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Tabela przedmiaru robót

REMONT ŁAZIENKI

Data utworzenia: 2021-04-22

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. SANITARIAT

m2       48,3000Rozebranie wykładziny ściennej z płytek1 KNR 4-01 
0819-15

2,50*(2*(1,14+2,43)+2*(1,51+2,43)+2*(1,16+0,92)+2*(1,19+0,96))      58,70000

-(0,80*2,0*3+2*2*0,70*2,0)     -10,40000

m2        9,3052Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej2 KNNR 3 
0801-04

1,41*2,43+1,51*2,43+0,96*1,19+0,92*1,16       9,30520

m2       48,3000Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy 
cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o 
powierzchni odbicia do 5 m2 - dotyczy skucia tynku powyżej 
rozebranych płytek

3 KNR-W 4-01 
0701-02

48,30      48,30000

m2        9,3050Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt 
pilśniowych

4 KNR-W 4-01 
0440-06

9,305       9,30500

szt.        3,0000Wykucie z muru kratek wentylacyjnych5 KNR-W 4-01 
0353-13

3       3,00000

m3        4,6525Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i 
użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym 
na stropie - uzupełnienie podkładu

6 KNR-W 2-02 
1101-02

0,5*9,305       4,65250

m2       48,3000Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z 
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach 
prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków

7 KNR 4-01 
0711-03

48,30      48,30000

1 
szt

       2,0000Wymiana istniejących drzwi wewn. o szer. 80cm na drzwi o 
szer. 90cm - wykucie istniejących ościeżnic , montaż nowych 
nadproży drzwiowych wraz z poszerzeniem otworu 
drzwiowego, montaż nowych ościeźnic i skrzydeł drzwiowych.

8 Kalkulacja 
własna

1+1       2,00000

m2        3,3750Obudowa rur instalacji kanalizacyjnej , wodociagowej  płytami 
gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych, 
jednowarstwowa 50 - 01

9 KNR 0-14 
2011-01

2,50*3*0,45       3,37500

m2        9,3050(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z 
wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili 
poprz.o dług. 60 cm

10 NNRNKB 202 
2702-01

9,305       9,30500

m2       48,3000(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i 
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

11 NNRNKB 202 
1134-02

48,30      48,30000

m       40,6500(z.VII) osadzenie listew wykończających przy malowaniu i  
licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

12 NNRNKB 202 
0842-01

2,50*7+23,15      40,65000

m2       48,0300Licowanie ścian płytkami  na klej13 KNR 0-12 
0829-03

48,03      48,03000
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1. SANITARIAT

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2        9,3000Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej Renogrunto gr. 5 mm w pomieszczeniach o 
pow. ponad 8 m2

14 KNR K-04 
0501-02

9,3       9,30000

m2        9,3000Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit15 KNR K-04 
0602-01

9,3       9,30000

m2        9,3000(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i 
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - posadzka

16 NNRNKB 202 
1134-01

9,3       9,30000

m2        9,3000Posadzki z płytek ceramicznych, układanych metodą 
kombinowaną

17 KNR 0-12 
1118-04

9,3       9,30000

szt.        3,0000Osadzenie kratek wentylacyjnych - do przewodów 
murowanych

18 KNR-W 2-17 
0137-01

3       3,00000

szt.        1,0000Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 
mm - kratki ściekowe

19 KNR-W 4-02 
0232-03

1       1,00000

kpl.        1,0000Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego wraz ponownym 
montażem po wyk. licowania ścian płytkami dla R*2

20 KNR-W 4-02 
0521-02

1       1,00000

szt.        2,0000Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 
mm, spłuczki, umywalki

21 KNR-W 4-02 
0142-01

2       2,00000

szt.       15,5000Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm22 KNR-W 4-02 
0120-01

15,5      15,50000

kpl.        3,0000Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść 
dopływowych i odpływowych - umywalka

23 KNR-W 4-02 
0234-06

3       3,00000

kpl.        3,0000Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść 
dopływowych i odpływowy -  miska porcelanowa

24 KNR-W 4-02 
0234-08

3       3,00000

msc
.

