
SPIN-B

PRZEDMIAR

WYKONAWCA: INWESTOR:

Ul.Wardyńskiego 5    27-400 Ostrowiec
Św.

ADRES INWESTYCJI: Niemienice 95 , 27-580 Sadowie

NAZWA INWESTYCJI: dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych , adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno-
sanitarne 

NAZWA INWESTORA: SOSW NIEMIENICE

ADRES INWESTORA: NIEMIENICE 95 , 27-580 SADOWIE

POZIOM CEN: IV kw 2018
sekocenbud

DATA OPRACOWANIA: 2019-04

BRANŻE: budowlano-instalacyjna

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana Andrzej Zielonka  upr.162/83   257,258/93

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.200.10  Nr seryjny: 2487  Użytkownik: spin-b



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 DOSTOSOWANIE  POMIESZCEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH DLA POTRZEB ON, ADAPTACJA POMIESZCZEN  NA

HIGIENICZNO-SANITARNE  -  łazienka dla przedszkola

1
d.1

kal rozbiórka szafy szt

1 szt 1,000

RAZEM

2
d.1

KNR 4-01 0819-
15

Rozebranie paneli  podłogowych m2

5,5 m2 5,500

RAZEM

3
d.1

KNNR 2 0701-07 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm m2

14,2 m2 14,200

RAZEM

4
d.1

KNR 2-02 0126-
03

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 cegły z cegieł
pojedynczych

szt

1 szt 1,000

RAZEM

5
d.1

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

24,4 m2 24,400

RAZEM

6
d.1

KNNR 2 1202-01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro,
gr. 20 mm

m2

5 m2 5,000

RAZEM

7
d.1

KNR K-04 0602-
05

Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża m2

5 m2 5,000

RAZEM

8
d.1

KNR K-04 0602-
01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit m2

5 m2 5,000

RAZEM

9
d.1

KNR 2-02 0829-
08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą do
wys. 2.5

m2

19,60 m2 19,600

RAZEM

10
d.1

KNR 2-02 1104-
01

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych
(terakotowych), naklejanych 30x30mm

m2

4,5 m2 4,500

RAZEM

11
d.1

KNR 2-02 1016-
04

Ościeżnice drzwiowe  dla drzwi wejściowych szt.

1 szt. 1,000

RAZEM

12
d.1

KNR 2-02 1019-
01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o
powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone

szt

1 szt 1,000

RAZEM

13
d.1

KNR K-04 0201-
02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem

m2

14,2 m2 14,200

RAZEM

14
d.1

KNR 4-01 0310-
03

Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów szt.

1 szt. 1,000

RAZEM

15
d.1

kalkulacja wykonanie  wentylacji kpl

1 kpl 1,000

RAZEM

16
d.1

KNR 2-02 2011-
01

sufit  podwieszony na ruszcie z alum. m2

5,0 m2 5,000

RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.200.10  Nr seryjny: 2487  Użytkownik: spin-b
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17
d.1

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe - wykonane z HPL gr. 1.2 mm z drzwiami i zamkami m2

3,0 m2 3,000

RAZEM

2 ŁAZIENKA NA PARTERZE( CHŁOPCY , DZIEWCZYNY , ON)

18
d.2

KNR 4-01 0354-
09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2  wraz z

szt.

7 szt. 7,000

RAZEM

19
d.2

kal wyk utylizacja skrzydeł drzwiowych szt

7 szt 7,000

RAZEM

20
d.2

KNR 4-01 0348-
04

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej m2

56,68 m2 56,680

RAZEM

21
d.2

KNR 4-01 0819-
15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

65 m2 65,000

RAZEM

22
d.2

KNR 4-04 1101-
02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km

m3

13,9 m3 13,900

RAZEM

23
d.2

KNR 4-01 0811-
07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

25 m2 25,000

RAZEM

24
d.2

KNR 4-01 0804-
07

Zerwanie posadzki cementowej m2

25 m2 25,000

RAZEM

25
d.2

KNNR 2 1202-01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro,
gr. 20 mm

m2

25 m2 25,000

RAZEM

26
d.2

KNNR 2 0701-07 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm m2

34 m2 34,000

RAZEM

27
d.2

KNR 2-02 0126-
02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do
1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

3 szt 3,000

RAZEM

28
d.2

KNR 4-01 0345-
01

Przebicie otworów w murach z kamienia miękkiego o grubości 30 cm przy
użyciu młotów pneumatycznych  wraz  z montażem nadprozy

otw.

1 otw. 1,000

RAZEM

29
d.2

KNR 4-01 0345-
01

wykucie otworów , przemurowanie kominów szt

2 szt 2,000

RAZEM

30
d.2

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

138 m2 138,000

RAZEM

31
d.2

KNNR 2 1104-01 Montaż ościeżnic drzwiowych szt.

5 szt. 5,000

RAZEM

32
d.2

KNNR 2 1103-02 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie
wykończonych

szt

5 szt 5,000

RAZEM

33
d.2

KNR 2-02 0829-
08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą do
wys. 3.0 m

m2

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.200.10  Nr seryjny: 2487  Użytkownik: spin-b
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
114 m2 114,000

RAZEM

34
d.2

KNR K-04 0602-
05

Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża m2

25,12 m2 25,120

RAZEM

35
d.2

KNR K-04 0602-
01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit m2

25,12 m2 25,120

RAZEM

36
d.2

KNR 2-02 1104-
01

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych
(terakotowych), naklejanych 30x30mm

m2

25,12 m2 25,120

RAZEM

37
d.2

KNR 2-02 2011-
01

sufit  podwieszony na ruszcie z alum. m2

25,12 m2 25,120

RAZEM

38
d.2

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe - wykonane z HPL gr. 1.2 mm z drzwiami i zamkami m2

3,7 m2 3,700

RAZEM

3 ŁAZIENKA NA PIĘTRZE   ( CHLOPCY I DZIEWCZYNY)

39
d.3

KNR 4-01 0354-
09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2  wraz z

szt.

