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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Branża budowlana
        1. Roboty rozbiórkowe. 
        2. Zerwanie istniejącej tapety ze ścian.
        3. Przebudowa ścian działowych (murowanych tradycyjnie z bloczków gazobetonowych oraz zabudów gipsowo-kartonowych z płyty
wodoodpornej).
        4. Zamurowanie zbędnych otworów drzwiowych i okiennych oraz poszerzenie i wykucie nowych otworów drzwiowych wraz z wykona-
niem nadproży drzwiowych z belek stalowych lub prefabrykowanych.
        5. Rozbiórka posadzek z gresu 30x30 na stropie wraz z cokolikami.
        6. Rozbiórka okładzin schodów zewnętrznych z gresu 30x30 wraz z cokolikami.
        7. Rozbiórka okładzin ściennych z glazury w łazience.
        8. Zerwanie posadzki z wykładziny na stropie wraz z cokolikami.
        9. Skucie tynku mineralnego z 
        10. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na posadzce łazienki z wywinięciem na ściany min. 15cm.
        11. Trzykrotne odgrzybianie ścian wewnętrznych piwnicy metodą smarowania.
        12. Wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki.
        13. Wykonanie posadzek z gresu 60 x 60 cm, R9 na komunikacji na parterze oraz z gresu 30x30 cm w magazynie broni.
        14. Okładziny schodów z płytek mrozoodpornych, R10 o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną wraz z cokolikiem.
        15. Ułożenie atestowanej wykładziny flokowanej dywanowej w płytkach 50x50cm w kolorze szarym wraz z cokolikami.
        16. Wymiana listew progowych.
        17. Wymiana istniejących odbojników ściennych drewnianych na elastyczne odbojnice ścienne  samoprzylepne, szerokość min.
25cm , grubość min. 2,5mm.
        18. Zbicie starych tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych oraz wykonanie nowych na ścianach.
        19. Szpachlowanie ścian.
        20. Sprawdzenie i udrożnienie instalacji wentylacji grawitacyjnej.
        21. Obudowa stelaży WC i pionów kanalizacyjnych płytami g-k na ruszcie z wypełnieniem z wełny mineralne.
        22. Wykonanie okładziny z pojedynczych płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na nowych ścianach od strony korytarza,
pod malowanie.
        23. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne na ścianach na podłożu z płyt g-k pod malowanie.
        24. Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych niskoemisyjną farbą lateksową (1 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klas-
a
krycia wg EN 13300) wraz z gruntowaniem.
        25. Wymiana i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej- skrzydła drzwiowe pełne, fabrycznie wykończone okleiną naturalną w
kolorze drewnopodobnym. Konstrukcja drzwi wzmocniona. Ościeżnica opaskowa, regulowana, szerokość drzwi 90 cm.
        26. Montaż w magazynie broni skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wykończonych pełnych zgodnie z Normą PN-EN 1627, certyfiko-
wane, klasy RC4, plombowane lub zaopatrzone w inny wskaźnik sygnalizujący wejście osób nieuprawnionych; obite blachą stalową o gru-
bości co najmniej 2 mm, posiadające blokadę przeciwwyważeniową oraz zamknięcie przynajmniej na jeden zamek, co najmniej w klasie „
7” według normy PN-EN 12209, i zasuwę drzwiową zamykaną na kłódkę, co najmniej w klasie „5” według normy PN-EN 12320;
        27. Montaż kabin sanitarnych z HPL, kolor jasnoszary.
        28. Wykonanie sufitów podwieszonych z kasetonów z niepalnej prasowanej wełny mineralnej o powierzchni gładkiej i malowanej fak-
turze w kolorze białym  o grubości  co najmniej 20 mm, z ukształtowaną krawędzią i frezowanym brzegiem typu E2 na ruszcie standardo-
wym, ze stalowych kształtowników ocynkowanych i lakierowanych w kolorze białym
        29. Licowanie ścian w sanitariatach glazurą do wysokości 2,0 m od poziomu posadzki. Płytki o wym. 30x60 cm.
        30. Wklejenie lustra w sanitariacie.
        31. Wykonanie stałej zabudowy w aneksie socjalnym o powierzchni frontów: szafki dolne - 1,10m2; szafki górne - 1,10m2, wraz z bla-
tem, wpuszczanym zlewem jednokomorowym z ociekarką.
        32. Montaż krat okiennych w magazynie broni, zamocowaną na stałe w murze, kraty wykonane z prętów stalowych o średnicy nie
mniejszej niż 12 mm; odstęp między prętami w kracie ma nie przekraczać wymiarów 120 mm × 120 mm, dodatkowo osłonięte siatką stalo-
wą o wymiarach oczek 10 mm × 10 mm wraz z malowaniem.
        33. Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farba olejną barierki zewnętrznej na schodach.
        34. Sprzątanie po budowlane.
        35. Transport i utylizacja materiałów z rozbiórki.
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IV KP Słowackiego - remont dla WPA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty rozbiórkowe
1.1 Posadzki

1
d.1.1

KNR-W 4-01
0812-05 uwa-
ga p.tab.

