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Przedmiar-2.ath PRZEDMIAR

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

d.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru drzwi wewnętrznych i okna m2

1.00*2.10*8 m2 16.800
0.80*2.10*3 m2 5.040
0.90*2.10*4 m2 7.560
0.90*2.10*1 m2 1.890

RAZEM 31.290
2

d.1
KNR 4-01
0348-03

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

m2

(1.70+3.04+1.70+2.50+0.15+3.04+2.90+2.00*2+1.80*3+2.40*4+2.00*2)*3.20 m2 121.696
-0.80*2.10*3-0.90*2.10*4 m2 -12.600

RAZEM 109.096
3

d.1
KNR 4-01
0349-02

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

(2.00*3.20*0.35-0.90*2.10*0.35)*2 m3 3.157
RAZEM 3.157

4
d.1

KNR 4-01
0329-02

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

m2

1.00*2.10*1 m2 2.100
RAZEM 2.100

5
d.1

KNR 4-01
0329-03

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

m3

0.40*2.10*0.30+1.00*2.10*0.30*6+1.10*2.10*0.25 m3 4.610
RAZEM 4.610

6
d.1

KNR 4-01
0336-07

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej - dla belek nadprożowych stalowych

m

1.40*8 m 11.200
RAZEM 11.200

7
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - poza pomieszczeniem
stomatologa i siłownią

m2

(2.82+2.83+5.77+2.78+2.81+5.77+2.82)*5.85 m2 149.760
RAZEM 149.760

8
d.1

KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek z masy lastrykowej - w części korytarza m2

52.00 m2 52.000
RAZEM 52.000

9
d.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej 5cm z izolacją - korytarz m2

52.00 m2 52.000
RAZEM 52.000

10
d.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej 5cm z izolacją - zaplecze m2

(2.82+2.83+5.77+2.78+2.81+5.77+2.82)*5.85 m2 149.760
RAZEM 149.760

11
d.1

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie izolacji - styropian + papa - gr. 6cm - zaplecze m2

149.76 m2 149.760
RAZEM 149.760

12
d.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka chudego betonu - zaplecze m3

149.76*0.08 m3 11.981
RAZEM 11.981

13
d.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity m2

(2.71+2.82+2.83+5.77+2.78+2.81+5.77+2.82+5.74)*5.85+36.26*1.72 m2 261.560
RAZEM 261.560

14
d.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany m2

(5.85*18+2.71*2+2.82*2+2.83*2+5.77*2+2.78*2+2.81*2+5.77*4+2.82*2+5.74*
2)*3.20-65.016

m2 526.792

RAZEM 526.792
15

d.1
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(12.94*2+2.54*2)*2.10 m2 65.016
RAZEM 65.016

16
d.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników z lastryko m

2.55*12 m 30.600
RAZEM 30.600

17
d.1

KNR 4-01
0209-03

Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm -
dla przewodów wentylacyjnych

m2

0.25*0.25*2 m2 0.125
1.00*1.00*2 m2 2.000

RAZEM 2.125
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.1
KNR 4-01
0329-03

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

m3

1.70*2.10*0.25 m3 0.893
2.20*0.25*0.25 m3 0.138

RAZEM 1.031
19

d.1
KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych w elementach z betonu
żwirowego - pod wylewki docelowych ścianek działowych - przekrój bruzd
20x20cm

m

2.82+2.00*2+1.80+3.80+4.30+1.20*2+1.00+1.05+1.80*2+1.05*2+1.32*2 m 29.510
RAZEM 29.510

20
d.1

KNR 4-01
0210-02

Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elemen-
tach z betonu żwirowego - w miejscach podwyższania otworów dla nowych be-
lek

m

1.90+1.40 m 3.300
RAZEM 3.300

21
d.1

KNR 4-04
1103-01

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

m3

31.29*0.05+109.096*0.15+3.157+2.10*0.15+4.61+11.20*0.25*0.25+149.76*
0.14+149.76*0.08+52.00*0.08+65.016*0.03+30.60*0.20*0.05+2.125*0.20+
1.031+29.51*0.20*0.20+3.30*0.040