5 szt. 5,000

RAZEM

40
d.3

kal wyk utylizacja skrzydeł drzwiowych szt

5 szt 5,000

RAZEM

41
d.3

KNR 4-01 0348-
04

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej m2

60,5 m2 60,500

RAZEM

42
d.3

KNR 4-01 0819-
15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

60 m2 60,000

RAZEM

43
d.3

KNR 4-04 1101-
02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km

m3

15 m3 15,000

RAZEM

44
d.3

KNR 4-01 0811-
07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

27,5 m2 27,500

RAZEM

45
d.3

KNR 4-01 0804-
07

Zerwanie posadzki cementowej m2

27,5 m2 27,500

RAZEM

46
d.3

KNNR 2 1202-01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro,
gr. 20 mm

m2

27,5 m2 27,500

RAZEM

47
d.3

KNNR 2 0701-07 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm m2

15,5 m2 15,500

RAZEM

48
d.3

KNNR 2 0701-07 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.6 cm m2

8,7 m2 8,700

RAZEM

49
d.3

KNR 2-02 0126-
02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do
1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

1 szt 1,000

RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.200.10  Nr seryjny: 2487  Użytkownik: spin-b
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
50
d.3

KNR 4-01 0345-
01

Przebicie otworów w murach z kamienia miękkiego o grubości 30 cm przy
użyciu młotów pneumatycznych  wraz  z montażem nadprozy

otw.

1 otw. 1,000

RAZEM

51
d.3

KNR 4-01 0345-
01

wykucie otworów , przemurowanie kominów szt

2 szt 2,000

RAZEM

52
d.3

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

108 m2 108,000

RAZEM

53
d.3

KNNR 2 1104-01 Montaż ościeżnic drzwiowych szt.

2 szt. 2,000

RAZEM

54
d.3

KNNR 2 1103-02 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z bulajami szt

2 szt 2,000

RAZEM

55
d.3

KNR 2-02 0829-
08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą do
wys. 2.8cf

m2

110 m2 110,000

RAZEM

56
d.3

KNR K-04 0602-
01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit m2

27,5 m2 27,500

RAZEM

57
d.3

KNR K-04 0602-
05

Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża m2

27,5 m2 27,500

RAZEM

58
d.3

KNR 2-02 1104-
01

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych
(terakotowych), naklejanych 30x30mm

m2

27,5 m2 27,500

RAZEM

59
d.3

KNR 2-02 2011-
01

sufit  podwieszony na ruszcie z alum. m2

27,5 m2 27,500

RAZEM

60
d.3

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe - wykonane z HPL gr. 1.2 mm z drzwiami i zamkami m2

11,56 m2 11,560

RAZEM

4 ROBOTY INSTALACYJNE  - PARTER - WC DZIEWCZAT I  CHLOPCÓW , ON

61
d.4

KNR 4-05I 0121-
01

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 15-25 m

25 m 25,000

RAZEM

62
d.4

KNR 4-05I 0117-
02

Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego
ołowiem o śr. nominalnej 50-100 mm

m

18 m 18,000

RAZEM

63
d.4

KNR 4-02 0132-
01

Demontaż baterii umywalkowej szt.

6 szt. 6,000

RAZEM

64
d.4

KNR 4-02 0132-
03

Demontaż baterii natryskowej szt.

6 szt. 6,000

RAZEM

65
d.4

KNR 4-02 0140-
01

demontaz  podgrzewacza szt.

1 szt. 1,000

RAZEM

66
d.4

KNR 4-02 0235-
06

Demontaż umywalki kpl.

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.200.10  Nr seryjny: 2487  Użytkownik: spin-b
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6 kpl. 6,000

RAZEM

67
d.4

KNR 4-02 0235-
08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

3 kpl. 3,000

RAZEM

68
d.4

KNR-W 2-15
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej15- 25 mm o
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

46 m 46,000

RAZEM

69
d.4

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do
zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

8 szt. 8,000

RAZEM

70
d.4

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w
budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

46 m 46,000

Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności prób.

2 prób. 2,000

łączna długość rurociągu RAZEM

ilość prób szczelności RAZEM

71
d.4

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

46 m 46,000

RAZEM

72
d.4

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 15 - 20 mm

szt.

6 szt. 6,000

RAZEM

73
d.4

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

4 szt. 4,000

RAZEM

74
d.4

KNR-W 2-15
0143-02

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 200 dm3 kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM

75
d.4

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

12 m 12,000

RAZEM

76
d.4

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

8 m 8,000

RAZEM

77
d.4

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o
połączeniach wciskowych

podej.

5 podej. 5,000

RAZEM

78
d.4

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o
połączeniach wciskowych

podej.

3 podej. 3,000

RAZEM

79
d.4

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

4 kpl. 4,000

RAZEM

80
d.4

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

3 kpl. 3,000

RAZEM

81
d.4

KNR-W 2-15
0234-02

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.200.10  Nr seryjny: 2487  Użytkownik: spin-b
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82
d.4

KNR-W 2-15
0222-01

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 -110 mm o połączeniach wciskowych szt.

3 szt. 3,000

RAZEM

83
d.4

kal montaż  kanałów wentylacyjnych spiro z podłączeniem do łazienek  , montaż
wentylatorów osiowych  zprzężonych z oświetleniem

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM

5 ROBOTY INSTALACYJNE  - ŁAZIENKA   PIĘTRO  -  DZIEWCZAT I  CHLOPCÓW ,

84
d.5

KNR 4-05I 0121-
01

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 89/4.0 m

32 m 32,000

RAZEM

85
d.5

KNR 4-05I 0117-
02

Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego
ołowiem o śr. nominalnej 100 mm

m

12 m 12,000

RAZEM

86
d.5

KNR 4-02 0132-
01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

4 szt. 4,000

RAZEM

87
d.5

KNR 4-02 0132-
03

Demontaż baterii wannowej trójdrogowej szt.

3 szt. 3,000

RAZEM

88
d.5

KNR 4-02 0140-
01

demontaż  podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności do 200 dm3 na
istniejących wspornikach

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM

89
d.5

KNR 4-02 0235-
06

Demontaż umywalki kpl.

