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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka i zakres robót.
Przedmiotem robót jest remont pokoi akademickich, sanitariatów i aneksów kuchennych mieszczących się na parterze, I, II, III piętrze
budynku przy ulicy Falęckiej 9/11.
Szczegółowy zakres prac :
1. Remont pokoi akademickich
-skucie odparzonych, a następnie uzupełnienie tynków ścian i sufitów, głównie po zalaniach i przeciekach z sąsiadujących natrysków
-demontaż wykładziny dywanowej we wskazanych pomieszczeniach
-ułożenie nowych wykładzin dywanowych we wskazanych pomieszczeniach
-cyklinowanie uzupełnienie ubytków (fug) i lakierowanie parkietów
-w niektórych pomieszczeniach przełożenie parkietu
-malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi w kolorze białym
 
2. Remont sanitariatów (łazienek)
-demontaż całej istniejącej okładziny ściennej z płytek wraz z tynkiem
-tynkowanie ścian po skuciach
-odgrzybianie fragmentów ścian (głównie w natryskach)
-demontaż całej istniejącej okładziny posadzkowej z płytek
-wykonanie tynków uzupełniających IIIkat. na ścianach i sufitach w pomieszczeniach po zalaniach
-rozbiórka betonowych brodzików
-wykonanie izolacji wodoszczelnej na ścianach natrysków oraz na całej powierzchni posadzki łazienki wraz z wklejeniem taśmy w naro-
żach pionowych i poziomych, np. elestyczna powłoka wodoszczelna, dwuskładnikowa Ceresit CR 166 lub równorzędna
-wykonanie okładzin ściennych płytkowych w natryskach do wys. 2,25m, wc i pom. umywalkowym do wys. 2,00 (materiał, wzór i kolorys-
tyka do akceptacji przez Zamawiającego)
-wykonanie posadzek płytkowych na całej powierzchni łazienek (materiał, wzór i kolorystyka do akceptacji przez Zamawiającego), płytki
antypoślizgowe
-malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze białym sufitów i ścian powyżej glazury
-wymiana drzwi do wc, łazienki (ościeżnice metalowe)
-wymiana drzwi do aneksu kuchennego 
 
3. Remont pomieszceń innych (gospodarcze, pomieszczenia tzw. "cichej nauki")
-malowanie ścian, stropów farbą emulsyjną w kolorze białym
-demontaże posadzki terakotowej
-wykonanie podkładów i ułożenie wykładzinych dywanowej  (materiał, wzór i kolorystyka do akceptacji przez Zamawiającego),
-wymiana drzwi do pokoi "cichej nauki"  (materiał, wzór i kolorystyka zbliżony do sąsiednich drzwi do kuchni i wc, do akceptacji przez Za-
mawiającego),
-w pomieszceniu gospodarczym na III piętrze, w stropie należy wstawić klapę wyłazową na poddasze nieużytkowe (pomiar z natury)
 
Dokładny zakres merytoryczny i ilościowy prac określa przedmiar robót.
Określenie miejsc wykonania poszczególnych elementów remontu będzie wskazane w momencie wprowadzenia na budowę i w toku
prac.
Oferent ma możliwość i obowiązek z zapoznaniem się z warunkami prac i zakresem robót na etapie sporządzania oferty.
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Remont pom. akademickich PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont Fal ęcka