B-08.
00

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku
płytek

m2

korytarz 29,06 m2 29,060
pok. nr 11 12,30 m2 12,300
łazienka 2,59*2,71 m2 7,019
przedsionek 6,40 m2 6,400
wiatrołap 1,80 m2 1,800

RAZEM 56,579
2

d.1.1
KNR AT-17
0110-02

B-08.
00

Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wał-
ka 35 cm na gł. 4 mm

m2

poz.1 m2 56,579
RAZEM 56,579

3
d.1.1

KNR 4-01
0808-08
analogia

B-08.
00

Rozbiórka cokolików z płytek wys. 10cm m

1,3+2,05+1,12+1,07+1,92+0,87+2,875-0,9+1,3+2,11+2,23+
3,74+2,875+4,55*2+2,71*2-1,23+1,45+1,32*2+1,33*2-2*1,0

m 40,600

RAZEM 40,600
4

d.1.1
KNR-W 4-01
0818-05

B-08.
00

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

pok. nr 2 10,80 m2 10,800
pok. nr 3 11,20 m2 11,200
pok. nr 4 10,80 m2 10,800
pok. nr 5 11,40 m2 11,400
pok. nr 6 2,875*3,86 m2 11,098
pok. nr 7 12,9 m2 12,900
pok. nr 8 12,9 m2 12,900
pok. nr 9 13,5 m2 13,500
sala odpraw 40,00 m2 40,000

RAZEM 134,598
5

d.1.1
KNR 4-01
0808-08

B-08.
00

Rozbiórka cokolików z tworzyw sztucznych m

pok. nr 2 2,81*2+3,86*2-0,9 m 12,440
pok. nr 3 2,89*2+3,86*2-0,9 m 12,600
pok. nr 4 2,785*2+3,86*2-1,0 m 12,290
pok. nr 5 2,95*2+3,86*2-1,0 m 12,620
pok. nr 6 2,875*2+3,86*2-0,9 m 12,570
pok. nr 7 2,85*2+4,55*2-0,9 m 13,900
pok. nr 8 2,85*2+4,55*2-0,9 m 13,900
pok. nr 9 2,78*2+4,85*2-1,0 m 14,260
sala odpraw 4,55*2+8,79*2-1,0 m 25,680

RAZEM 130,260
1.2 Otwory i nadproża 

6
d.1.2

KNR 4-01
0346-03

B-03.
00

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych

gniazd.

4 gniazd. 4,000
RAZEM 4,000

7
d.1.2

KNR 4-01
0313-04

B-03.
00

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostar-
czenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - 3 szt.

m

1,5*3 m 4,500
RAZEM 4,500

8
d.1.2

KNR 4-01
0329-02

B-03.
00

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów
drzwiowych i okiennych - 3 szt.

m2

sekretariat 1,0*2,1*2 m2 4,200
sala odpraw 1,0*2,1 m2 2,100

RAZEM 6,300
9

d.1.2
KNR 4-01
0703-02

B-03.
00

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, pod-
ciągach - nadproża

m2

poz.7*0,8 m2 3,600
RAZEM 3,600

10
d.1.2

KNR 4-01
0704-01

B-06.
00

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach za-
prawą cementową

m2

poz.9 m2 3,600
RAZEM 3,600

11
d.1.2

KNR 4-01
0704-03

B-06.
00

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stro-
pach zaprawą cementową

m2

poz.9 m2 3,600
RAZEM 3,600
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12
d.1.2

KNR 4-01
0716-01

B-06.
00

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na pod-
łożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na
ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

poz.9 m2 3,600
RAZEM 3,600

13
d.1.2

KNR 4-01
0329-03

B-08.
00

Poszeżenie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2
ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworów drzwiowych do szer. otworu 100cm

m3

0,1*2,10*4 m3 0,840
RAZEM 0,840

14
d.1.2

KNR 4-01
0903-02
analogia

B-08.
00

Demontaż skrzydeł drzwiowych /wsp. do R = 0,3/ szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

15
d.1.2

KNR 4-01
0354-07

B-08.
00

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych stalowych o powierzchni
do 2 m2

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

16
d.1.2

KNR 4-01
0909-04

B-06.
00

Demontaż ostrożny okna weneckiego - do przekazania dla
Użytkownika

szt.