4 kpl. 4,000

RAZEM

90
d.5

KNR 4-02 0235-
08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

4 kpl. 4,000

RAZEM

91
d.5

KNR-W 2-15
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 15-25 mm o
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

40 m 40,000

RAZEM

92
d.5

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do
zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

10 szt. 10,000

RAZEM

93
d.5

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w
budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

40 m 40,000

Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności prób.

0 prób. 0,000

łączna długość rurociągu RAZEM

ilość prób szczelności RAZEM

94
d.5

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

40 m 40,000

RAZEM

95
d.5

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 15-20 mm

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM

96
d.5

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

4 szt. 4,000

RAZEM

97
d.5

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm szt.

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.200.10  Nr seryjny: 2487  Użytkownik: spin-b
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3 szt. 3,000

RAZEM

98
d.5

KNR-W 2-15
0143-02

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 200 dm3 kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM

99
d.5

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

12 m 12,000

RAZEM

100
d.5

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

8 m 8,000

RAZEM

101
d.5

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o
połączeniach wciskowych

podej.

4 podej. 4,000

RAZEM

102
d.5

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o
połączeniach wciskowych

podej.

3 podej. 3,000

RAZEM

103
d.5

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

4 kpl. 4,000

RAZEM

104
d.5

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

3 kpl. 3,000

RAZEM

105
d.5

kal montaż  kanałów wentylacyjnych spiro z podłączeniem do łazienek  , montaż
wentylatorów osiowych  zprzężonych z oświetleniem

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM

6 ROBOTY INSTALACYJNE  - ŁAZIENKA   PRZEDSZKOLE

106
d.6

KNR-W 2-15
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 1525 mm o
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

18 m 18,000

RAZEM

107
d.6

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do
zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM

108
d.6

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w
budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

18 m 18,000

Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności prób.

0 prób. 0,000

łączna długość rurociągu RAZEM

ilość prób szczelności RAZEM

109
d.6

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

18 m 18,000

RAZEM

110
d.6

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej15- 20 mm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM

111
d.6

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM

112
d.6

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.200.10  Nr seryjny: 2487  Użytkownik: spin-b
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
113
d.6

KNR-W 2-15
0143-02

podgrzewacz  przeplywowy kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM

114
d.6

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

3 m 3,000

RAZEM

115
d.6

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

3 m 3,000

RAZEM

116
d.6

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o
połączeniach wciskowych

podej.

1 podej. 1,000

RAZEM

117
d.6

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o
połączeniach wciskowych

podej.

2 podej. 2,000

RAZEM

118
d.6

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM

119
d.6

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM

120
d.6

KNR-W 2-15
0146-03

urzadzenie  cisnieniowe   do  przeplywu  z rura fi 40 z włączeniem do
istniejacej kanalizacji   dł. rur. 15

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM

121
d.6

kal instalacja wentylacji  , z pomieszczen do kanałów  ist. + wentylacja przez
ściane zew urzadzeniem  ze spirala grzewcza

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM

7 ROBOTY  ELEKTRYCZNE  ŁAZIENEK PARTER  DZIEWCZYNKI I CHLOPCY  , ON

122
d.7

KNNR-W 9 0501-
06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt.

7 szt. 7,000

RAZEM

123
d.7

KNNR-W 9 0402-
05

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych,
natynkowych

szt.

5 szt. 5,000

RAZEM

124
d.7

KNR 5-08 0209-
01

Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe)
układany w tynku

m

45 m 45,000

RAZEM

125
d.7

KNR 5-08 0307-
02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych
jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem +
gniazdka 3 szt

szt.

6 + 3 szt. 9,000

RAZEM

126
d.7

KNR 5-08 0511-
05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED  rastrem
przykręcanych 2x20W - końcowych + 3 lampy nad lustrami

szt.

9 szt. 9,000

RAZEM

8 ROBOTY  ELEKTRYCZNE  ŁAZIENEK  PIĘTRO

127
d.8

KNNR-W 9 0501-
06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt.

6 szt. 6,000

RAZEM

128
d.8

KNNR-W 9 0402-
05

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych,
natynkowych

szt.

6 szt. 6,000

RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.200.10  Nr seryjny: 2487  Użytkownik: spin-b
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
129
d.8

KNR 5-08 0209-
01

Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe)
układany w tynku

m

45 m 45,000

RAZEM

130
d.8

KNR 5-08 0307-
02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych
jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem +
gniazdka

szt.

6 + 3 szt. 9,000

RAZEM

131
d.8

KNR 5-08 0511-
05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED  rastrem
przykręcanych 2x20W - końcowych  , 6 LED  + 3 na dlustrami

szt.

9 szt. 9,000

RAZEM

9 ROBOTY  ELEKTRYCZNE  ŁAZIENKA - PRZEDSZKOLE

132
d.9

KNNR-W 9 0501-
06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt.

2 szt. 2,000

RAZEM

133
d.9

KNR 5-08 0209-
01

Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe)
układany w tynku

m

6 m 6,000

RAZEM

134
d.9

KNR 5-08 0307-
02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych
jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem +
gniazdko

szt.

2 + 1 szt. 3,000

RAZEM

135
d.9

KNR 5-08 0511-
05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED  rastrem
przykręcanych 2x20W - końcowych  + nad lustrem - szt

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.200.10  Nr seryjny: 2487  Użytkownik: spin-b
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość Udział %
1 DOSTOSOWANIE  POMIESZCEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH DLA POTRZEB ON, ADAPTACJA POMIESZCZEN  NA