1 PARTER
1.1 Nr 01

1.1.1 Pokój 01 a
1

d.1.1.1
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -
miejsca po zalaniu

m2

(2.40+3.04)*2.78 m2 15.123
RAZEM 15.123

2
d.1.1.1

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2 - fragment po zalaniu

m2

12.43*25% m2 3.108
RAZEM 3.108

3
d.1.1.1

KNR 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2
metodą smarowania

m2

poz.1 m2 15.123
RAZEM 15.123

4
d.1.1.1

NNRNKB 202
1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
pionowe (pod tynk i malowanie)

m2

pod tynk poz.1 m2 15.123
pod malowa-
nie

(3.04+3.78)*2*2.78 m2 37.919

RAZEM 53.042
5

d.1.1.1
NNRNKB 202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  gruntującymi - powierzch-
nie poziome (pod tynk i malowanie)

m2

pod tynk poz.2 m2 3.108
pod malowa-
nie

12.43 m2 12.430

RAZEM 15.538
6

d.1.1.1
KNR-W 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach
płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

poz.1 m2 15.123
RAZEM 15.123

7
d.1.1.1

KNR-W 4-01
0716-09

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z
betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cemento-
wych na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2

m2

poz.2 m2 3.108
RAZEM 3.108

8
d.1.1.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

12.43+(3.04+3.78)*2*2.78-poz.6-poz.7 m2 32.118
RAZEM 32.118

9
d.1.1.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

(3.04+3.78)*2*2.78 m2 37.919
RAZEM 37.919

10
d.1.1.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

12.43 m2 12.430
RAZEM 12.430

1.1.2 Pokój 01 b, przedpokój
11

d.1.1.2
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

pok.01b 14.43+(3.755+3.85)*2*2.78 m2 56.714
przedp. 4.23+(2.96+1.43)*2*2.78 m2 28.638

RAZEM 85.352
12

d.1.1.2
NNRNKB 202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
poziome pod malowanie

m2

pok.01b 14.43 m2 14.430
przedp. 4.23 m2 4.230

RAZEM 18.660
13

d.1.1.2
NNRNKB 202
1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
pionowe pod malowanie

m2

pok.01b (3.755+3.85)*2*2.78 m2 42.284
przedp. (2.96+1.43)*2*2.78 m2 24.408

RAZEM 66.692
14

d.1.1.2
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2
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Remont pom. akademickich PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.12 m2 18.660

RAZEM 18.660
15

d.1.1.2
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

poz.13 m2 66.692
RAZEM 66.692

1.1.3 Aneks kuchenny
16

d.1.1.3
KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

(2.025+1.96)*2*1.80 m2 14.346
RAZEM 14.346

17
d.1.1.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

2.74+(2.025+1.96)*2*2.78 m2 24.897
RAZEM 24.897

18
d.1.1.3

NNRNKB 202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
poziome pod malowanie

m2

2.74 m2 2.740
RAZEM 2.740

19
d.1.1.3

NNRNKB 202
1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
pionowe (pod malowanie i glazurę)

m2

(2.025+1.96)*2*2.78 m2 22.157
RAZEM 22.157

20
d.1.1.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

poz.18 m2 2.740
RAZEM 2.740

21
d.1.1.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

poz.19-poz.22 m2 19.157
RAZEM 19.157

22
d.1.1.3

KNR 2-02
0829-06
analogia

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwy-
kłą - fragment przy zlewozmywaku

m2

(0.80+0.60*2)*1.50 m2 3.000
RAZEM 3.000

1.1.4 Łazienka
23

d.1.1.4
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(1.025+0.095+1.23+1.42+1.23+0.35*2+0.40+1.38)*2.05 m2 15.334
RAZEM 15.334

24
d.1.1.4

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-
bości do 15 cm - skucie betonowego brodzika

m3

1.23*1.42*0.15-0.40*0.60*0.15 m3 0.226
RAZEM 0.226

25
d.1.1.4

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - miejsca
po zalaniu i po rozbiórce glazury

m2

(1.23*2+1.42*2+1.25*2+0.84)*2.78 m2 24.019
RAZEM 24.019

26
d.1.1.4

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

4.73 m2 4.730
RAZEM 4.730

27
d.1.1.4

KNR 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2
metodą smarowania - miejsca po skuciu tynków

m2

poz.25 m2 24.019
RAZEM 24.019

28
d.1.1.4

NNRNKB 202
1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi  - powierzchnie pio-
nowe (pod tynk i malowanie)