m3 68.843

RAZEM 68.843
22

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

31.29*0.05+109.096*0.15+3.157+2.10*0.15+4.61+11.20*0.25*0.25+149.76*
0.14+149.76*0.08+52.00*0.08+65.016*0.03+30.60*0.20*0.05+2.125*0.20+
1.031+29.51*0.20*0.20+3.30*0.040

m3 68.843

RAZEM 68.843
23

d.1
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km - kolejne 14km wraz - w pozycji uwzględniono również opłatę za
wysypisko

m3

31.29*0.05+109.096*0.15+3.157+2.10*0.15+4.61+11.20*0.25*0.25+149.76*
0.14+149.76*0.08+52.00*0.08+65.016*0.03+30.60*0.20*0.05+2.125*0.20+
1.031+29.51*0.20*0.20+3.30*0.040

m3 68.843

RAZEM 68.843
2 Roboty murowe, wywiewki i roboty towarzysz ące 

24
d.2

KNR 4-01
0203-13
z.sz. 2.6.
9905-01 

Wykonanie poduszek pod belki stalowe z betonu monolitycznego - objętość
elementu w jednym miejscu do 0.5 m3

m2

0.20*0.30*22 m2 1.320
RAZEM 1.320

25
d.2

KNR 4-01
0201-10

Deskowanie konstrukcji betonowej poduszek betonowych m

0.20*44+0.30*22 m 15.400
RAZEM 15.400

26
d.2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych - belki stalowe C140

m

1.40*2*8+2.10*4+1.90+1.40 m 34.100
RAZEM 34.100

27
d.2

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

34.10 m 34.100
RAZEM 34.100

28
d.2

KNR 4-01
0304-01

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

m3

(0.45+0.80)*2.10*0.35 m3 0.919
zamurowanie nad otworem drzwi korytarzowych
1.72*1.10*0.25 m3 0.473

RAZEM 1.392
29

d.2
KNR 4-01
0303-02

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

m2

1.00*2.10*4 m2 8.400
RAZEM 8.400

30
d.2

KNR 2-02
0201-01

Wylewki betonowe pod ściankami działowymi m3

(2.82+2.00*2+1.80+3.80+4.30+1.20*2+1.00+1.05+1.80*2+1.05*2+1.32*2)*
0.20*0.20

m3 1.180

RAZEM 1.180
31

d.2
KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. - do h=160cm m2

(2.82+2.00*2+1.80+3.80+4.30+1.20*2+1.00+1.05+1.80*2+1.05*2+1.32*2)*1.60 m2 47.216
-1.00*1.60*1 m2 -1.600
-0.90*1.60*4 m2 -5.760

RAZEM 39.856
32

d.2
NNRNKB
202 0175-06

(z.IV) Ścianki działowe z pustaków Pd2 o grub. 12 cm - transport pionowy ma-
teriałów wyciągiem - powyżej 160cm

m2
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Przedmiar-2.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(2.82+2.00*2+1.80+3.80+4.30+1.20*2+1.00+1.05+1.80*2+1.05*2+1.32*2)*1.60 m2 47.216
-1.00*0.50*1 m2 -0.500
-0.90*0.50*4 m2 -1.800

RAZEM 44.916
33

d.2
KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 w
ściankach działowych

m

1.20*5 m 6.000
RAZEM 6.000

34
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych z PCV szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

35
d.2

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm wraz z przewo-
dami do rur o dł. około 1m

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

36
d.2

KNR 4-01
0203-08

Uzupełnienie płyt stropowych z betonu monolitycznego - wypełnienie płyt koryt-
kowych po montażu wentylacji

m3

1.00*1.00*2*0.10 m3 0.200
RAZEM 0.200

37
d.2

KNR 4-01
0201-06

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych m2

2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

38
d.2

KNR-W 4-01
0519-04
z.sz.2.3.
9909-01/3 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzch-
niego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2

m2

2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

39
d.2

KNR 4-02
0234-11

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna blaszana szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

40
d.2

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połą - wymienianeczeniu wciskowym o śr. 110 mm -
wymieniane