HIGIENICZNO-SANITARNE  -  łazienka dla przedszkola

1
d.1

kal rozbiórka szafy szt 1,000

2
d.1

KNR 4-01 0819-
15

Rozebranie paneli  podłogowych m2 5,500

3
d.1

KNNR 2 0701-
07

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm m2 14,200

4
d.1

KNR 2-02 0126-
03

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 cegły
z cegieł pojedynczych

szt 1,000

5
d.1

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach i słupach

m2 24,400

6
d.1

KNNR 2 1202-
01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki
zatarte na ostro, gr. 20 mm

m2 5,000

7
d.1

KNR K-04 0602
-05

Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża m2 5,000

8
d.1

KNR K-04 0602
-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit m2 5,000

9
d.1

KNR 2-02 0829-
08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą
zwykłą do wys. 2.5

m2 19,600

10
d.1

KNR 2-02 1104-
01

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych
podłogowych (terakotowych), naklejanych 30x30mm

m2 4,500

11
d.1

KNR 2-02 1016-
04

Ościeżnice drzwiowe  dla drzwi wejściowych szt. 1,000

12
d.1

KNR 2-02 1019-
01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne
jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone

szt 1,000

13
d.1

KNR K-04 0201
-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym
gruntowaniem

m2 14,200

14
d.1

KNR 4-01 0310-
03

Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów szt. 1,000

15
d.1

kalkulacja wykonanie  wentylacji kpl 1,000

16
d.1

KNR 2-02 2011-
01

sufit  podwieszony na ruszcie z alum. m2 5,000

17
d.1

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe - wykonane z HPL gr. 1.2 mm z drzwiami i
zamkami

m2 3,000

Razem dział: DOSTOSOWANIE  POMIESZCEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH DLA POTRZEB ON, ADAPTACJA
POMIESZCZEN  NA HIGIENICZNO-SANITARNE  -  łazienka dla przedszkola

2 ŁAZIENKA NA PARTERZE( CHŁOPCY , DZIEWCZYNY , ON)

18
d.2

KNR 4-01 0354-
09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni do 2 m2  wraz z

szt. 7,000

19
d.2

kal wyk utylizacja skrzydeł drzwiowych szt 7,000

20
d.2

KNR 4-01 0348-
04

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie
cementowej

m2 56,680

21
d.2

KNR 4-01 0819-
15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 65,000

22
d.2

KNR 4-04 1101-
02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km

m3 13,900

23
d.2

KNR 4-01 0811-
07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2 25,000

24
d.2

KNR 4-01 0804-
07

Zerwanie posadzki cementowej m2 25,000

25
d.2

KNNR 2 1202-
01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki
zatarte na ostro, gr. 20 mm

m2 25,000

26
d.2

KNNR 2 0701-
07

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm m2 34,000

27
d.2

KNR 2-02 0126-
02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach
murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków

szt 3,000

28
d.2

KNR 4-01 0345-
01

Przebicie otworów w murach z kamienia miękkiego o grubości
30 cm przy użyciu młotów pneumatycznych  wraz  z montażem
nadprozy

otw. 1,000

29
d.2

KNR 4-01 0345-
01

wykucie otworów , przemurowanie kominów szt 2,000

30
d.2

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach i słupach

m2 138,000

31
d.2

KNNR 2 1104-
01

Montaż ościeżnic drzwiowych szt. 5,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.200.10  Nr seryjny: 2487  Użytkownik: spin-b
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość Udział %
32
d.2

KNNR 2 1103-
02

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych
fabrycznie wykończonych

szt 5,000

33
d.2

KNR 2-02 0829-
08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą
zwykłą do wys. 3.0 m

m2 114,000

34
d.2

KNR K-04 0602
-05

Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża m2 25,120

35
d.2

KNR K-04 0602
-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit m2 25,120

36
d.2

KNR 2-02 1104-
01

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych
podłogowych (terakotowych), naklejanych 30x30mm

m2 25,120

37
d.2

KNR 2-02 2011-
01

sufit  podwieszony na ruszcie z alum. m2 25,120

38
d.2

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe - wykonane z HPL gr. 1.2 mm z drzwiami i
zamkami

m2 3,700

Razem dział: ŁAZIENKA NA PARTERZE( CHŁOPCY , DZIEWCZYNY , ON)

3 ŁAZIENKA NA PIĘTRZE   ( CHLOPCY I DZIEWCZYNY)

39
d.3

KNR 4-01 0354-
09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni do 2 m2  wraz z

szt. 5,000

40
d.3

kal wyk utylizacja skrzydeł drzwiowych szt 5,000

41
d.3

KNR 4-01 0348-
04

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie
cementowej

m2 60,500

42
d.3

KNR 4-01 0819-
15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 60,000

43
d.3

KNR 4-04 1101-
02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km

m3 15,000

44
d.3

KNR 4-01 0811-
07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2 27,500

45
d.3

KNR 4-01 0804-
07

Zerwanie posadzki cementowej m2 27,500

46
d.3

KNNR 2 1202-
01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki
zatarte na ostro, gr. 20 mm

m2 27,500

47
d.3

KNNR 2 0701-
07

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm m2 15,500

48
d.3

KNNR 2 0701-
07

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.6 cm m2 8,700

49
d.3

KNR 2-02 0126-
02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach
murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków

szt 1,000

50
d.3

KNR 4-01 0345-
01

Przebicie otworów w murach z kamienia miękkiego o grubości
30 cm przy użyciu młotów pneumatycznych  wraz  z montażem
nadprozy

otw. 1,000

51
d.3

KNR 4-01 0345-
01

wykucie otworów , przemurowanie kominów szt 2,000

52
d.3

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach i słupach

m2 108,000

53
d.3

KNNR 2 1104-
01

Montaż ościeżnic drzwiowych szt. 2,000

54
d.3

KNNR 2 1103-
02

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z bulajami szt 2,000

55
d.3

KNR 2-02 0829-
08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą
zwykłą do wys. 2.8cf

m2 110,000

56
d.3

KNR K-04 0602
-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit m2 27,500

57
d.3

KNR K-04 0602
-05

Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża m2 27,500

58
d.3

KNR 2-02 1104-
01

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych
podłogowych (terakotowych), naklejanych 30x30mm

m2 27,500

59
d.3

KNR 2-02 2011-
01

sufit  podwieszony na ruszcie z alum. m2 27,500

60
d.3

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe - wykonane z HPL gr. 1.2 mm z drzwiami i
zamkami

m2 11,560

Razem dział: ŁAZIENKA NA PIĘTRZE   ( CHLOPCY I DZIEWCZYNY)