pok. nr 6 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.1.2

KNR 4-01
0354-08

B-05.
00

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

parter 2,4*1,8*13 m2 56,160
piwnica 0,91*0,51*2 m2 0,928

RAZEM 57,088
1.3 Ściany
18

d.1.3
KNR 4-01
0819-15

B-06.
00

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

2,00*(2,59*2+1,58+1,13+1,58+1,13+1,45+1,48-0,9*2)+0,8*
(1,58+1,13)

m2 25,628

RAZEM 25,628
19

d.1.3
KNR 4-01
0348-03

B.06.
00

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

m2

ściana WC 2,71*2,70-0,9*2,0 m2 5,517
RAZEM 5,517

20
d.1.3

KNR 4-01
0914-02
analogia

B.-06.
00

Demontaż odbojników ściennych
R=0,50, M = 0,00, S=0,00

m

4+4+4+4+4+4+4+4+4+7,05+4,50+1,95+2,15+5,35+1,0 m 58,000
RAZEM 58,000

21
d.1.3

KNR 4-01
1205-01

B-06.
00

Zerwanie starych tapet m2

sala odpraw (4,55*2+8,79*2)*2,7-2,41*1,71*3-0,9*2,0 m2 57,873
korytarz 2,7*(1,3+0,9+2,05+0,9+1,12+1,07+1,0+1,92+1,0+8,7+0,125+

2,875+1,23+1,76)*2+2,7*6,03-0,9*2,0*11
m2 136,611

RAZEM 194,484
22

d.1.3
KNR-W 7-12
0301-05

B-06.
00

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie i skrobanie powierz-
chni pionowych pozostałości kleju po zerwanych tapetach

m2

poz.21 m2 194,484
RAZEM 194,484

1.4 Prace pożądkowe
23

d.1.4
KNR 4-04
1101-03
1101-06 

B-06.
00

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość 10 km

m3

poz.1*0,05+poz.3*0,1*0,05+poz.4*0,02+poz.5*0,1*0,02+poz.8*
0,15+poz.19*0,16+poz.14*0,9*2,0*0,05+poz.15*5*0,1*0,1

m3 9,492

RAZEM 9,492
2 Łazienka

2.1 Ściana i obudowy
24

d.2.1
KNR-W 2-02
0119-01

B-03.
00

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o grubości
12 cm z bloczków wapienno-piaskowych drążonych typu 2
NFD o wysokości do 4.5 m

m2

(1,465+0,5)*2,7-1,0*2,1 m2 3,206
RAZEM 3,206

25
d.2.1

KNR-W 2-02
0132-05

B-03.
00

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabry-
kowanych

m

1,3 m 1,300
RAZEM 1,300

26
d.2.1

KNR-W 2-02
2008-01

B-04.
01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO GKBI (su-
che tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez
pasków - od strony korytarza, pod malowanie

m2
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poz.24 m2 3,206
RAZEM 3,206

27
d.2.1

KNR-W 2-02
2011-02

B-06.
00

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na pod-
łożu z płyt g-k pod malowanie

m2

poz.26 m2 3,206
RAZEM 3,206

28
d.2.1

KNR 0-14
2011-01 KNR
2-02 r.20 z.sz.
5.1. 9929 

B-04.
01

Obudowa stelaży WC i pionów kanalizacyjnych płytami RIGIPS
PRO GKBI na ruszcie z wypełnieniem z wełny mineralne

m2

stelaż 0,2+3,0*1,50 m2 4,700
pion 0,15*0,15*1,4+0,15*0,15*2,7 m2 0,092

RAZEM 4,792
2.2 Okładziny ścienne
29

d.2.2
NNRNKB 202
1134-02

B-07.
00

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.26 m2 3,206
powyżej pły-
tek

(4,20+3,86+2,71*2)*0,7 m2 9,436

okno -2,4*0,7 m2 -1,680
RAZEM 10,962

30
d.2.2

NNRNKB 202
1134-01

B-07.
00

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

sufit 4,2*2,71 m2 11,382
RAZEM 11,382

31
d.2.2

KNR-W 2-02
1510-03

B-07.
00

Dwukrotne malowanie niskoemisyjnymi, satynowymi farbami
lateksowymi (1 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2
klasa krycia wg EN 13300) - podłoży gipsowych z gruntowa-
niem - kolor do ustalenia z Użytkownikiem

m2

ściany poz.29 m2 10,962
sufit poz.30 m2 11,382

RAZEM 22,344
32

d.2.2
KNR 2-02
0829-11

B-04.
00

Licowanie ścian płytkami gresowymi szkliwionymie 60x60 cm
do wysokości 2,00m, na klej metodą kombinowaną, kolor jas-
noszary do ustalenia z Użytkownikiem

m2

(4,20+3,86+2,71*2)*2 m2 26,960
stelaż poz.28 m2 4,792
drzwi -0,9*2,0 m2 -1,800
okno -2,4*1,1 m2 -2,640

