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Przedmiar Robót

1 Roboty budowlane

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

1.1 Ip- pokój bawialny

1.1.1 KNR 14/2011/7 
(1)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płyt ami
gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa  
belek i podci ągów jednowarstwowa, typ 50-101, szyb 
windowy

1,50*1,50 = 2,25 ~2,25 m2

1.1.2 KNR 14/2011/7 
(1)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płyt ami
gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa  
belek i podci ągów jednowarstwowa, typ 50-101, przewody
wentylacyjne

5,71*(0,60+0,40+0,40)*2 = 15,988 ~15,99 m2

1.1.3 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewn ętrznych płyt 
gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z 
gruntowaniem, 2-krotnie

15,99+2,25 = 18,24 ~18,24 m2

1.1.4 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podło ża pod docieplenie metod ą lekk ą - 
mokrą, gruntowanie emulsj ą Atlas Uni Grunt, 1-krotne, 
analogia - gruntowanie podło ża z płytek glazura

2,00*(5,71*2+4,17*2+1,37*
2+1,47*2) = 50,88 ~50,88 m2

1.1.5 KNR 202/2009/1 Tynki wewn ętrzne 1-warstwowe grubo ści 3·mm z gipsu 
szpachlowego wykonywane r ęcznie, ściany, podło że 
betonowe, analogia - podło że z płytek glazura 50,88 m2

1.1.6 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewn ętrznych tynków 
gładkich bez gruntowania, 2-krotne 50,88 m2

1.1.7 KNR 202/1514/1 
(1)

Tapetowanie ścian, (na gotowym podło żu) tapet ą gładk ą 
lub tłoczon ą, analgia - tapeta winylowa, zmywalna ( 
wzory do uzgodnienia z u żytkownikiem) 50,88 m2

1.1.8 KNRW 202/1105/3 Warstwy wyrównawcze i wygładzaj ące, grunt dyspersyjny
23,81+2,01 = 25,82 ~25,82 m2

1.1.9 KNRW 202/1105/1 
(1)

Warstwy wyrównawcze i wygładzaj ące, 
niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubo ści 2·mm, 
zatarta na gładko 25,82 m2

1.1.10 KNRW 202/1105/2 
(1)

Warstwy wyrównawcze i wygładzaj ące, dodatek za 
pogrubienie o 1·mm 25,82 m2

1.1.11 KNRW 202/1123/1 
(2)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe , z
warstw ą izolacyjn ą, klej dyspersyjny, analogia - 
wykładziny pcv - obiektowe , z wywini ęciem na ścian ę 
10 cm

1,10*25,82 = 28,402 ~28,40 m2

1.1.12 KNRW 202/1123/4 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewan ie 
wykładzin rulonowych 28,40 m2

1.1.13 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewn ętrznych podło ży 
gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne, scian i sufitów

23,81+2,01 = 25,82
0,95*(5,71*2+4,17*2+1,37*
2+1,47*2) = 24,168 ~49,99 m2

1.2 Ip- pokój sypialny

1.2.1 KNR 14/2011/7 
(1)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płyt ami
gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa  
belek i podci ągów jednowarstwowa, typ 50-101, przewody
wentylacyjne

5,74*(0,60+0,40+0,40)*2 = 16,072 ~16,07 m2

1.2.2 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewn ętrznych płyt 
gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z 
gruntowaniem, 2-krotnie 16,07 m2

1.2.3 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podło ża pod docieplenie metod ą lekk ą - 
mokrą, gruntowanie emulsj ą Atlas Uni Grunt, 1-krotne, 
analogia - gruntowanie podło ża z płytek glazura

2,00*(5,74+5,74+5,94+1,77+
1,77+1,84) = 45,6 ~45,60 m2

1.2.4 KNR 202/2009/1 Tynki wewn ętrzne 1-warstwowe grubo ści 3·mm z gipsu 
szpachlowego wykonywane r ęcznie, ściany, podło że 
betonowe, analogia - podło że z płytek glazura 45,60 m2

1.2.5 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewn ętrznych tynków 
gładkich bez gruntowania, 2-krotne 45,60 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

1.2.6 KNR 202/1514/1 
(1)

Tapetowanie ścian, (na gotowym podło żu) tapet ą gładk ą 
lub tłoczon ą, analgia - tapeta winylowa, zmywalna ( 
wzory do uzgodnienia z u żytkownikiem) 45,60 m2

1.2.7 KNRW 202/1105/3 Warstwy wyrównawcze i wygładzaj ące, grunt dyspersyjny 34,10 m2

1.2.8 KNRW 202/1105/1 
(1)

Warstwy wyrównawcze i wygładzaj ące, 
niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubo ści 2·mm, 
zatarta na gładko 34,10 m2