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.200.10  Nr seryjny: 2487  Użytkownik: spin-b
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość Udział %
4 ROBOTY INSTALACYJNE  - PARTER - WC DZIEWCZAT I  CHLOPCÓW , ON

61
d.4

KNR 4-05I 0121
-01

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr.
zewnętrznej 15-25

m 25,000

62
d.4

KNR 4-05I 0117
-02

Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego
uszczelnianego ołowiem o śr. nominalnej 50-100 mm

m 18,000

63
d.4

KNR 4-02 0132-
01

Demontaż baterii umywalkowej szt. 6,000

64
d.4

KNR 4-02 0132-
03

Demontaż baterii natryskowej szt. 6,000

65
d.4

KNR 4-02 0140-
01

demontaz  podgrzewacza szt. 1,000

66
d.4

KNR 4-02 0235-
06

Demontaż umywalki kpl. 6,000

67
d.4

KNR 4-02 0235-
08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl. 3,000

68
d.4

KNR-W 2-15
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej15- 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m 46,000

69
d.4

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt. 8,000

70
d.4

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63
mm)

m 46,000

71
d.4

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m 46,000

72
d.4

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 - 20 mm

szt. 6,000

73
d.4

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej
15 mm

szt. 4,000

74
d.4

KNR-W 2-15
0143-02

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 200
dm3

kpl. 1,000

75
d.4

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m 12,000

76
d.4

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m 8,000

77
d.4

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm
o połączeniach wciskowych

podej
.

5,000

78
d.4

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110
mm o połączeniach wciskowych

podej
.

3,000

79
d.4

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. 4,000

80
d.4

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl. 3,000

81
d.4

KNR-W 2-15
0234-02

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym kpl. 1,000

82
d.4

KNR-W 2-15
0222-01

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 -110 mm o
połączeniach wciskowych

szt. 3,000

83
d.4

kal montaż  kanałów wentylacyjnych spiro z podłączeniem do
łazienek  , montaż wentylatorów osiowych  zprzężonych z
oświetleniem

kpl 1,000

Razem dział: ROBOTY INSTALACYJNE  - PARTER - WC DZIEWCZAT I  CHLOPCÓW , ON

5 ROBOTY INSTALACYJNE  - ŁAZIENKA   PIĘTRO  -  DZIEWCZAT I  CHLOPCÓW ,

84
d.5

KNR 4-05I 0121
-01

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr.
zewnętrznej 89/4.0

m 32,000

85
d.5

KNR 4-05I 0117
-02

Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego
uszczelnianego ołowiem o śr. nominalnej 100 mm

m 12,000

86
d.5

KNR 4-02 0132-
01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt. 4,000

87
d.5

KNR 4-02 0132-
03

Demontaż baterii wannowej trójdrogowej szt. 3,000

88
d.5

KNR 4-02 0140-
01

demontaż  podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności do 200
dm3 na istniejących wspornikach

szt. 1,000

89
d.5

KNR 4-02 0235-
06

Demontaż umywalki kpl. 4,000

90
d.5

KNR 4-02 0235-
08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl. 4,000

91
d.5

KNR-W 2-15
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej
15-25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m 40,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.200.10  Nr seryjny: 2487  Użytkownik: spin-b
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość Udział %
92
d.5

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt. 10,000

93
d.5

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63
mm)

m 40,000

94
d.5

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m 40,000

95
d.5

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15-20 mm

szt. 4,000

96
d.5

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej
15 mm

szt. 4,000

97
d.5

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej
15 mm

szt. 3,000

98
d.5

KNR-W 2-15
0143-02

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 200
dm3

kpl. 1,000

99
d.5

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m 12,000

100
d.5

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m 8,000

101
d.5

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm
o połączeniach wciskowych

podej
.

4,000

102
d.5

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110
mm o połączeniach wciskowych

podej
.

3,000

103
d.5

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. 4,000

104
d.5

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl. 3,000

105
d.5

kal montaż  kanałów wentylacyjnych spiro z podłączeniem do
łazienek  , montaż wentylatorów osiowych  zprzężonych z
oświetleniem

kpl 1,000

Razem dział: ROBOTY INSTALACYJNE  - ŁAZIENKA   PIĘTRO  -  DZIEWCZAT I  CHLOPCÓW ,

6 ROBOTY INSTALACYJNE  - ŁAZIENKA   PRZEDSZKOLE

106
d.6

KNR-W 2-15
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej
1525 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m 18,000

107
d.6

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt. 3,000

108
d.6

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63
mm)

m 18,000

109
d.6

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m 18,000

110
d.6

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych o śr. nominalnej15- 20 mm

szt. 2,000

111
d.6

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej
15 mm

szt. 1,000

112
d.6

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej
15 mm

szt. 1,000

113
d.6

KNR-W 2-15
0143-02

podgrzewacz  przeplywowy kpl. 1,000

114
d.6

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m 3,000

115
d.6

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m 3,000

116
d.6

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm
o połączeniach wciskowych

podej
.

1,000

117
d.6

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110
mm o połączeniach wciskowych

podej
.

2,000

118
d.6

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. 1,000

119
d.6

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl. 1,000

120
d.6

KNR-W 2-15
0146-03

urzadzenie  cisnieniowe   do  przeplywu  z rura fi 40 z
włączeniem do istniejacej kanalizacji   dł. rur. 15

szt. 1,000

121
d.6

kal instalacja wentylacji  , z pomieszczen do kanałów  ist. +
wentylacja przez ściane zew urzadzeniem  ze spirala grzewcza

kpl 1,000

Razem dział: ROBOTY INSTALACYJNE  - ŁAZIENKA   PRZEDSZKOLE

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.200.10  Nr seryjny: 2487  Użytkownik: spin-b
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość Udział %
7 ROBOTY  ELEKTRYCZNE  ŁAZIENEK PARTER  DZIEWCZYNKI I CHLOPCY  , ON

