywalkowe  stojące o śr. nominalnej 15 mm  - analogia szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

42
d.1.3

KNR 215-
0143-01-00

Zakup i montaż zaworu termostatycznego mieszającego ciepłej wody użytko-
wej - analogia

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

43
d.1.3

KNNR 4
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - pró-
ba zasadnicza (pulsacyjna)  - analogia

prob.

1 prob. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.1.3

KNNR 4
0127-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - do-
datek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)  - analogia

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

45
d.1.3

KNR-W 2-15
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach  - analogia m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

46
d.1.3

kalk. indywid. Dezynfekcja instalacji wodociągowej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

47
d.1.3

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów PP śr.20 mm otulinami  - analogia m

19 m 19.000
RAZEM 19.000

48
d.1.3

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów PP śr.25 mm otulinami   - analogia m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

49
d.1.3

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów PP śr.32 mm otulinami  - analogia m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

50
d.1.3

KNR 401-
0208-03-00

Przebicie w elementach z betonu żwirowego otworów o powierzchni do 0,05
m2 i grubości: ponad 20 cm do 30 cm  - analogia

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

51
d.1.3

KNR 401-
0206-02-00

Zabetonowanie w stropach i ścianach otworów o powierzchni do 0,1 m2 i głę-
bokości: ponad 10 cm  - analogia

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

52
d.1.3

KNR 401-
0339-06-00

Wykucie bruzd pionowych i poziomych  w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej, oraz w posadzce. do montażu kanalizacji sanitarnej  -
analogia

m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

53
d.1.3

KNR 401-
0325-05-00

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł,   - analogia m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

54
d.1.3

kalk. indywid. Demontaż istniejącej instalacji wody użytkowejj, wywiezienie w miejsce wska-
zane przez inwestora  na odległość do 19 km

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

55
d.1.3

kalk. indywid. Zakup i montaż rury osłonowej wraz z  przeciwpożarową opaską pęczniejącą. kpl

10 kpl 10.000
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RAZEM 10.000

56
d.1.3

kalk. indywid. Wcinka w istniejącą instalację wodociągową kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
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Łazienka remont Rb 14,23zł, Kp 65,4%, Kz 6%, Z 10,5 zł - I kw. 2016rPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 instalacje elektryczne

1.1 roboty przygotowawcze
1

d.1.1
Analiza indy-
widualna

Usunięcie zbędnych opraw i instalacji z wywozem i utylizacją kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.1

KNR 4-03
1003-12

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm

otw.

4 otw. 4.000
RAZEM 4.000

3
d.1.1

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

4
d.1.1

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

80*0.05*0.05 m3 0.200
RAZEM 0.200

5
d.1.1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

1.2 instalacja oświetleniowa
6

d.1.2
KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
( przewód YDY 3x1,5 mm2 )

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

7
d.1.2

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
( przewód YDY 4x1,5 mm2 )

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

8
d.1.2

KNR 5-08
0301-20

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

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

9
d.1.2

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

10
d.1.2

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
( łącznik oświetleniowy pojedynczy, IP20, p/t )

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1.2

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
( łącznik oświetleniowy świecznikowy, IP44, p/t )

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.2

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżo-
wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
( łącznik oświetleniowy schodowy, IP20, p/t )

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1.2

KNR 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000

14
d.1.2

KNNR 5
0504-02
analogia

Oprawa A - Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne por-
celanowe przykręcane
( oprawa oświetleniowa montowana na suficie, oprawa z poliwęglanu, świet-
lówki 2x18 W TC-L PC E IP65 )

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

15
d.1.2

KNNR 5
0502-04
analogia

oprawa B - Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do
4x40 W
( oprawa oświetleniowa montowana na suficie, oprawa z poliwęglanu, świet-
lówki 2x35 W T5 IP65 )

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

16
d.1.2

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych
na stanowisku

kpl.po
m.

1 kpl.po
m.

1.000

RAZEM 1.000
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17

d.1.2
KNR 13-21
0301-04

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa-
nych na tym samym stanowisku

kpl.po
m.

12 kpl.po
m.

12.000

RAZEM 12.000
18

d.1.2
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
1.3 instalacja gniazd wtyczkowych
19

d.1.3
KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
( przewód YDYżo 3x2,5 mm2 )

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

20
d.1.3

KNR 5-08
0301-20

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

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1.3

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1.3

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu-
nowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
( gniazdo wtyczkowe pojedyncze 1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP44, p/t )

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1.3

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
1.4 instalacja ekwipotencjalna
24

d.1.4
KNR 5-08
0401-07

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod
kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocują-
cych

aparat

2 aparat 2.000
RAZEM 2.000

25
d.1.4

KNR 5-08
0402-01
analogia

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)
( miejscowa szyna uziemiająca )

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

26
d.1.4

KNR 5-08
0206-02

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 układane w go-
towych korytkach
( przewód LgY 6mm2 )

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

27
d.1.4

KNR 5-10
0602-01

Zarobienie na sucho końca kabla Cu 1-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
( końcówki kablowe Cu 6mm2 )

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

28
d.1.4

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
29

d.1.4
KNR 4-03
1205-02

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
30

d.1.4
KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000
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