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

41
d.2

KNR-W 4-01
0519-04
z.sz.2.3.
9909-01/3 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzch-
niego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2

m2

5*0.5 m2 2.500
RAZEM 2.500

3 Roboty tynkarskie wewn ętrzne 
42

d.3
KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do
5 m2 w 1 miejscu) - na zamurowaniach

m2

(0.45*2+0.80*2)*2.10 m2 5.250
1.00*2*4*2.10 m2 16.800
1.72*1.10*2 m2 3.784

RAZEM 25.834
43

d.3
KNR 4-01
0708-03

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

m

1.00*14+2.10*28+1.70+2.10*2 m 78.700
RAZEM 78.700

44
d.3

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na bokach nadproży szerokości do 25 cm - w istniejących ścianach

m

1.40*16+2.20*2 m 26.800
RAZEM 26.800

45
d.3

KNR 4-01
0708-01

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

m

1.00+2.10*2 m 5.200
RAZEM 5.200

46
d.3

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach -
na projektowanych ściankach działowych

m2

84.772*2 m2 169.544
RAZEM 169.544

47
d.3

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach -
po skuciu okładzin ścian istniejących

m2

(12.94*2+2.54*2)*2.10 m2 65.016
RAZEM 65.016

4 Obudowy z płyt g-k
48

d.4
KNR 2-02
2004-06

Obud. poziome płytami gips.-karton.na rusztach
metal.pojedyń.jednowarstw.100-01 - obudowy poziome z płyt gr. 12,5mm wo-
doochronnych

m2

72.00*0.30*2 m2 43.200
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5*0.50*0.25*2 m2 1.250

RAZEM 44.450
49

d.4
KNR 2-02
2004-02

Obud.pionowe płytami gips.-karton.na rusztach
metal.pojedyń.jednowarstw.100-01 - obudowy pionowe z płyt gr. 12,5mm wo-
doochronnych

m2

9*3.20*0.25*2 m2 14.400
RAZEM 14.400

5 Roboty glazurnicze, zlicowanie ścian powy żej glazury do powierzchni płytek 
50

d.5
KNR 0-39
0114-01

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne ręcznie Eurolanem TG 5 lub
równoważnym - tylko w strefie natrysków

m2

(3.00*3+1.20*6)*2.20 m2 35.640
RAZEM 35.640

51
d.5

KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną
płynną folią uszczelniającą Superflex 1 lub równoważną; powierzchnie
pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

(3.00*3+1.20*6)*2.20 m2 35.640
RAZEM 35.640

52
d.5

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży pod glazurę m2

1.50*2.40 m2 3.600
(2.83*2+1.20*2+2.00*2+0.95*2+0.90*2+2.78*2+2.00*2+2.80*2+3.90*2+1.20*2+
0.90*2+3.00*4+3.90*4+1.05*4+1.20*4+1.30*4+1.80*4)*2.20

m2 202.224

(4.45*6+5.85*6)*2.20 m2 135.960
RAZEM 341.784

53
d.5

KNR 0-12
0829-05

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25 x 35 cm - glazura wg projektu
25x35cm, płytki łatwe w utrzymaniu czystości, zaprawa klejąca elastyczna, od-
porna na detergenty, zaprawa spoinująca elastyczna, odporna na detergenty,
w tym elementy wykończeniowe do glazury

m2

341.784 m2 341.784
minus mozaika
-(2.83*2+1.20*2+2.00*2+0.95*2+0.90*2+2.78*2+2.00*2+2.80*2+3.90*2+1.20*
2+0.90*2+3.00*4+3.90*4+1.05*4+1.20*4+1.30*4+1.80*4)*0.075

m2 -6.894

RAZEM 334.890
54

d.5
KNR AT-22
0207-03

Okładziny ścian z mikromozaiki i małej mozaiki (płytki o wymiarach do 2,5 x 2,
5 cm) - - mozaika wg projektu 2,5x2,5cm, płytki łatwe w utrzymaniu czystości,
zaprawa klejąca elastyczna, odporna na detergenty, zaprawa spoinująca elas-
tyczna, odporna na detergenty, w tym elementy wykończeniowe do glazury