RAZEM 27,312
33

d.2.2
KNR AT-22
0103-03

B-06.
00

Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

2.3 Posadzki
34

d.2.3
KNR-W 2-02
1130-01

B-04.
00

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący m2

2,71*4,20 m2 11,382
RAZEM 11,382

35
d.2.3

KNR 2-02
0602-01

B-01.
00

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe - folia w płynie Ceresit
CL51 z wywinięcie na ściany 15cm

m2

poz.34*1,15 m2 13,089
RAZEM 13,089

36
d.2.3

KNR 2-02
1118-11

B-04.
00

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki gresowe 60x60
cm układane na klej metodą kombinowaną, płytki gresowe kla-
sa ścieralności V, klasa antypoślizgowości R9,  FUGA EPOK-
SYDOWA dwuskładnikowa z zabezpieczeniem przed rozwo-
jem glonów, grzybów - kolor szary do ustalenia z Użytkowni-
kiem

m2

poz.34 m2 11,382
RAZEM 11,382

2.4 Wyposażenie stałe
37

d.2.4
KNR-W 2-15
0142-04

B-06.
00

Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 150 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

38
d.2.4

KNR 0-25
0103-01

B.02.
00

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych -
przygotowanie powierzchni pod wklejenie lustra

m2

3,0*1,30 m2 3,900
RAZEM 3,900

39
d.2.4

Przyklejenie lustra we przygotowanej wnęce, lustro srebrne fa-
zowane 300x130cm

m2

3,0*1,30 m2 3,900
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RAZEM 3,900
40

d.2.4
KNNR 7
0703-01

B-05.
00

Ścianki systemowe wc .  Płyta HPL gr. 10mm kolor RAL 7035
Zawias - ze stali nierdzewnej montowany do wąskiej krawędzi
płyty, samodomykacz grawitacyjny. Wsporniki - wykończenie
stal nierdzewna, montowany do płyty. Zamkopochwyt - wykoń-
czenie stal nierdzewna, awaryjne otwieranie.
Prześwit nad podłogą  150mm. Wysokość całkowita 2010mm.

m2

2,01*(3,86+1,25*3) m2 15,296
RAZEM 15,296

3 Stolarka drzwiowa
41

d.3
KNNR 2
1104-02

B-05.
00

Montaż ościeżnic drewnianych regulowanych, obejmujących -
okleinowanych, kolor do ustalenia z Użytkownikiem / bez
ościeznic/

m2

140-160mm (2,0*2+1,0)*0,15*9 m2 6,750
420-460mm (1,0+2,0*2)*0,42*4 m2 8,400

RAZEM 15,150
42

d.3 kalk. własna
B.05.
00

Zakup i dostarczenie ościeżnic regulowanych, obejmujących
140-160mm na skrzydło 900mm, okleinowanych  laminatem
CPL,  kolor do ustalenia z Użytkownikiem

szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

43
d.3 kalk. własna

B-05.
00

Zakup i dostarczenie ościeżnic regulowanych, obejmujących
420-460mm na skrzydło 900mm, okleinowanych  laminatem
CPL,  kolor do ustalenia z Użytkownikiem

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

44
d.3

KNNR 2
1103-01

B.05.
00

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie
wykończonych, okleinowanych  laminatem CPL,  kolor do usta-
lenia z Użytkownikiem

m2

(poz.42+poz.43)*0,9*2,0 m2 21,600
RAZEM 21,600

45
d.3

KNR 4-01
0920-20

B.05.
00

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

(poz.42+poz.43) szt. 12,000
RAZEM 12,000

46
d.3

KNR 4-01
0920-22

B.05.
00

Założenie na nowym miejscu wkładki patentowej szt.

