
ul. Boczna 1m2 - remont pustostanu OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ul. Boczna 1/2

1 Stolarka drzwiowa i okienna, roboty towarzyszące
1.1 Stolarka drzwiowa

1
d.1.1

KNR 2-02
1019-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o po-
wierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone

m2

<drzwi wejściowe>0,90*2,0 m2 1,80
RAZEM 1,80

2
d.1.1

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do
1,6 m2 fabrycznie wykończone

m2

<drzwi pokojowe>0,80*2,0 m2 1,60
<drzwi łazienkowe>0,70*2,0 m2 1,40

RAZEM 3,00
3

d.1.1
KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek drzwiowych z szyldami szt.

<drzwi wejściowe>1 szt. 1,00
<drzwi pokojowe>1 szt. 1,00
<drzwi łazienkowe>1 szt. 1,00

RAZEM 3,00
4

d.1.1
KNR 4-01
0920-21

Założenie na nowym miejscu wkładki patentowej szt.

<drzwi wejściowe>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

5
d.1.1

KNR 4-01
0411-08
analogia

Wstawienie progów drewnianych szt.

<drzwi wejściowe>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

1.2 Stolarka okienna
6

d.1.2
TZKNBK XII
0304-44

Dopasowanie skrzydła okiennego okien ościeżnicowych, półskrzynkowych i
skrzynkowych o powierzchni ponad 1.0 m2

szt.

<łazienka>1 szt. 1,00
<pokój>2 szt. 2,00

RAZEM 3,00
7

d.1.2 kalk. własna
Montaż nawiewników ciśnieniowych higrosterowanych kpl.

<łazienka>1 kpl. 1,00
<pokój>2 kpl. 2,00

RAZEM 3,00
2 Roboty murarsko-tynkarskie, podłogi i posadzki, okładziny stropów

2.1 Roboty murarsko-tynkarskie
8

d.2.1
Demontaż oraz ponowny montaż osprzętu elektrycznego przy robotach tynkar-
skich wraz ze sprawdzeniem instalacji elektrycznej

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

9
d.2.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

<łazienka>2,06*2,42 m2 4,99
RAZEM 4,99

10
d.2.1

KNR 4-01
1205-01

Zerwanie starych tapet m2

<ścianka kuchnia/łazienka>2*(2,83*2,86-2*0,7) m2 13,39
RAZEM 13,39

11
d.2.1

ZKNR C-2
0901-01

Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie m2

poz.10 m2 13,39
RAZEM 13,39

12
d.2.1

KNR 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

<kuchnia 10%>0,1*(3,32+3,88*2)*2,87 m2 3,18
<pokój 20%>0,2*(4,99+5,09)*2*2,85 m2 11,49
<łazienka 20%>0,2*(2,83+0,99*2)*2,86 m2 2,75
<zawilgocenie w pokoju pod oknami>(4,99+5,09)*1,0 m2 10,08

RAZEM 27,50
13

d.2.1
KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

<kuchnia>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

14
d.2.1

KNR 9-19
0108-01

Odgrzybianie przy użyciu środków chemicznych msc.

<zawilgocenie w pokoju pod oknami>1 msc. 1,00
RAZEM 1,00

15
d.2.1

KNR 9-19
0108-02

Odgrzybianie przy użyciu środków chemicznych - za każdy 1m2 ponad 2 m2 m2

<zawilgocenie w pokoju pod oknami>(4,99+5,09)*1,0-2 m2 8,08
RAZEM 8,08

16
d.2.1

KNR 2-02
0806-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach m2
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poz.12 m2 27,50

RAZEM 27,50
17

d.2.1
KNR 19-01
0716-01

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie-
raniem tapet na ścianach

m2

<kuchnia 90%>0,9*(3,32+3,88*2)*2,87 m2 28,62
<pokój 80%>0,8*(4,99+5,09)*2*2,85 m2 45,96
<łazienka 80%>0,8*(2,83+0,99*2)*2,86 m2 11,01
-<zawilgocenie w pokoju pod oknami>(4,99+5,09)*1,0 m2 -10,08

RAZEM 75,51
2.2 Podłogi i posadzki
18

d.2.2
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

<kuchnia>3,32*3,88 m2 12,88
<pokój>5,09*4,99-0,65*0,65 m2 24,98
<łazienka>0,99*2,83 m2 2,80

RAZEM 40,66
19

d.2.2
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW

m2

<kuchnia>3,32*3,88-0,8*0,65 m2 12,36
<pokój>5,09*4,99-0,65*0,65 m2 24,98
<łazienka>0,99*2,83 m2 2,80

RAZEM 40,14
20

d.2.2
KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejo-
ne

m

<kuchnia>(3,32+3,88)*2-(0,9+0,8+0,7) m 12,00
<pokój>(5,09+4,99)*2-0,8 m 19,36
<łazienka>(0,99+2,83)*2-0,7 m 6,94

RAZEM 38,30
21

d.2.2
NNRNKB
202 2809-05

Listwa wykańczająca przy posadzce m

<pokój>0,8 m 0,80
<łazienka>0,7 m 0,70

RAZEM 1,50
2.3 Okładziny stropów
22

d.2.3
KNR 9-29
0212-01

Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu pod-
wieszonego przy powierzchni demontażu do 5 m2 - okładzina pojedyncza

m2

<łazienka>0,99*2,86 m2 2,83
RAZEM 2,83

23
d.2.3

KNR AT-12
0201-01
analogia

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji noś-
nej - uzupełnienie płyty w łazience

m2

poz.22 m2 2,83
RAZEM 2,83

24
d.2.3 kalk. własna

Drobne naprawy sufitu w pokoju i kuchni m2

<kuchnia>3,88*3,32 m2 12,88
<pokój>4,99*5,09 m2 25,40

RAZEM 38,28
3 Roboty malarskie

25
d.3

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

ŚCIANY
<kuchnia>(3,32+3,88)*2*2,87 m2 41,33
<pokój>(4,99+5,09)*2*2,85 m2 57,46
<łazienka>(0,83+0,99)*2*2,86 m2 10,41
SUFITY
<kuchnia>3,88*3,32 m2 12,88
<pokój>4,99*5,09 m2 25,40
<łazienka>0,99*2,86 m2 2,83