m2

pod tynk poz.25 m2 24.019
pod malowa-
nie

(2.255*2+2.25*2+0.50*2+0.35*2+1.23+1.25)*2.78-poz.37 m2 10.810

RAZEM 34.829
29

d.1.1.4
NNRNKB 202
1134-01
analogia

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pozio-
me (pod tynk i malowanie)
Krotność = 2

m2

4.73 m2 4.730
RAZEM 4.730
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30

d.1.1.4
KNR 4-01
0716-01
analogia

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

poz.25 m2 24.019
RAZEM 24.019

31
d.1.1.4

KNR 4-01
0716-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z
betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cemento-
wych na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

4.73 m2 4.730
RAZEM 4.730

32
d.1.1.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

(2.255*2+2.25*2+0.50*2+0.35*2+1.23+1.25)*2.78-poz.37 m2 10.810
RAZEM 10.810

33
d.1.1.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

4.73 m2 4.730
RAZEM 4.730

34
d.1.1.4

ZKNR C-1
0308-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy-
konanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej
powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni pionowej - sciany na-
trysku

m2

(1.23*2+1.42*2-0.75)*2.25 m2 10.238
RAZEM 10.238

35
d.1.1.4

ZKNR C-1
0308-13

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy-
konanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR
166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni piono-
wej

m

2.25*6 m 13.500
RAZEM 13.500

36
d.1.1.4

NNRNKB 202
1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi  - powierzchnie pio-
nowe - gruntem szczepnym pod glazurę poza powierzchnią izolowa-
ną

m2

poz.37-poz.34 m2 15.620
RAZEM 15.620

37
d.1.1.4

KNR 2-02
0829-06
analogia

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwy-
kłą

m2

(1.025*2+1.38+0.50+0.35+0.095*2+1.25*2+0.84)*2.00+(1.23*2+1.42*
2-0.75)*2.25

m2 25.858

RAZEM 25.858
38

d.1.1.4
KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
- listwy narożnikowe

m

2.00*5 m 10.000
RAZEM 10.000

39
d.1.1.4

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

4.73 m2 4.730
RAZEM 4.730

40
d.1.1.4

KNNR-W 3
0809-03

Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie m2

poz.39 m2 4.730
RAZEM 4.730

41
d.1.1.4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - po-
wierzchnie poziome

m2

poz.39 m2 4.730
RAZEM 4.730

42
d.1.1.4

ZKNR C-2
0605-02 9914

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygo-
towanym podłożu o gr. 2-5 mm - powierzchnia pomieszczenia do 2
m2

m2

4.73 m2 4.730
RAZEM 4.730

43
d.1.1.4

KNR 4-01
0306-01

Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - podmurowanie
brodzika

m2

0.90*0.25 m2 0.225
RAZEM 0.225

44
d.1.1.4

ZKNR C-1
0308-05
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy-
konanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej
powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry - w
całej łazience

m2

4.73+0.90*0.25*2 m2 5.180
RAZEM 5.180
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45

d.1.1.4
ZKNR C-1
0308-14
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy-
konanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR
166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni pozio-
mej od góry

m

1.23*2+1.42*2-0.75+1.025*2+1.38+1.52-0.75+1.25*2+0.83 m 12.080
RAZEM 12.080

46
d.1.1.4

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie  drzwiczek  w ścianach z cegieł (rewizje pod brodzikami) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.1.1.4