(poz.42+poz.43) szt. 12,000
RAZEM 12,000

47
d.3

KNR 0-19
1024-06

B.05.
00

Zakup i montaż witryny/drzwi aluminiowych. Drzwi dwuskrzyd-
łowe z z naświetlem górnym stałym. Drzwi dzielone poprze-
czką poziomą WEWNĘTRZNE, otwierane na zewnątrz, widok
z zewnątrz, prawe skrzydło czynne, o wymiarach 1760 mm x
2700 mm, antywłamaniowych RC2  wraz z ościeżnicą,  uchwyt/
klamka wykonane ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym.
Szyba pojedyncza 20mm, matowa obustronnie bezpieczna,
nieprzezierna,  naświetle górne szyba przezierna,  wkładka
atestowana antywłamaniowa, system bezprogowy,  w kolorze
ustalonym z Inwestorem

m2

1,76*2,7 m2 4,752
RAZEM 4,752

4 Posadzki
48

d.4
KNR-W 2-02
1105-01

B-04.
00

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm
zatarte na gładko

m2

korytarz 29,06 m2 29,060
pok. nr 2 10,80 m2 10,800
pok. nr 3 11,20 m2 11,200
pok. nr 4 10,80 m2 10,800
pok. nr 5 11,40 m2 11,400
pok. nr 6 2,875*3,86 m2 11,098
pok. nr 7 12,9 m2 12,900
pok. nr 8 12,9 m2 12,900
pok. nr 9 13,5 m2 13,500
pok. nr 11 12,30 m2 12,300
sala odpraw 40,00 m2 40,000

RAZEM 175,958
49

d.4
KNR-W 2-02
1105-02

B-04.
00

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o
3 mm
Krotność = 3

m2

poz.48 m2 175,958
RAZEM 175,958

50
d.4

KNR-W 2-02
1130-01

B-04.
00

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący m2

poz.48 m2 175,958
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RAZEM 175,958
51

d.4
KNR 2-02
1118-11

B-04.
00

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki gresowe 60x60
cm układane na klej metodą kombinowaną, płytki gresowe kla-
sa ścieralności V, klasa antypoślizgowości R9 - kolor szary do
ustalenia z Użytkownikiem

m2

korytarz 29,06 m2 29,060
RAZEM 29,060

52
d.4

KNR 2-02
1120-03
analogia

B-04.
00

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek gresowych
60x60 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem pły-
tek metodą kombinowaną - kolor do ustalenia z Użytkownikiem

m

1,3+2,05+1,12+1,07+1,92+0,87+2,875-0,9+1,3+2,11+2,23+
3,74+2,875+1,32*2+1,33*2-2*1,0

m 25,860

RAZEM 25,860
53

d.4
KNR 2-02
1113-05

B-04.
00

Posadzki wykończone z atestowanej antyelektrostatycznej  wy-
kładziny flokowanej dywanowej w płytkach 50x50cm do zasto-
sowania obiektowego.
Posadzki z wykładziny dywanowej 50x50 - pomieszczenia biu-
rowe, kolor szary do ustalenia z Użytkownikiem

m2

pok. nr 2 10,80 m2 10,800
pok. nr 3 11,20 m2 11,200
pok. nr 4 10,80 m2 10,800
pok. nr 5 11,40 m2 11,400
pok. nr 6 2,875*3,86 m2 11,098
pok. nr 7 12,9 m2 12,900
pok. nr 8 12,9 m2 12,900
pok. nr 9 13,5 m2 13,500
pok. nr 11 12,30 m2 12,300
sala odpraw 40,00 m2 40,000

RAZEM 146,898
54

d.4
KNR 2-02
1113-06

B-04.
00

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy pcv, do wykładzin dy-
wanowych, z taśma z warstwą samoprzylepną

m

3,86*10+4,55*10+2,5*2+4,85*2+2,81*2+2,89*2+2,785*2+2,95*
2+2,875*2+2,85*4+2,78*2+8,79*2+2,71*2

m 167,380

RAZEM 167,380
55

d.4
KNR 4-01
0411-08
analogia

B-04.
00

Wymiana elementów podłóg  - progi pod drzwiami przy zmienie
materiału na podłodze

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

5 Ściany i sufity
56

d.5
NNRNKB 202
1134-02

B.06.
00

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe, sciany po zerwaniu tapet

m2

po zerwaniu
tapet

poz.22 m2 194,484

RAZEM 194,484
57

d.5
KNR 4-01
1204-08

B-06.
00

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny-
mi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i ubytków
w tynkach

m2

pok. nr 2 (3,86*2+2,81*2)*2,7-2,41*1,71-0,9*2,0 m2 30,097
pok. nr 3 (3,86*2+2,89*2)*2,7-2,41*1,71-0,9*2,0 m2 30,529
pok. nr 4 (3,86*2+2,785*2)*2,7-2,41*1,71-0,9*2,0 m2 29,962
pok. nr 5 (3,86*2+2,95*2)*2,7-2,41*1,71-0,9*2,0 m2 30,853
pok. nr 6 (3,86*2+2,875*2)*2,7-2,41*1,71-0,9*2,0 m2 30,448
pok. nr 7 (4,55*2+2,85*2)*2,7-2,41*1,71-0,9*2,0 m2 34,039
pok. nr 8 (4,55*2+2,85*2)*2,7-2,41*1,71-0,9*2,0 m2 34,039
pok. nr 9 (4,85*2+2,78*2)*2,7-2,41*1,71-0,9*2,0 m2 35,281
pok. nr 11 (4,55*2+2,71*2)*2,7-2,41*1,71-0,9*2,0 m2 33,283
po zerwaniu
tapet