RAZEM 150,31
26

d.3
KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem

m2

ŚCIANY
<kuchnia>(3,32+3,88*2)*2,87 m2 31,80
<pokój>(4,99+5,09)*2*2,85 m2 57,46
<łazienka>(2,83+0,99*2)*2,86 m2 13,76

RAZEM 103,02
27

d.3
KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowa- nych z gruntowaniem

m2

ŚCIANY
<kuchnia>2,83*2,87 m2 8,12
<łazienka>2,83*2,86 m2 8,09
SUFITY
<kuchnia>3,88*3,32 m2 12,88
<pokój>4,99*5,09 m2 25,40
<łazienka>0,99*2,86 m2 2,83

RAZEM 57,32
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4 Roboty zduńskie

28
d.4

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

<przebicie do komina w kuchni>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

29
d.4

KNR 4-01
0310-05

Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów m

2*8,00 m 16,00
RAZEM 16,00

30
d.4

KNR 4-01
0310-06

Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów m

2*8,00 m 16,00
RAZEM 16,00

31
d.4 kalk. własna

Postawienie trzonu kuchennego z piekarnikiem szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

32
d.4 kalk. własna

Przebudowa pieca pokojowego szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

33
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż na ścianie detektora (czujnika) tlenku węgla. Zasilanie bate-
ryjne - sensor elektrochemiczny. Ostrzeżenie o niebezpieczenstwie za pomo-
cą głośnego alarmu dźwiękowego i sygnału optycznego. Czujnik musi posia-
dać możliwość powiadamiania o słabej baterii

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

34
d.4 kalk. własna

Opinia kominiarska odbiorowa/końcowa dotycząca prawidłowości podłączenia
pieca pokojowego i trzonu kuchennego

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

5 Roboty instalacyjne
5.1 Instalacja wodno - kanalizacyjna
35

d.5.1
KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i od-
pływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

<łazienka> 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

36
d.5.1 kalk. własna

Zakorkowania podejść dopływowych i odpływowych - prysznic kpl.

<łazienka>1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

37
d.5.1

KNR-W 4-02
0232-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm szt.

<łazienka> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

38
d.5.1

KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur  o śr. 50 mm szt.

<kuchnia>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

39
d.5.1

KNR-W 4-02
0144-06

Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 15-20 mm szt.

<kuchnia>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

40
d.5.1

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm szt.

<kuchnia>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

41
d.5.1

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

<podejście pod pralkę>4 m 4,00
RAZEM 4,00

42
d.5.1

KNR-W 2-15
0111-01

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

m

<podejście pod pralkę>4 m 4,00
RAZEM 4,00

43
d.5.1

KNR-W 2-15
0111-03

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

m

<podejście pod pralkę>4 m 4,00
RAZEM 4,00

44
d.5.1

KNR-W 2-15
0211-01
analogia

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 32 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

<podejście pod pralkę>1 podej. 1,00
RAZEM 1,00

45
d.5.1

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

<zlewozmywak>1 podej. 1,00
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RAZEM 1,00

46
d.5.1

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

<ubikacja>1 podej. 1,00
RAZEM 1,00

47
d.5.1

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm m

<podejście pod pralkę>8 m 8,00
RAZEM 8,00

48
d.5.1

KNR 2-15
0220-04

Montaż zlewozmywaków stalowych na ścianie - jednokomorowy szt.

<kuchnia>1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

49
d.5.1

KNR-W 2-15
0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

<kuchnia>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

50
d.5.1

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
dynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 prób

m

2 m 2,00
RAZEM 2,00

51
d.5.1

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

8,0 m 8,00
RAZEM 8,00

52
d.5.1

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

8,0 m 8,00
RAZEM 8,00

53
d.5.1

KNR 2-15
0114-01

Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm szt.

<kuchnia>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

54
d.5.1

KNR-W 2-15
0123-01

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o
śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

55
d.5.1

KNR-W 2-15
0140-06

Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm wodomierz
klasy C (wodomierz z odzysku)

kpl.

1,000 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

5.2 Wentylacja
56

d.5.2
KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

<przebicie pod parapetem okiennym>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

57
d.5.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kratka wentylacyjna
14x14cm bez żaluzji

szt.

<kuchnia>1 szt. 1,00
<łazienka>2 szt. 2,00

RAZEM 3,00
58

d.5.2 kalk. własna
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach GK - kratka wentylacyjna
14x14cm bez żaluzji

szt.

<łazienka>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

59
d.5.2 kalk. własna

Opinia kominiarska odbiorowa o prawidłowym podłączeniu kratek wentylacyj-
nych do przewodów wentylacyjnych

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

6 POZOSTAŁE
60

d.6
KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

poz.1*0,04 m3 0,07
poz.2*0,04 m3 0,12
poz.9*0,02 m3 0,10
poz.12*0,02 m3 0,55
poz.18*0,01 m3 0,41
poz.22*0,02 m3 0,06
<poz.29>0,65*0,65*1,8 m3 0,76
<instalacje wod-kan>0,5 m3 0,50
<poz.52>0,4*0,2*0,2 m3 0,02

RAZEM 2,59
61

d.6 kalk. własna
Utylizacja gruzu m3
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poz.60 m3 2,59

RAZEM 2,59
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