m2

(2.83*2+1.20*2+2.00*2+0.95*2+0.90*2+2.78*2+2.00*2+2.80*2+3.90*2+1.20*2+
0.90*2+3.00*4+3.90*4+1.05*4+1.20*4+1.30*4+1.80*4)*0.075

m2 6.894

RAZEM 6.894
55

d.5
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach -
po skuciu okładzin ścian istniejących - zlicowanie ścian powyżej glazury do po-
wierzchni płytek - dwuwarstwowo RMSx2

m2

1.50*2.40 m2 3.600
(2.83*2+1.20*2+2.00*2+0.95*2+0.90*2+2.78*2+2.00*2+2.80*2+3.90*2+1.20*2+
0.90*2+3.00*4+3.90*4+1.05*4+1.20*4+1.30*4+1.80*4)*1.00

m2 91.920

(4.45*6+5.85*6)*1.00 m2 61.800
RAZEM 157.320

56
d.5

KNR 0-12
0829-05

Analogia - przyklejenie luster Rx0,3 m2

pom. nr 5,16,11
0.50*0.78*3 m2 1.170
pom. nr 8,10,14
0.50*2.10*3 m2 3.150

RAZEM 4.320
6 Przegrody mi ędzynatryskowe

57
d.6

KNR 0-19
1024-10

Dostarczenie i montaż systemowych ścianek - z płyty laminowanej wysokociś-
nieniowo HPL gr. 10mm, kolor inny niż biały

m2

1.00*6*2.10 m2 12.600
RAZEM 12.600

7 Stolarka otworowa
58

d.7
KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników - parapet wewnętrzny z płyty la-
minowanej, 255x20cm

szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

59
d.7

KNR 0-19
1022-12

Montaż drzwi - drzwi wewnętrzne - całość wg opisu w projekcie - wymiary
100x207cm, skrzydła płycinowe, ościeżnice stalowe, skrzydło pełne, wzmoc-
nione, okucia i zamki - cena obejmuje komplet - ościeżnice stalowe malowane
proszkowo systemowe wyższy standard, skrzydło drzwiowe, okucia i materiały
pomocnicze

m2

1.00*2.07*13 m2 26.910
RAZEM 26.910

60
d.7

KNR 0-19
1022-12

Montaż drzwi - drzwi wewnętrzne - całość wg opisu w projekcie - wymiary
90x207cm, skrzydła płycinowe, ościeżnice stalowe, skrzydło pełne, wzmocnio-
ne, okucia i zamki - cena obejmuje komplet - ościeżnice stalowe malowane
proszkowo systemowe wyższy standard, skrzydło drzwiowe, okucia i materiały
pomocnicze

m2
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Przedmiar-2.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.90*2.07*5 m2 9.315

RAZEM 9.315
61

d.7
KNR 0-19
1022-12

Montaż drzwi - drzwi wewnętrzne - całość wg opisu w projekcie - wymiary
110x210cm, drzwi przesuwne, komplet okuć

m2

1.10*2.10*1 m2 2.310
RAZEM 2.310

62
d.7

KNR 0-19
1022-12

Montaż drzwi - drzwi wewnętrzne - całość wg opisu w projekcie - wymiary
170x210cm, drzwi dwuskrzydłowe EI60f aluminiowe przeszklone z uszczelką
dymoszczelną, wyposażone w samozamykacz i regulatory kolejności otwiera-
nia, komplet okuć

m2

1.70*2.10*1 m2 3.570
RAZEM 3.570

63
d.7

KNR 0-19
1022-12

Montaż drzwi - drzwi wewnętrzne - całość wg opisu w projekcie - wymiary
110x210cm, drzwi aluminiowe wykładane na ścianę, komplet okuć

m2

1.10*2.10*1 m2 2.310
RAZEM 2.310

64
d.7

KNR 0-19
1022-12

Montaż drzwi - drzwi wewnętrzne - całość wg opisu w projekcie - wymiary
150x210cm, drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wykładane na ścianę, komplet
okuć