122
d.7

KNNR-W 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt. 7,000

123
d.7

KNNR-W 9
0402-05

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych
podtynkowych, natynkowych

szt. 5,000

124
d.7

KNR 5-08 0209-
01

Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże
betonowe) układany w tynku

m 45,000

125
d.7

KNR 5-08 0307-
02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce
instalacyjnej z podłączeniem + gniazdka 3 szt

szt. 9,000

126
d.7

KNR 5-08 0511-
05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED
rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych + 3 lampy nad
lustrami

szt. 9,000

Razem dział: ROBOTY  ELEKTRYCZNE  ŁAZIENEK PARTER  DZIEWCZYNKI I CHLOPCY  , ON

8 ROBOTY  ELEKTRYCZNE  ŁAZIENEK  PIĘTRO

127
d.8

KNNR-W 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt. 6,000

128
d.8

KNNR-W 9
0402-05

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych
podtynkowych, natynkowych

szt. 6,000

129
d.8

KNR 5-08 0209-
01

Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże
betonowe) układany w tynku

m 45,000

130
d.8

KNR 5-08 0307-
02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce
instalacyjnej z podłączeniem + gniazdka

szt. 9,000

131
d.8

KNR 5-08 0511-
05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED
rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych  , 6 LED  + 3 na
dlustrami

szt. 9,000

Razem dział: ROBOTY  ELEKTRYCZNE  ŁAZIENEK  PIĘTRO

9 ROBOTY  ELEKTRYCZNE  ŁAZIENKA - PRZEDSZKOLE

132
d.9

KNNR-W 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt. 2,000

133
d.9

KNR 5-08 0209-
01

Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże
betonowe) układany w tynku

m 6,000

134
d.9

KNR 5-08 0307-
02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce
instalacyjnej z podłączeniem + gniazdko

szt. 3,000

135
d.9

KNR 5-08 0511-
05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED
rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych  + nad lustrem - szt

szt. 2,000

Razem dział: ROBOTY  ELEKTRYCZNE  ŁAZIENKA - PRZEDSZKOLE

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.200.10  Nr seryjny: 2487  Użytkownik: spin-b
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa
Uproszczon

e
Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Razem Udział %

1 DOSTOSOWANIE
POMIESZCEŃ HIGIENICZNO-
SANITARNYCH DLA
POTRZEB ON, ADAPTACJA
POMIESZCZEN  NA
HIGIENICZNO-SANITARNE  -
łazienka dla przedszkola

2 ŁAZIENKA NA PARTERZE(
CHŁOPCY , DZIEWCZYNY ,
ON)

3 ŁAZIENKA NA PIĘTRZE   (
CHLOPCY I DZIEWCZYNY)

4 ROBOTY INSTALACYJNE  -
PARTER - WC DZIEWCZAT I
CHLOPCÓW , ON

5 ROBOTY INSTALACYJNE  -
ŁAZIENKA   PIĘTRO  -
DZIEWCZAT I  CHLOPCÓW ,

6 ROBOTY INSTALACYJNE  -
ŁAZIENKA   PRZEDSZKOLE

7 ROBOTY  ELEKTRYCZNE
ŁAZIENEK PARTER
DZIEWCZYNKI I CHLOPCY  ,
ON

8 ROBOTY  ELEKTRYCZNE
ŁAZIENEK  PIĘTRO

9 ROBOTY  ELEKTRYCZNE
ŁAZIENKA - PRZEDSZKOLE

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Słownie:

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.200.10  Nr seryjny: 2487  Użytkownik: spin-b
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	Dział:DOSTOSOWANIE  POMIESZCEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH DLA POTRZEB ON, ADAPTACJA POMIESZCZEN  NA HIGIENICZNO-SANITARNE  -  łazienka dla przedszkola 
	Pozycja: rozbiórka szafy
	1

	Pozycja: Rozebranie paneli  podłogowych
	5,5

	Pozycja: Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm
	14,2

	Pozycja: Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 cegły z cegieł pojedynczych
	1

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
	24,4

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
	5

	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża
	5

	Pozycja: Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit
	5

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą do wys. 2.5
	19,60

	Pozycja: Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 30x30mm
	4,5

	Pozycja: Ościeżnice drzwiowe  dla drzwi wejściowych
	1

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone
	1

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
	14,2

	Pozycja: Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów
	1

	Pozycja: wykonanie  wentylacji
	1

	Pozycja: sufit  podwieszony na ruszcie z alum.
	5,0

	Pozycja: Ścianki ustępowe - wykonane z HPL gr. 1.2 mm z drzwiami i zamkami
	3,0


	Dział:ŁAZIENKA NA PARTERZE( CHŁOPCY , DZIEWCZYNY , ON)
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2  wraz z
	7

	Pozycja: utylizacja skrzydeł drzwiowych
	7

	Pozycja: Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej
	56,68

	Pozycja: Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
	65

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km
	13,9

	Pozycja: Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	25

	Pozycja: Zerwanie posadzki cementowej
	25

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
	25

	Pozycja: Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm
	34

	Pozycja: Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
	3

	Pozycja: Przebicie otworów w murach z kamienia miękkiego o grubości 30 cm przy użyciu młotów pneumatycznych  wraz  z montażem nadprozy
	1

	Pozycja: wykucie otworów , przemurowanie kominów
	2

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
	138

	Pozycja: Montaż ościeżnic drzwiowych
	5

	Pozycja: Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych
	5

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą do wys. 3.0 m
	114

	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża
	25,12

	Pozycja: Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit
	25,12

	Pozycja: Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 30x30mm
	25,12

	Pozycja: sufit  podwieszony na ruszcie z alum.
	25,12

	Pozycja: Ścianki ustępowe - wykonane z HPL gr. 1.2 mm z drzwiami i zamkami
	3,7


	Dział:ŁAZIENKA NA PIĘTRZE   ( CHLOPCY I DZIEWCZYNY)
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2  wraz z
	5