poz.56 m2 194,484

RAZEM 483,015
58

d.5
KNR 0-40
0212-01

B-06.
00

Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchnio-
wej - szpachlowanie - cienkowarstwowe tynki gipsowe na ścia-
nach

m2

poz.57 m2 483,015
RAZEM 483,015

59
d.5

KNR 4-01
0303-02

B-03.
00

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamuro-
wanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
- zamórowanie otworu

m2

pok. nr 11 0,23*2,1 m2 0,483
pok. nr 6 -
okno

1,2*2,5 m2 3,000

pok. nr 7 -
drzwi

0,9*2,1 m2 1,890
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pok. nr 9 -
drzwi

1,01*2,1 m2 2,121

pok. nr 11 1,23*2,10 m2 2,583
RAZEM 10,077

60
d.5

KNR 4-01
0716-01

B-06.
00

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na pod-
łożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na
ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

poz.59*2 m2 20,154
RAZEM 20,154

61
d.5

NNRNKB 202
2013-01

B-06.
00

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach
na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5
m2

m2

poz.60 m2 20,154
RAZEM 20,154

62
d.5

KNR AT-43
0106-10

B-04.
01

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO GK
na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm,
z pokryciem obustronnym jednowarstwowym, z wypełnieneim z
wełny mineralnej (system 3.40.03)

m2

sala odpraw 4,55*2,7+2,5*2,7 m2 19,035
RAZEM 19,035

63
d.5

NNRNKB 202
2013-01

B-06.
00

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach
na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5
m2

m2

sala odpraw poz.62*2 m2 38,070
RAZEM 38,070

64
d.5

NNRNKB 202
1134-02

B-07.
00

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.63 m2 38,070
poz.58 m2 483,015

RAZEM 521,085
65

d.5
KNR-W 2-02
1510-03

B-07.
00

Dwukrotne malowanie niskoemisyjnymi, satynowymi farbami
lateksowymi (1 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2
klasa krycia wg EN 13300) powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - kolor jasnoszary do ustalenia z
Użytkownikiem

m2

poz.64 m2 521,085
RAZEM 521,085

66
d.5

NNRNKB 202
1134-01

B-07.
00

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

pok. nr 2 10,80 m2 10,800
pok. nr 3 11,20 m2 11,200
pok. nr 4 10,80 m2 10,800
pok. nr 5 11,40 m2 11,400
pok. nr 6 2,875*3,86 m2 11,098
pok. nr 7 12,9 m2 12,900
pok. nr 8 12,9 m2 12,900
pok. nr 9 13,5 m2 13,500
pok. nr 11 12,30 m2 12,300
sala odpraw 40,00 m2 40,000
wiatrołap 1,80 m2 1,800

RAZEM 148,698
67

d.5
KNR-W 2-02
1510-03

B.07.
00

Dwukrotne malowanie niskoemisyjnymi, matowymi farbami
emulsyjnymi powierzchni sufitów - podłoży gipsowych z grunto-
waniem - kolor biały

m2

sufity poz.66 m2 148,698
RAZEM 148,698

68
d.5

NNRNKB 202
2702-02

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnie-
niem płytami z włókien mineralnych 60x60 cm z zastosowa-
niem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm - Wykonanie sufi-
tów podwieszonych z kasetonów z niepalnej prasowanej wełny
mineralnej o powierzchni gładkiej i malowanej fakturze w kolo-
rze białym  o grubości  co najmniej 20 mm, z ukształtowaną
krawędzią i frezowanym brzegiem typu E2 na ruszcie standar-
dowym, ze stalowych kształtowników ocynkowanych i lakiero-
wanych w kolorze białym

m2

korytarz 29,12+1,23*1,0 m2 30,350
RAZEM 30,350

69
d.5 kalk. własna

Zakup i montaż rolet dzień/noc mocno zaciemniająca, w kase-
cie i z prowadnicami , wymiar okien 2500x1800mm (montaz w
ramie okiennej), kolor do ustalenia z Inwestorem.

szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000
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70
d.5

KNR AT-13
0106-02
analogia

Montaż elastycznych odbojnic ściennych płaskich samoprzy-
lepnych, szerkość min. 25cm , grubość min. 2,5mm - kolor
szary do ustalenia z Użytkownikiem

m

pokoje 3,4*2+1,8*4+2,5*4+2,96 m 26,960
korytarz 1,25+1,95+2,15+1,92+2,05+1,06+8,14+5,35+1,12 m 24,990

RAZEM 51,950
71

d.5
KNR 4-01
0310-06

B.03.
00

Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie i od-
gruzowanie przewodów

m

16*7,57 m 121,120
RAZEM 121,120

6 Pomieszczenie socjalne
72

d.6
KNR 4-01
0346-04

B.08.
00

Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych

gniazd.