m2

1.50*2.10*1 m2 3.150
RAZEM 3.150

65
d.7

KNR 0-19
1022-12

Montaż okna - okno stałe - całość wg opisu w projekcie - wymiary 90x210cm,
okno aluminiowe EI60, komplet okuć, parapet zewnętrzny i wewnętrzny

m2

0.90*2.10 m2 1.890
RAZEM 1.890

66
d.7

KNR AT-31
0705-01

Montaż profili dylatacyjnych z aluminium w progach drzwiowych m

1.00*20+1.70+1.50 m 23.200
RAZEM 23.200

67
d.7

KNR AL-01
0304-06

Samozamykacz do drzwi szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

8 Gładzie gipsowe 
68

d.8
NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży pod gładzie na ścianach m2

(2.71*2+5.85*2+2.82*4+5.85*2+5.68*2+5.85*2+2.83*2+2.00*2+1.20*2+0.90*2+
2.78*2+2.00*2+2.80*2+3.90*2+1.20*2+0.90*2+4.45*4+5.85*4+3.00*4+3.90*4+
1.20*4+1.05*4+1.30*4+1.80*4+4.45*2+5.85*2+5.74*2+5.85*2+36.26*2+1.72)*
3.20

m2 999.680

minus glazura
-339.144 m2 -339.144

RAZEM 660.536
69

d.8
NNRNKB
202 2013-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - gładzie 2x,
w tym narożniki perforowane, ościeża

m2

660.536 m2 660.536
RAZEM 660.536

70
d.8

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży pod gładzie na sufitach m2

15.45+3.38+24.01+12.35+5.52+5.29+18.77+10.58+18.84+10.53+2.34+2.37+
18.82+10.04+32.72+36.26*1.72

m2 253.377

RAZEM 253.377
71

d.8
NNRNKB
202 2015-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na stropach - gładzie 2x m2

15.45+3.38+24.01+12.35+5.52+5.29+18.77+10.58+18.84+10.53+2.34+2.37+
18.82+10.04+32.72+36.26*1.72

m2 253.377

RAZEM 253.377
9 Roboty malarskie 

72
d.9

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży pod malowanie na ścianach - pod lamperię (magazyn i
korytarz - h=210cm)

m2

(2.82*2+4.38*2+36.26*2+1.72)*2.10 m2 186.144
RAZEM 186.144

73
d.9

KNR 2-02
1504-01

Dwukrotne malowanie doborowe farbą tynków wewnętrznych - lamperia m2

(2.82*2+4.38*2+36.26*2+1.72)*2.10 m2 186.144
RAZEM 186.144

74
d.9

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży pod malowanie na ścianach - poza lamperią m2

(2.71*2+5.85*2+2.82*4+5.85*2+5.68*2+5.85*2+2.83*2+2.00*2+1.20*2+0.90*2+
2.78*2+2.00*2+2.80*2+3.90*2+1.20*2+0.90*2+4.45*4+5.85*4+3.00*4+3.90*4+
1.20*4+1.05*4+1.30*4+1.80*4+4.45*2+5.85*2+5.74*2+5.85*2+36.26*2+1.72)*
3.20

m2 999.680

minus glazura
-339.144 m2 -339.144
minus lamperia
-186.144 m2 -186.144

RAZEM 474.392
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75

d.9
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych  - na
ścianach - farba kolorowa do wnętrz, akrylowa lub emulsyjna

m2

474.392 m2 474.392
RAZEM 474.392

76
d.9

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży pod malowanie na sufitach m2

15.45+3.38+24.01+12.35+5.52+5.29+18.77+10.58+18.84+10.53+2.34+2.37+
18.82+10.04+32.72+36.26*1.72

m2 253.377

RAZEM 253.377
77

d.9
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych  - na
sufitach - farba biała do wnętrz, akrylowa lub emulsyjna

m2

15.45+3.38+24.01+12.35+5.52+5.29+18.77+10.58+18.84+10.53+2.34+2.37+
18.82+10.04+32.72+36.26*1.72