	Pozycja: utylizacja skrzydeł drzwiowych
	5

	Pozycja: Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej
	60,5

	Pozycja: Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
	60

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km
	15

	Pozycja: Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	27,5

	Pozycja: Zerwanie posadzki cementowej
	27,5

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
	27,5

	Pozycja: Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm
	15,5

	Pozycja: Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.6 cm
	8,7

	Pozycja: Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
	1

	Pozycja: Przebicie otworów w murach z kamienia miękkiego o grubości 30 cm przy użyciu młotów pneumatycznych  wraz  z montażem nadprozy
	1

	Pozycja: wykucie otworów , przemurowanie kominów
	2

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
	108

	Pozycja: Montaż ościeżnic drzwiowych
	2

	Pozycja: Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z bulajami
	2

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą do wys. 2.8cf
	110

	Pozycja: Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit
	27,5

	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża
	27,5

	Pozycja: Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 30x30mm
	27,5

	Pozycja: sufit  podwieszony na ruszcie z alum.
	27,5

	Pozycja: Ścianki ustępowe - wykonane z HPL gr. 1.2 mm z drzwiami i zamkami
	11,56


	Dział:ROBOTY INSTALACYJNE  - PARTER - WC DZIEWCZAT I  CHLOPCÓW , ON
	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 15-25
	25

	Pozycja: Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego ołowiem o śr. nominalnej 50-100 mm
	18

	Pozycja: Demontaż baterii umywalkowej
	6

	Pozycja: Demontaż baterii natryskowej
	6

	Pozycja: demontaz  podgrzewacza
	1

	Pozycja: Demontaż umywalki
	6

	Pozycja: Demontaż ustępu z miską fajansową
	3

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej15- 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	46

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
	8

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	46
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności
	2

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	46

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 - 20 mm
	6

	Pozycja: Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm
	4

	Pozycja: Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 200 dm3
	1

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	12

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	8

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	5

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	3

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	4

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
	3

	Pozycja: Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
	1

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 -110 mm o połączeniach wciskowych
	3

	Pozycja: montaż  kanałów wentylacyjnych spiro z podłączeniem do łazienek  , montaż wentylatorów osiowych  zprzężonych z oświetleniem
	1


	Dział:ROBOTY INSTALACYJNE  - ŁAZIENKA   PIĘTRO  -  DZIEWCZAT I  CHLOPCÓW , 
	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 89/4.0
	32

	Pozycja: Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego ołowiem o śr. nominalnej 100 mm
	12

	Pozycja: Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
	4

	Pozycja: Demontaż baterii wannowej trójdrogowej
	3

	Pozycja: demontaż  podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności do 200 dm3 na istniejących wspornikach
	1

	Pozycja: Demontaż umywalki
	4

	Pozycja: Demontaż ustępu z miską fajansową
	4

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 15-25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	40

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
	10

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	40
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności
	0

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	40

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15-20 mm
	4

	Pozycja: Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm
	4

	Pozycja: Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm
	3

	Pozycja: Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 200 dm3
	1

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	12

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	8

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	4

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	3

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	4

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
	3

	Pozycja: montaż  kanałów wentylacyjnych spiro z podłączeniem do łazienek  , montaż wentylatorów osiowych  zprzężonych z oświetleniem
	1


	Dział:ROBOTY INSTALACYJNE  - ŁAZIENKA   PRZEDSZKOLE  
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 1525 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	18

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
	3

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	18
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności
	0

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	18

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej15- 20 mm
	2

	Pozycja: Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm
	1

	Pozycja: Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm
	1

	Pozycja: podgrzewacz  przeplywowy
	1

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	3

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	3

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	1

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	2

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	1

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
	1

	Pozycja: urzadzenie  cisnieniowe   do  przeplywu  z rura fi 40 z włączeniem do istniejacej kanalizacji   dł. rur. 15
	1

	Pozycja: instalacja wentylacji  , z pomieszczen do kanałów  ist. + wentylacja przez ściane zew urzadzeniem  ze spirala grzewcza
	1


	Dział:ROBOTY  ELEKTRYCZNE  ŁAZIENEK PARTER  DZIEWCZYNKI I CHLOPCY  , ON
	Pozycja: Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem
	7

	Pozycja: Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych
	5

	Pozycja: Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku
	45

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem + gniazdka 3 szt
	6 + 3

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED  rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych + 3 lampy nad lustrami
	9


	Dział:ROBOTY  ELEKTRYCZNE  ŁAZIENEK  PIĘTRO
	Pozycja: Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem
	6

	Pozycja: Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych
	6

	Pozycja: Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku
	45

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem + gniazdka
	6 + 3

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED  rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych  , 6 LED  + 3 na dlustrami
	9


	Dział:ROBOTY  ELEKTRYCZNE  ŁAZIENKA - PRZEDSZKOLE  
	Pozycja: Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem
	2

	Pozycja: Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku
	6

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem + gniazdko
	2 + 1

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED  rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych  + nad lustrem - szt
	2



	Kosztorys ofertowy
	DOSTOSOWANIE  POMIESZCEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH DLA POTRZEB ON, ADAPTACJA POMIESZCZEN  NA HIGIENICZNO-SANITARNE  -  łazienka dla przedszkola 
	Pozycja: rozbiórka szafy
	Pozycja: Rozebranie paneli  podłogowych
	Pozycja: Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm
	Pozycja: Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 cegły z cegieł pojedynczych
	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
	Pozycja: Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża
	Pozycja: Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit
	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą do wys. 2.5
	Pozycja: Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 30x30mm
	Pozycja: Ościeżnice drzwiowe  dla drzwi wejściowych
	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone
	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
	Pozycja: Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów
	Pozycja: wykonanie  wentylacji
	Pozycja: sufit  podwieszony na ruszcie z alum.
	Pozycja: Ścianki ustępowe - wykonane z HPL gr. 1.2 mm z drzwiami i zamkami
	Działy razem: Razem dział: DOSTOSOWANIE  POMIESZCEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH DLA POTRZEB ON, ADAPTACJA POMIESZCZEN  NA HIGIENICZNO-SANITARNE  -  łazienka dla przedszkola 