2 gniazd. 2,000
RAZEM 2,000

73
d.6

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostar-
czenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - 3 szt.

m

1,5*2 m 3,000
RAZEM 3,000

74
d.6

KNR 4-01
0329-03

B.08.
00

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

m3

1,0*2,1*0,42 m3 0,882
RAZEM 0,882

75
d.6

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, pod-
ciągach, biegach i spocznikach schodowych

m2

poz.73*0,8 m2 2,400
RAZEM 2,400

76
d.6

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach za-
prawą cementową

m2

poz.75 m2 2,400
RAZEM 2,400

77
d.6

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stro-
pach zaprawą cementową

m2

poz.75 m2 2,400
RAZEM 2,400

78
d.6

KNR 4-01
0304-02

B.03.
00

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

2,1*0,5*0,42 m3 0,441
RAZEM 0,441

79
d.6

KNR 4-01
0716-01

B.06.
00

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na pod-
łożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na
ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

poz.75 m2 2,400
2,1*0,5*2 m2 2,100

RAZEM 4,500
80

d.6
NNRNKB 202
2013-01

B.06.
00

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach
na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5
m2

m2

poz.79 m2 4,500
RAZEM 4,500

81
d.6

KNR AT-43
0106-10

B-04.
01

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO
GKBI na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości
100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym, z wy-
pełnieneim z wełny mineralnej (system 3.40.03)

m2

2,7*(2,55+1,8) m2 11,745
RAZEM 11,745

82
d.6

KNNR 2
1103-01

B-05.
00

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie
wykończonych - drzwi przesuwne w kasecie ściennej wym.
90x200cm, wraz z kaseta, kolor do ustalenia z Użytkownikiem

m2

do serwerow-
ni

0,9*2,05 m2 1,845

RAZEM 1,845
83

d.6
KNR-W 2-02
2011-02

B-06.
00

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na pod-
łożu z tynku

m2

poz.81*2 m2 23,490
poz.79 m2 4,500

RAZEM 27,990
84

d.6
NNRNKB 202
1134-02

B.0-7.
00

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.83 m2 27,990
(4,55+2,85+1,05)*2,7 m2 22,815

RAZEM 50,805
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85
d.6

KNR-W 2-02
1510-03

B-07.
00

Dwukrotne malowanie niskoemisyjnymi, satynowymi farbami
lateksowymi (1 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2
klasa krycia wg EN 13300) powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - kolor do ustalenia z Użytkowni-
kiem

m2

poz.84 m2 50,805
RAZEM 50,805

86
d.6

KNR 2-02
0829-11

Licowanie ścian płytkami gresowymi szkliwionymie 60x60 cm,
fartuch miedzy blatem a górnymi szafkami, na klej metodą
kombinowaną, kolor jasnoszary do ustalenia z Użytkownikiem

m2

1,35*0,6 m2 0,810
RAZEM 0,810

87
d.6

Dostawa i montaż stałej zabudowy w aneksie socjalnym o po-
wierzchni frontów: szafki dolne - 1,10m2; szafki górne -
1,10m2, wraz z blatem, wpuszczanym zlewem jednokomoro-
wym z ociekarką, kolor frontów jasnoszary, kolor blatu szary,
do ustalenia z Użytkownikiem

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7 Magazyn broni
88

d.7
KNR 4-01
0621-05

B-02.
00

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad
5 m2 metodą smarowania

m2

(5,73*2+4,50*2)*2,88 m2 58,925
RAZEM 58,925

89
d.7

KNR 4-01
0621-06

B-02.
00

Każde następne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni
ponad 5 m2 metodą smarowania - dodatkowa warstwa

m2

poz.88 m2 58,925
RAZEM 58,925

90
d.7

NNRNKB 202
1134-02

B-07.
00

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.88 m2 58,925
RAZEM 58,925

91
d.7

KNR-W 2-02
1510-03

B-07.
00

Dwukrotne malowanie niskoemisyjnymi, matowymi farbami
emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem - kolor jasnoszary do ustalenia z Użytkownikiem

m2

poz.90 m2 58,925
RAZEM 58,925

92
d.7

NNRNKB 202
1134-01

B-07.
00

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatamii "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