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane
na klej metodą zwykłą

m2

4.73 m2 4.730
RAZEM 4.730

1.2 Nr 02, 03, 04, 05
1.2.1 Pokoje i przedpokoje

48
d.1.2.1

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu
z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1
miejscu) - fragmenty zniszczone po zaciekach z łazienki

m2

pok.02b 1.50*1.00 m2 1.500
RAZEM 1.500

49
d.1.2.1

KNR 4-01
0621-01

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 me-
todą smarowania

m2

poz.48 m2 1.500
RAZEM 1.500

50
d.1.2.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

pok.02a,03b,
04a,05

[14.66+(3.85+3.80)*2*2.78]+[15.05+(3.72+4.35+3.88*2)*2.78]+
[12.74+(3.98+3.79)*2*2.78]+[10.55+(3.675+2.87)*2*2.78]

m2 219.133

pok.02b,03a,
04b

[12.33+(3.85+3.76)*2*2.78]+[12.50+(3.87+3.74)*2*2.78]+[15.12+
(3.98+3.77)*2*2.78]

m2 167.663

przedp.02,03,
04,05

[4.28+(2.99+1.43)*2*2.78]+[4.48+(3.11+1.44)*2*2.78]+[4.21+(3.08+
1.41)*2*2.78]+[3.59+(1.42+2.50)*2*2.78]

m2 113.193

RAZEM 499.989
51

d.1.2.1
NNRNKB 202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
poziome pod malowanie

m2

pok.02a,02b,
03a,03b,04a,
04b,05

14.66+12.33+15.05+12.50+12.74+15.12+10.55 m2 92.950

przedp.02,03,
04,05

4.28+4.48+4.21+3.59 m2 16.560

RAZEM 109.510
52

d.1.2.1
NNRNKB 202
1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
pionowe pod malowanie

m2

poz.50-poz.51 m2 390.479
RAZEM 390.479

53
d.1.2.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

poz.51 m2 109.510
RAZEM 109.510

54
d.1.2.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

poz.52 m2 390.479
RAZEM 390.479

55
d.1.2.1

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2

pok.02a,03a 14.66+12.50 m2 27.160
pok.02b,03b 12.33+15.05 m2 27.380

RAZEM 54.540
56

d.1.2.1
KNR 4-01
0816-07

Oczyszczenie deszczułek z rozbiórki z posegregowaniem i powiąza-
niem w wiązki

m2

poz.55 m2 54.540
RAZEM 54.540

57
d.1.2.1

NNRNKB 202
1135-01

(z.VIII) Posadzki z deszczułek posadzkowych układane na klej - ma-
teriał z rozbiórki + 10% nowych deszczułek

m2

poz.55 m2 54.540
RAZEM 54.540

58
d.1.2.1

TZKNBK XV
0440-01
analogia

Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni podłóg m2

pok.04a,04b, 12.74+15.12 m2 27.860
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RAZEM 27.860

59
d.1.2.1

NNRNKB 202
1135-04

(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek m2

poz.55+poz.58 m2 82.400
RAZEM 82.400

60
d.1.2.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie wykładziny dy-
wanowej

m2

pok.05 10.55 m2 10.550
RAZEM 10.550

61
d.1.2.1

KNNR-W 3
0809-03

Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie m2

pok.05 poz.60 m2 10.550
RAZEM 10.550

62
d.1.2.1

KNR 2-02
1113-02
analogia

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu m2

pok.05 poz.60 m2 10.550
RAZEM 10.550

63
d.1.2.1

KNR 2-02
1113-06
analogia

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winy-
lu klejone - listwy z wkładką z wykładziny

m

pok.05 2.87*2+3.675*2-0.80 m 12.290
RAZEM 12.290

1.2.2 Aneks kuchenny
64

d.1.2.2
KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

02,03,04,05 [(2.17+1.85)*2*1.80]*3+(2.155+1.36)*2*1.80 m2 56.070
RAZEM 56.070

65
d.1.2.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

02,03,04,05 [3.22+(2.17+1.85)*2*2.78]*3+(2.155+1.36)*2*2.78 m2 96.257
RAZEM 96.257

66
d.1.2.2

NNRNKB 202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
poziome pod malowanie

m2

02,03,04,05 3.22*3+2.93 m2 12.590
RAZEM 12.590

67
d.1.2.2

NNRNKB 202
1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
pionowe (pod malowanie i glazurę)