	ŁAZIENKA NA PARTERZE( CHŁOPCY , DZIEWCZYNY , ON)
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2  wraz z
	Pozycja: utylizacja skrzydeł drzwiowych
	Pozycja: Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej
	Pozycja: Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km
	Pozycja: Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	Pozycja: Zerwanie posadzki cementowej
	Pozycja: Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
	Pozycja: Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm
	Pozycja: Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
	Pozycja: Przebicie otworów w murach z kamienia miękkiego o grubości 30 cm przy użyciu młotów pneumatycznych  wraz  z montażem nadprozy
	Pozycja: wykucie otworów , przemurowanie kominów
	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
	Pozycja: Montaż ościeżnic drzwiowych
	Pozycja: Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych
	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą do wys. 3.0 m
	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża
	Pozycja: Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit
	Pozycja: Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 30x30mm
	Pozycja: sufit  podwieszony na ruszcie z alum.
	Pozycja: Ścianki ustępowe - wykonane z HPL gr. 1.2 mm z drzwiami i zamkami
	Działy razem: Razem dział: ŁAZIENKA NA PARTERZE( CHŁOPCY , DZIEWCZYNY , ON)

	ŁAZIENKA NA PIĘTRZE   ( CHLOPCY I DZIEWCZYNY)
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2  wraz z
	Pozycja: utylizacja skrzydeł drzwiowych
	Pozycja: Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej
	Pozycja: Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km
	Pozycja: Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	Pozycja: Zerwanie posadzki cementowej
	Pozycja: Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
	Pozycja: Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm
	Pozycja: Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.6 cm
	Pozycja: Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
	Pozycja: Przebicie otworów w murach z kamienia miękkiego o grubości 30 cm przy użyciu młotów pneumatycznych  wraz  z montażem nadprozy
	Pozycja: wykucie otworów , przemurowanie kominów
	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
	Pozycja: Montaż ościeżnic drzwiowych
	Pozycja: Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z bulajami
	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą do wys. 2.8cf
	Pozycja: Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit
	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża
	Pozycja: Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 30x30mm
	Pozycja: sufit  podwieszony na ruszcie z alum.
	Pozycja: Ścianki ustępowe - wykonane z HPL gr. 1.2 mm z drzwiami i zamkami
	Działy razem: Razem dział: ŁAZIENKA NA PIĘTRZE   ( CHLOPCY I DZIEWCZYNY)

	ROBOTY INSTALACYJNE  - PARTER - WC DZIEWCZAT I  CHLOPCÓW , ON
	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 15-25
	Pozycja: Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego ołowiem o śr. nominalnej 50-100 mm
	Pozycja: Demontaż baterii umywalkowej
	Pozycja: Demontaż baterii natryskowej
	Pozycja: demontaz  podgrzewacza
	Pozycja: Demontaż umywalki
	Pozycja: Demontaż ustępu z miską fajansową
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej15- 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 - 20 mm
	Pozycja: Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm
	Pozycja: Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 200 dm3
	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
	Pozycja: Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 -110 mm o połączeniach wciskowych
	Pozycja: montaż  kanałów wentylacyjnych spiro z podłączeniem do łazienek  , montaż wentylatorów osiowych  zprzężonych z oświetleniem
	Działy razem: Razem dział: ROBOTY INSTALACYJNE  - PARTER - WC DZIEWCZAT I  CHLOPCÓW , ON

	ROBOTY INSTALACYJNE  - ŁAZIENKA   PIĘTRO  -  DZIEWCZAT I  CHLOPCÓW , 
	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 89/4.0
	Pozycja: Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego ołowiem o śr. nominalnej 100 mm
	Pozycja: Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
	Pozycja: Demontaż baterii wannowej trójdrogowej
	Pozycja: demontaż  podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności do 200 dm3 na istniejących wspornikach
	Pozycja: Demontaż umywalki
	Pozycja: Demontaż ustępu z miską fajansową
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 15-25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15-20 mm
	Pozycja: Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm
	Pozycja: Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm
	Pozycja: Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 200 dm3
	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
	Pozycja: montaż  kanałów wentylacyjnych spiro z podłączeniem do łazienek  , montaż wentylatorów osiowych  zprzężonych z oświetleniem
	Działy razem: Razem dział: ROBOTY INSTALACYJNE  - ŁAZIENKA   PIĘTRO  -  DZIEWCZAT I  CHLOPCÓW , 

	ROBOTY INSTALACYJNE  - ŁAZIENKA   PRZEDSZKOLE  
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 1525 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej15- 20 mm
	Pozycja: Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm
	Pozycja: Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm
	Pozycja: podgrzewacz  przeplywowy
	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
	Pozycja: urzadzenie  cisnieniowe   do  przeplywu  z rura fi 40 z włączeniem do istniejacej kanalizacji   dł. rur. 15
	Pozycja: instalacja wentylacji  , z pomieszczen do kanałów  ist. + wentylacja przez ściane zew urzadzeniem  ze spirala grzewcza
	Działy razem: Razem dział: ROBOTY INSTALACYJNE  - ŁAZIENKA   PRZEDSZKOLE  

	ROBOTY  ELEKTRYCZNE  ŁAZIENEK PARTER  DZIEWCZYNKI I CHLOPCY  , ON
	Pozycja: Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem
	Pozycja: Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych
	Pozycja: Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku
	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem + gniazdka 3 szt
	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED  rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych + 3 lampy nad lustrami
	Działy razem: Razem dział: ROBOTY  ELEKTRYCZNE  ŁAZIENEK PARTER  DZIEWCZYNKI I CHLOPCY  , ON

	ROBOTY  ELEKTRYCZNE  ŁAZIENEK  PIĘTRO
	Pozycja: Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem
	Pozycja: Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych
	Pozycja: Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku
	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem + gniazdka
	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED  rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych  , 6 LED  + 3 na dlustrami
	Działy razem: Razem dział: ROBOTY  ELEKTRYCZNE  ŁAZIENEK  PIĘTRO

	ROBOTY  ELEKTRYCZNE  ŁAZIENKA - PRZEDSZKOLE  
	Pozycja: Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem
	Pozycja: Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku
	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem + gniazdko
	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED  rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych  + nad lustrem - szt
	Działy razem: Razem dział: ROBOTY  ELEKTRYCZNE  ŁAZIENKA - PRZEDSZKOLE  
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