m2 253.377

RAZEM 253.377
10 Roboty posadzkowe 
78

d.10
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - zaplecze m3

149.76*0.08 m3 11.981
RAZEM 11.981

79
d.10

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - korytarz - wyrównanie m3

52.00*0.04 m3 2.080
RAZEM 2.080

80
d.10

KNR 2-02
0607-01

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

m2

52.00 m2 52.000
RAZEM 52.000

81
d.10

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe - zaplecze
Krotność = 2

m2

3.38+24.01+12.35+5.52+5.29+18.77+10.58+18.84+10.53+2.34+2.37+18.82+
10.04

m2 142.840

RAZEM 142.840
82

d.10
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS100 gr. 10cm - zaple-
cze

m2

142.84 m2 142.840
RAZEM 142.840

83
d.10

KNR 0-39
0114-01

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne ręcznie Eurolanem TG 5 lub
równoważnym - pomieszczenia mokre i wilgotne - tylko w strefie natrysków

m2

3.00*1.20*3 m2 10.800
RAZEM 10.800

84
d.10

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną
płynną folią uszczelniającą Superflex 1 lub równoważną; powierzchnie
poziome, bez wkładki z włókniny

m2

3.00*1.20*3 m2 10.800
RAZEM 10.800

85
d.10

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

194.84 m2 194.840
RAZEM 194.840

86
d.10

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3.5

m2

194.84 m2 194.840
RAZEM 194.840

87
d.10

KNR 0-41
0104-01

Izolacja - taśmy uszczelniajace w narożach natrysków m

18.92 m 18.920
RAZEM 18.920

88
d.10

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży pod płytki gresowe m2

52.00+3.38+24.01+12.35+5.52+5.29+18.77+10.58+18.84+10.53+2.34+2.37+
18.82+10.04

m2 194.840

RAZEM 194.840
89

d.10
KNR 0-12
1118-03
z.sz. 5.1. 

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą  - bez
przygotowania podłoża - płytki gres antypoślizgowe 30x30cm, IV klasa ścieral-
ności, łatwe w utrzymaniu czystości, zaprawa klejąca elastyczna, odporna na
detergenty, zaprawa spoinująca elastyczna, odporna na detergenty - część ko-
rytarza (dobrać płytki jak istniejące w części korytarza)

m2

52.00 m2 52.000
RAZEM 52.000

90
d.10

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm -
płytki gres antypoślizgowe, IV klasa ścieralności, łatwe w utrzymaniu czystości,
zaprawa klejąca elastyczna, odporna na detergenty, zaprawa spoinująca elas-
tyczna, odporna na detergenty - część korytarza

m

30.00*2+1.72 m 61.720
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RAZEM 61.720

91
d.10

KNR 0-12
1118-03
z.sz. 5.1. 

Posadzki z płytek o wymiarach 45 x 45 cm, układanych metodą zwykłą  - bez
przygotowania podłoża - płytki gres antypoślizgowe 45x45cm, IV klasa ścieral-
ności, łatwe w utrzymaniu czystości, zaprawa klejąca elastyczna, odporna na
detergenty, zaprawa spoinująca elastyczna, odporna na detergenty

m2

3.38+24.01+12.35+5.52+5.29+18.77+10.58+18.84+10.53+2.34+2.37+18.82+
10.04

m2 142.840

RAZEM 142.840
92

d.10
KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 45 x 45 cm i wysokości cokolika równej 15 cm -
płytki gres antypoślizgowe, IV klasa ścieralności, łatwe w utrzymaniu czystości,
zaprawa klejąca elastyczna, odporna na detergenty, zaprawa spoinująca elas-
tyczna, odporna na detergenty - część korytarza

m

2.82*2+1.20*2+5.68*2+5.85*2+2.82*2+4.38*2 m 45.500
RAZEM 45.500

11 Poręcze dla niepełnosprawnych
93

d.11 kalk. własna
Dostarczenie i montaż łazienkowych poręczy dla niepełnosprawnych - poręcze
ścienne uchylne, atestowane, o wysięgu 70cm - przy umywalce

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

94
d.11 kalk. własna

Dostarczenie i montaż łazienkowych poręczy dla niepełnosprawnych - poręcze
ścienne uchylne, atestowane, o wysięgu 70cm - przy WC

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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