m2

02,03,04,05 [(2.17+1.85)*2*2.78]*3+(2.155+1.36)*2*2.78 m2 86.597
RAZEM 86.597

68
d.1.2.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

02,03,04,05 poz.66 m2 12.590
RAZEM 12.590

69
d.1.2.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

02,03,04,05 poz.67-poz.70 m2 72.564
RAZEM 72.564

70
d.1.2.2

KNR 2-02
0829-06
analogia

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwy-
kłą - fragment przy zlewozmywaku

m2

02,03,04,05 [(0.80+0.60*2)*1.50]*3+(2.155+0.60*2)*1.50 m2 14.033
RAZEM 14.033

1.2.3 Łazienka
71

d.1.2.3
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

02,03,04, [(2.43+1.43+1.21+1.50+0.35*2+0.40)*2.05]*3 m2 47.171
RAZEM 47.171

72
d.1.2.3

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-
bości do 15 cm - skucie betonowego brodzika

m3

02,03,04, [1.21*1.53*0.15-0.40*0.60*0.15]*3 m3 0.725
RAZEM 0.725

73
d.1.2.3

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - miejsca
po rozebranej glazurze

m2

02,03,04, [(2.43+1.43+1.21+1.50+0.35*2+0.40)*2.05]*3 m2 47.171
RAZEM 47.171

74
d.1.2.3

KNR 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2
metodą smarowania - kabina natryskowa

m2

02,03,04, [(1.21*2+1.43+0.40+0.35)*2.05]*3 m2 28.290
RAZEM 28.290
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75

d.1.2.3
KNR 4-01
0716-01
analogia

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

02,03,04, poz.73 m2 47.171
RAZEM 47.171

76
d.1.2.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

02,03,04,05 [5.16+(1.21*2+1.43*2-0.75+1.12*2+2.36*2+1.26*2+0.83*2)*2.78]*3+
[1.96+(1.62+0.81)*2*0.78]-poz.84

m2 77.601

RAZEM 77.601
77

d.1.2.3
NNRNKB 202
1134-01
analogia

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pozio-
me (pod malowanie)

m2

02,03,04,05 5.16*3+1.96 m2 17.440
RAZEM 17.440

78
d.1.2.3

NNRNKB 202
1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi  - powierzchnie pio-
nowe (pod tynk i malowanie)

m2

pod tynk-02,
03,04,

poz.73 m2 47.171

pod malowa-
nie-02,03,04,
05

poz.76-poz.77 m2 60.161

RAZEM 107.332
79

d.1.2.3
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

poz.77 m2 17.440
RAZEM 17.440

80
d.1.2.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

poz.76-poz.77 m2 60.161
RAZEM 60.161

81
d.1.2.3

ZKNR C-1
0308-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy-
konanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej
powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni pionowej - sciany na-
trysku

m2

02,03,04, [(1.21*2+1.43*2-0.75)*2.25]*3 m2 30.578
RAZEM 30.578

82
d.1.2.3

ZKNR C-1
0308-13

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy-
konanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR
166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni piono-
wej

m

02,03,04, 2.25*6*3 m 40.500
RAZEM 40.500

83
d.1.2.3

NNRNKB 202
1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi  - powierzchnie pio-
nowe - gruntem szczepnym pod glazurę poza powierzchnią izolowa-
ną

m2

02,03,04, poz.84-poz.81 m2 43.740
RAZEM 43.740

84
d.1.2.3

KNR 2-02
0829-06
analogia

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwy-
kłą

m2

02,03,04, [(1.21*2+1.43*2-0.75)*2.25+(0.10*2+1.12*2+1.50+1.26*2+0.83)*2.00]
*3

m2 74.318

RAZEM 74.318
85

d.1.2.3
KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
- listwy narożnikowe