1.2.9 KNRW 202/1105/2 
(1)

Warstwy wyrównawcze i wygładzaj ące, dodatek za 
pogrubienie o 1·mm 34,10 m2

1.2.10 KNRW 202/1123/1 
(2)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe , z
warstw ą izolacyjn ą, klej dyspersyjny, analogia - 
wykładziny pcv - obiektowe , z wywini ęciem na ścian ę 
10 cm

1,1*34,10 = 37,51 ~37,51 m2

1.2.11 KNRW 202/1123/4 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewan ie 
wykładzin rulonowych 37,51 m2

1.2.12 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewn ętrznych podło ży 
gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne, scian i sufitów

34,10 = 34,1
0,95*(5,74+5,74+5,94+1,77+
1,77+1,84) = 21,66 ~55,76 m2

1.3 Ip - szatnia

1.3.1 KNRW 202/2011/2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego 
wykonywane r ęcznie, grubo ść 3·mm, ściany, podło że z 
tynku

1,63*(4,15+4,15+2,79) = 18,0767 ~18,08 m2

1.3.2 KNRW 202/2011/7 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego 
wykonywane r ęcznie, dodatek za pogrubienie o 2·mm 
tynków ścian 18,08 m2

1.3.3 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewn ętrznych podło ży 
gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne, analogia- 
malowanie lamperii ścian do wysoko ści 1,60 m farb ą 
latexow ą dwukrotnie z gruntowaniem 18,08 m2

1.3.4 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewn ętrznych podło ży 
gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne,  sufitów 18,08 m2

1.4 Parter - pralnia i suszarnia

1.4.1 KNRW 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe  pionowe - 
wykonywane na zimno, analogia - folia w płynie

1,80*(5,70*2+5,07*2) = 38,772 ~38,77 m2

1.4.2 KNRW 202/840/4 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na 
zaprawie klejowej, płytki 20x20·cm 38,77 m2

1.4.3 KNRW 202/1104/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cemento wej
grubo ści 20·mm, zatarte na gładko, analogia - 
uzupełnienie 6,50 m2

1.4.4 KNRW 202/1104/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub 
potr ącenie za zmian ę grubo ści o 10·mm x 3, analogia - 
uzupełnienie 6,50 3,00 m2

1.4.5 KNR 0-40/207/2 - uszczelnienie posadzki  - analogia  - 
uszczelnienie powierzchni podkładu , środkiem  KIESOL 
i szlamem elastycznym mineralnym ELASTOSCHLAMME, 
dwukrotnie 6,50 m2

1.4.6 KNRW 202/1111/3 
(2)

Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznyc h 
na zaprawie klejowej, metoda regularna, płytki 
30x30·cm, analogia - uzupełnienie płytki gres jak 
istniej ące 6,50 m2

1.4.7 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewn ętrznych podło ży 
gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne,  sufitów

28,90 = 28,9
1,15*(5,70*2+5,07*2) = 24,771 ~53,67 m2
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2 Roboty elektryczne

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

2.1 Roboty elektryczne -( bawialnia, sypialnia, szat nia i pralnia)

2.1.1 KNR 403/1122/6 Demontaż gniazd wtyczkowych o nat ężeniu pr ądu do 63·A,
gniazdo natynkowe uszczelnione , 380 W 6 szt

2.1.2 KNNR 9/402/5 Gniazda instalacyjne wtykowe, demonta ż gniazda 
nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego 6 szt

2.1.3 KNR 403/1001/9 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechaniczn ie,
podło że: cegła, o śr. 47 mm 50,00 m

2.1.4 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szeroko ści do 25·mm 50,00 m

2.1.5 KNNR 5/101/5 (1) Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, 
podło że inne ni ż betonowe, Fi·16 50,00 m

2.1.6 KNNR 5/201/2 Przewody izolowane 1- żyłowe wci ągane do rur, 2,5·mm2 50,00 m

2.1.7 KNNR 9/304/1 Przewody kabelkowe wci ągane w rury instalacyjne, 
wymiana przewodu, ł ączny  przekrój  żył do 7,5·mm2 10 m

2.1.8 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze 5 szt

2.1.9 KNNR 5/306/2 (1) Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501, klawisze 9 szt

2.1.10 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym , 
pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 przelotowe podwójne 6 szt

2.1.11 KNNR 5/308/10 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym , 
nt, 3-biegunowe 16A 4·mm2 metalowe z uziemieniem 3 szt

2.1.12 KNNR 5/502/3 Oprawy o świetleniowe przykr ęcane (zwykłe), 
świetlówkowe podwójne, do 40·W, 8 kpl

2.1.13 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektryczne go 
niskiego napi ęcia, 1-fazowego 9 pomiar

2.1.14 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiaj ącej ochronnej lub
roboczej, pomiar pierwszy 9 pomiar