26,6 m2 26,600
RAZEM 26,600

93
d.7

KNR-W 2-02
1510-03

B-07.
00

Dwukrotne malowanie niskoemisyjnymi, matowymi farbami
emulsyjnymi powierzchni sufitów - podłoży gipsowych z grunto-
waniem - kolor biały

m2

sufity poz.92 m2 26,600
RAZEM 26,600

94
d.7

KNR-W 2-02
1130-01

B-04.
00

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący m2

26,6 m2 26,600
RAZEM 26,600

95
d.7

KNR 2-02
1118-11

B.04.
00

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki gresowe 30x30
cm układane na klej metodą kombinowaną, płytki gresowe, kla-
sa antypoślizgowości R9 - kolor szary do ustalenia z Użytkow-
nikiem

m2

poz.94 m2 26,600
RAZEM 26,600

96
d.7

KNR-W 4-01
1301-01

Montaż krat prostych, zamocowaną na stałe w murze, kratą
wykonaną z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12
mm; odstęp między prętami w kracie ma nie przekraczać wy-
miarów 120 mm × 120 mm, dodatkowo osłonięte siatką stalo-
wą o wymiarach oczek 10 mm × 10 mm

m2

2*0,91*0,51 m2 0,928
RAZEM 0,928

97
d.7

KNR-W 4-01
1212-05

B-07.
00

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych wraz
z gruntowaniem, kolor do ustalenia z Użytkownikiem

m2

poz.96 m2 0,928
RAZEM 0,928
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IV KP Słowackiego - remont dla WPA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

98
d.7

KNNR 2
1104-04

B-05.
00

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wykończonych peł-
nych zgodnie z Normą PN-EN 1627, certyfikowane, klasy RC4,
plombowane lub zaopatrzone w inny wskaźnik sygnalizujący
wejście osób nieuprawnionych; obite blachą stalową o grubości
co najmniej 2 mm, posiadające blokadę przeciwwyważeniową
oraz zamknięcie przynajmniej na jeden zamek, co najmniej w
klasie „7” według normy PN-EN 12209, i zasuwę drzwiową za-
mykaną na kłódkę, co najmniej w klasie „5” według normy PN-
EN 12320;

m2

0,9*2,1 m2 1,890
RAZEM 1,890

8 Schody zewnętrzne
99

d.8
KNR-W 4-01
0812-05 uwa-
ga p.tab.

B-08.
00

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku
płytek

m2

1,50*6,00+1,5*13*0,14 m2 11,730
RAZEM 11,730

100
d.8

KNR 4-01
0808-08
analogia

B-08.
00

Rozbiórka cokolików z płytek wys. 15cm m

6,00 m 6,000
RAZEM 6,000

101
d.8

KNR 4-01
0701-12

B-08.
00

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na  bie-
gach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

2,2*1,5+1,5*1,5+3,6*1,5*0,5 m2 8,250
RAZEM 8,250

102
d.8

KNR 2-02
0907-01

B-06.
00

Tynki zewnętrzne mozaikowy na ścianach płaskich i powierz-
chniach poziomych schodów wykonywane ręcznie, - odtworze-
nie tynku mozaikowego kolor do ustalenia z Użytkownikiem

m2

poz.101 m2 8,250
RAZEM 8,250

103
d.8

KNR 0-12II
1121-01

B-04.
00

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie
podłoża

m2

poz.99 m2 11,730
RAZEM 11,730

104
d.8

KNR 0-12
1120-04

B-04.
00

Okładziny schodów z płytek mrozoodpornych, R10 o wymia-
rach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną

m2

poz.99 m2 11,730
RAZEM 11,730

105
d.8

KNR 0-12II
1120-04

B-04.
00

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoli-
ki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowa-
nie podłoża

m

poz.100 m 6,000
RAZEM 6,000

106
d.8

KNR 0-12
1119-05

B-04.
00

Cokoliki na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wyso-
kości cokolika równej 15 cm

m

poz.100 m 6,000
RAZEM 6,000

107
d.8

KNR-W 4-01
1214-02

B-07.
00

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o
powierzchni ponad 0.5 m2

m2

poz.108 m2 8,063
RAZEM 8,063

108
d.8

KNR-W 4-01
1212-05

B-07.
00

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady z prętów pros-
tych wraz z gruntowaniem, kolor do ustalenia z Użytkownikiem

m2

1,1*(3,6+2,23+1,5) m2 8,063
RAZEM 8,063

109
d.8

KNR 4-04
1101-03
1101-06 

B-08.
00

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość 10 km

m3

poz.99*0,02+poz.100*0,15*0,02+poz.101*0,02 m3 0,418
RAZEM 0,418
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