m

02,03,04, 2.00*5*3 m 30.000
RAZEM 30.000

86
d.1.2.3

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

02,03,04, 5.16+4.93+4.70 m2 14.790
RAZEM 14.790

87
d.1.2.3

KNNR-W 3
0809-03

Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie m2

02,03,04, poz.86 m2 14.790
RAZEM 14.790

88
d.1.2.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - po-
wierzchnie poziome

m2

02,03,04, poz.86 m2 14.790
RAZEM 14.790

89
d.1.2.3

ZKNR C-2
0605-02 9914

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygo-
towanym podłożu o gr. 2-5 mm - powierzchnia pomieszczenia do 2
m2

m2

02,03,04, poz.86 m2 14.790
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RAZEM 14.790

90
d.1.2.3

KNR 4-01
0306-01

Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - podmurowanie
brodzika

m2

02,03,04, 0.90*0.25*3 m2 0.675
RAZEM 0.675

91
d.1.2.3

ZKNR C-1
0308-05
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy-
konanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej
powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry - w
całej łazience

m2

02,03,04, poz.89+poz.90*2 m2 16.140
RAZEM 16.140

92
d.1.2.3

ZKNR C-1
0308-14
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy-
konanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR
166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni pozio-
mej od góry

m

02,03,04, [(1.21*2+1.43*2-0.75+1.12*2+1.50+0.10*2+1.52-0.75+0.83+1.26*2)]*
3

m 37.770

RAZEM 37.770
93

d.1.2.3
KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie  drzwiczek  w ścianach z cegieł (rewizje pod brodzikami) szt.

02,03,04, 1*3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

94
d.1.2.3

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane
na klej metodą zwykłą

m2

02,03,04, poz.86 m2 14.790
RAZEM 14.790

1.3 Nr 0A - pomieszczenie gospodarcze
95

d.1.3
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

3.25+(2.165+1.50)*2*2.78 m2 23.627
RAZEM 23.627

96
d.1.3

NNRNKB 202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
poziome pod malowanie

m2

3.25 m2 3.250
RAZEM 3.250

97
d.1.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
pionowe pod malowanie

m2

(2.165+1.50)*2*2.78 m2 20.377
RAZEM 20.377

98
d.1.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

3.25 m2 3.250
RAZEM 3.250

99
d.1.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

(2.165+1.50)*2*2.78-poz.100 m2 7.183
RAZEM 7.183

100
d.1.3

KNR 4-01
1206-04
uw.p.tab. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (3-5 m2 w jednym miejs-
cu) - lamperia

m2

(2.165+1.50)*2*1.80 m2 13.194
RAZEM 13.194

101
d.1.3

KNR 4-01
0813-05
analogia

Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15
cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza

płyt.

1 płyt. 1.000
RAZEM 1.000

1.4 Nr 0B
102

d.1.4
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

sala nauki 14.01+(3.90+3.725)*2*2.78 m2 56.405
przedp. 4.22+(2.33+1.81)*2*2.78 m2 27.238

RAZEM 83.643
103

d.1.4
NNRNKB 202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
poziome pod malowanie

m2

14.01+4.22 m2 18.230
RAZEM 18.230

104
d.1.4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
pionowe pod malowanie

m2

poz.102-poz.103 m2 65.413
RAZEM 65.413
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105

d.1.4
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

poz.103 m2 18.230
RAZEM 18.230

106
d.1.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

poz.104 m2 65.413
RAZEM 65.413

107
d.1.4

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie wykładziny dy-
wanowej

m2

sala nauki 14.01 m2 14.010
RAZEM 14.010

108
d.1.4

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

sala nauki 14.01 m2 14.010
RAZEM 14.010

109
d.1.4

KNNR-W 3
0809-03

Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie m2

sala nauki poz.108 m2 14.010
RAZEM 14.010

110
d.1.4

ZKNR C-2
0605-02 9914

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygo-
towanym podłożu o gr. 2-5 mm - powierzchnia pomieszczenia do 2
m2

