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Remont dwóch pomieszczeń parteru pielęgniarki
oddziałowej ( biuro + magazyn)  bud. 1B DCR

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilość Krot. Jedn.

1 Pomieszczenia parteru bud. 1B (biuro + magazyn)
1.1 KNR 401/701/5

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
pom. 1 (biuro) 2,65*2*1,0 = 5,300000
pom. 2 (magazyn) wraz z usunięcim płyt GK ze ścian
wewnętrznych

 
3,34*(3,26+3,71)+3,71*1,0 = 26,989800

32,290 32,290 m2
1.2 KNR 401/306/3 (2)

Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 1 cegły 0,4 m2
1.3 KNR 401/716/2 (1)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, 
pomieszczenie ponad 5·m2
pom. nr 1 4,45*2,34-0,8*1,0 = 9,613000
pom. nr 2 (3,26+3,71)*2,34 = 16,309800

25,923 25,923 m2
1.4 KNR 26/642/3

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie (grubości 2,5 cm, na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, 
na ścianach płaskich), ściany wewnętrzne, pomieszczenie ponad 5·m2
Pom. nr 1 (biuro) 2,65*1,0+4,45*1,0-0,8*1,0 = 6,300000
POm. nr 2 (magazyn) 2*(3,71+3,26)*1,0-0,8*1,0 = 13,140000

19,440 19,440 m2
1.5 KNR 401/716/4 (1)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, 
pomieszczenie ponad 5·m2
pom.1 4,45*0,6 = 2,670000

2,67 2,67 m2
1.6 KNR 401/713/1 (2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach
przecieranie z naprawą istn. tynków 2,34*(3,71+2,65+4,45+2,65) = 31,496400

31,496 31,496 m2
1.7 KNR 202/1503/3 (1)

Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie analogia : szpachla 
wapienna KGL + malowanie farbą krzemianową LI400 dwukrotne
pom.1 2*(2,65+4,45)*3,34-0,8*2,0*2-1,46*2,01 = 41,293400
pom.2 2*(3,71+3,26)*3,34-0,8*2,0-1,46*2,01 = 42,025000

83,318 83,318 m2
1.8 KNR 202/1505/1

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - sufity
2,65*4,45+3,71*3,26 = 23,887100

23,887 23,887 m2
1.9 KNR 401/804/7

Zerwanie posadzki cementowej
pom.2 3,71*3,26 = 12,094600

12,095 12,095 m2
1.10 KNR 401/818/5

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
pom.1 4,45*2,65 = 11,792500

11,793 11,793 m2
1.11 KNR 202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły
pom.2 3,26*3,71*0,04 = 0,483784

0,484 0,484 m3
1.12 KNR 29/640/1

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, szpachlowanie masą Superflex-10 -analogia 
masa uszczelniająca BD1K w systemie quick-mix
pom.2 3,71*3,26 = 12,094600

12,095 12,095 m2
1.13 KNR 202/1102/2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko
pom.2 12,095 = 12,095000

12,095 12,095 m2
1.14 KNR 202/1102/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm 12,095 2 m2
1.15 KNR 12/1118/9

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda kombinowana
12,095+11,793 = 23,888000

23,888 23,888 m2
1.16 KNR 12/1120/6

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, metoda kombinowana
2*(4,45+2,65)-0,8*2+2*(3,26+3,71)-0,8 = 25,740000

25,740 25,740 m
1.17 Czyszczenie i malowanie drzwi drewnianych wraz z ościeżnicami - 2 kpl 2 kpl
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilość Krot. Jedn.
1.18 KNR 401/108/17

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz ceglany
32,29*0,03+12,095*0,06 = 1,694400

1,694 1,694 m3
1.19 KNR 401/108/20

Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19) 1,694 12 m3
1.20 KNR 202/1211/3

Kraty stalowe otwierane odchylnie prętowe, ponad 2·m2
Krata okienna w pom. 2 1,46*2,01 = 2,934600

2,935 2,935 m2