       2,5000Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 
150 mm na   PVC

25 KNR-W 4-02 
0201-04 
analogia

2,5       2,50000

m       15,5000Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na 
ścianach w budynkach mieszkalnych

26 S 215 
0300-01

15,5      15,50000

szt.        1,0000Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do 
baterii itp. o śr.nominalnej 15 mm - umywalki, zlewozmywak

27 KNR 2-15 
0107-01

1       1,00000

szt.        2,0000Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do 
płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm

28 KNR 2-15 
0107-05

2       2,00000

szt.        1,0000Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z 
nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm - umywalki

29

1       1,00000
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1. SANITARIAT

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru
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STWiORB

J.m.
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1 2 3 4 5 6

kpl.        2,0000Montaż ustepów pojedynczych zgodnie z opisem w swz30 KNR 2-15 
0224-03

2       2,00000

szt.        1,0000Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem ze 
stali nierdzewnej

31 KNR 2-15 
0221-02

1       1,00000

szt.        1,0000Baterie umywalkowe  stojace o śr.nom. 15 mm32 KNR 2-15 
0115-02

1       1,00000

m       75,0000Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 
7.5 mm2 na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub 
klamerkami - wykonanie zasilania do gniazd wtykowych i 
oświetlenia

33 KNR-W 4-03 
0204-01

75      75,00000

szt.        2,0000Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 
bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 
16 A i przekroju przewodów do 2.5 - mm2 -  dotyczy suszarki 
do rąk

34 KNNR 5 
0308-05

2       2,00000

kpl.        6,0000Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych zgodnie z 
opisem w swz

35 KNNR 5 
0503-03

6       6,00000

szt.        3,0000Przełączniki  podtynkowe w puszce instalacyjnej36 KNNR 5 
0306-02

3       3,00000

szt.        1,0000Zakup wraz z montażem suszarki do rąk - kolor jasnoszary 
RAL 9002 - moc znamionowa 1200 W, poziom hałasu 60 dB, 
bryzgoszczelność IP23, wydajność skuteczna 1,6 m3/min, 
temperatura powietrza 47 oC 
efektywny czas suszenia 30 s

37 kalulacja 
własna 

kalulacja 
własna

1       1,00000

szt        1,0000Montaż lustra nad umywalkami o wymiarach zgodnych z 
opisem w swz

38 kalkulacja 
własna 

kalkulacja 
własna

1       1,00000

szt        2,0000Dostawa i montaż pojemnika z dozownikiem atomat., na 
mydło w płynie i płyn do dezynfekcji - konstrukcja z blachy, 
kolor jasnoszary RAL 9002 -  pojemność zbiornika min 800 ml, 
mydło uzupełniane z kanistra wykonany z blachy nierdzewne, 
zamykany na kluczyk

39    wycena 
indywidualna

2       2,00000

szt        1,0000Dostawa koszy na śmieci - kosz siatkowany ze stali 
chromoniklowanej o poj. min 20 l

40    wycena 
indywidualna

1       1,00000

szt        2,0000Dostawa koszy PVC, zawieszanych do kabin sanitarnych41    wycena 
indywidualna

2       2,00000

szt        2,0000Dostawa szczotek (zestaw - szczotka + pojemnik) do mycia 
misek ustępowych - duża, wiszaca szczotka toaletowa, 
dyskretny pojemnik z ociekaczem (łatwy w czyszczeniu), 
szczotka w całości wykonana z wysokiej jakości polipropylenu, 
wyjątkowo trwała konstrukcja odporna na długotrwałe 
działanie wody i typowych środków chemicznych

42    wycena 
indywidualna

2       2,00000
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szt        2,0000Dostawa i montaż pojemników na papier w kabinach 
sanitarnych wykonany z tworzywa ABS , dostosowany do 
papieru o maksymalnej średnicy roli 26 cm, zamykany na 
kluczyk

43    wycena 
indywidualna

2       2,00000

Dział nr 2. WYWÓZ I UTYLIZACJA MAT. 
ROZBIÓRKOWYCH

m3        2,5365Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odległość do 1 km wraz z opłatą utylizacyjną

44 KNR-W 4-01 
0109-09

0,025*48,30+0,05*9,30+9,3*0,015+0,015*48,3       2,53650

m3        2,5365Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na każdy następny 1 km - krotność 10

45 KNR-W 4-01 
0109-10

2,5365       2,53650
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