m2

sala nauki poz.109 m2 14.010
RAZEM 14.010

111
d.1.4

KNR 2-02
1113-02
analogia

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu m2

sala nauki 14.01 m2 14.010
RAZEM 14.010

112
d.1.4

KNR 2-02
1113-06
analogia

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winy-
lu klejone - listwy z wkładką z wykładziny

m

3.90+3.61+3.725*2-0.90 m 14.060
RAZEM 14.060

1.5 Nr 0C
113

d.1.5
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

21.15+(5.48+3.88)*2*2.78 m2 73.192
RAZEM 73.192

114
d.1.5

NNRNKB 202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
poziome pod malowanie

m2

21.15 m2 21.150
RAZEM 21.150

115
d.1.5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
pionowe pod malowanie

m2

poz.113-poz.114 m2 52.042
RAZEM 52.042

116
d.1.5

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

poz.114 m2 21.150
RAZEM 21.150

117
d.1.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

poz.115 m2 52.042
RAZEM 52.042

2 1 PIĘTRO
2.1 Nr 101, 102, 103, 104, 105, 106

2.1.1 Pokoje i przedpokoje
118

d.2.1.1
KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu
z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1
miejscu) - fragmenty zniszczone po zaciekach z łazienki

m2

pok.101b,
102a,103b,
104a,106b

1.50*1.00*5 m2 7.500

RAZEM 7.500
119

d.2.1.1
KNR 4-01
0621-01

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 me-
todą smarowania

m2

poz.118 m2 7.500
RAZEM 7.500

120
d.2.1.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2
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pok.101ab,
102ab,103ab,
104ab,105ab,
106ab

[13.48+17.51+(3.87+3.225+5.28+3.87)*2*2.76]+[12.61+14.48+(3.93+
3.815+3.93+3.72)*2*2.76]*3+[12.65+15.21+(4.01+3.90+4.01+3.76)*
2*2.76]*2

m2 685.701

przedp.101,
102,103,104,
105,106

[6.05+(4.03+1.505)*2*2.76]+[4.25+(2.97+1.43)*2*2.76]*3+[4.20+
(2.96+1.42)*2*2.76]*2

m2 178.972

RAZEM 864.673
121

d.2.1.1
NNRNKB 202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
poziome pod malowanie

m2

pok.101ab,
102ab,103ab,
104ab,105ab,
106ab

[13.48+17.51]+[12.61+14.48]*3+[12.65+15.21]*2 m2 167.980

przedp.101,
102,103,104,
105,106

6.05+4.25*3+4.20*2 m2 27.200

RAZEM 195.180
122

d.2.1.1
NNRNKB 202
1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
pionowe pod malowanie

m2

poz.120-poz.121 m2 669.493
RAZEM 669.493

123
d.2.1.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

poz.121 m2 195.180
RAZEM 195.180

124
d.2.1.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

poz.122 m2 669.493
RAZEM 669.493

125
d.2.1.1

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2

pok.106a 15.00 m2 15.000
RAZEM 15.000

126
d.2.1.1

KNR 4-01
0816-07

Oczyszczenie deszczułek z rozbiórki z posegregowaniem i powiąza-
niem w wiązki

m2

poz.125 m2 15.000
RAZEM 15.000

127
d.2.1.1

NNRNKB 202
1135-01

(z.VIII) Posadzki z deszczułek posadzkowych układane na klej - ma-
teriał z rozbiórki + 10% nowych deszczułek

m2

poz.125 m2 15.000
RAZEM 15.000

128
d.2.1.1

TZKNBK XV
0440-01
analogia

Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni podłóg m2

poz.121-poz.125 m2 180.180
RAZEM 180.180

129
d.2.1.1

NNRNKB 202
1135-04

(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek m2

poz.125+poz.128 m2 195.180
RAZEM 195.180

2.1.2 Aneks kuchenny
130

d.2.1.2
KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

101,102,103,
104,105,106

[(1.75+2.04)*2*1.80]+[(2.25+1.65)*2*1.80]*3+[(2.275+1.69)*2*1.80]*2 m2 84.312

RAZEM 84.312
131

d.2.1.2
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

101,102,103,
104,105,106

[3.14+(1.75+2.04)*2*2.76]+[2.67+(2.25+1.65)*2*2.76]*3+[3.08+
(2.275+1.69)*2*2.76]*2

m2 146.588

RAZEM 146.588
132

d.2.1.2
NNRNKB 202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
poziome pod malowanie

m2

101,102103,
104,105,106

3.14+2.67*3+3.08*2 m2 17.310

RAZEM 17.310
133

d.2.1.2
NNRNKB 202
1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
pionowe (pod malowanie i glazurę)

m2

101,102,103,
104,105,106

poz.131-poz.132 m2 129.278

- 11 -

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 2293 Użytkownik: DARHAL



Remont pom. akademickich PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 129.278

134
d.2.1.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

poz.132 m2 17.310
RAZEM 17.310

135
d.2.1.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

poz.133-poz.136 m2 110.828
RAZEM 110.828

136
d.2.1.2

KNR 2-02
0829-06
analogia

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwy-
kłą - fragment przy zlewozmywaku

m2

101,102,103,
104,105,106

(0.85+0.60*2)*1.50*6 m2 18.450

RAZEM 18.450
2.1.3 Łazienka

137
d.2.1.3

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

101,102,103,
104,105,106

[(1.29*2+0.94*2-0.75+0.45+0.97+1.45)*2.05]+[(1.295*2+0.93*2-0.75+
0.45+1.00+1.61)*2.05]*3+[(1.35*2+1.48*2-0.75+0.45+0.94+1.58)*
2.05]*2

m2 87.371

RAZEM 87.371
138

d.2.1.3
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-
bości do 15 cm - skucie betonowego brodzika

m3

101,102,103,
104,105,106

[1.29+0.94]+[1.295*0.93]*3+[0.96*1.35+0.52*0.25]*2 m3 8.695

RAZEM 8.695
139

d.2.1.3
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - miejsca
po rozebranej glazurze

m2

101,102,103,
104,105,106

poz.137 m2 87.371

RAZEM 87.371
140

d.2.1.3
KNR 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2
metodą smarowania - kabina natryskowa

m2

101,102,103,
104,105,106

[(0.94*2+1.29*2-0.75)*2.05]+[(0.93*2+1.295*2-0.75)*2.05]*3+[(1.35*
2+0.96*2-0.75)*2.05]*2

m2 46.228

RAZEM 46.228
141

d.2.1.3
KNR 4-01
0716-01
analogia

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

poz.139 m2 87.371
RAZEM 87.371

142
d.2.1.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

101,102,103,
104,105,106

[4.51+(1.29*2+0.94*2-0.75+0.97*2+2.39*2+1.29*2+0.81*2)*2.76]*6-
poz.150

m2 118.088

RAZEM 118.088
143

d.2.1.3
NNRNKB 202
1134-01
analogia

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pozio-
me (pod malowanie)

m2

101,102,103,
104,105,106

4.51+4.70*3+4.66+3.84 m2 27.110

RAZEM 27.110
144

d.2.1.3
NNRNKB 202
1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi  - powierzchnie pio-
nowe (pod tynk i malowanie)

m2

pod tynk-101,
102,103,104,
105,106

poz.139 m2 87.371

pod malowa-
nie-101,102,
103,104,105,
106

poz.142-poz.143 m2 90.978

RAZEM 178.349
145

d.2.1.3
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

poz.143 m2 27.110
RAZEM 27.110

146
d.2.1.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

poz.142-poz.143 m2 90.978
RAZEM 90.978
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147

d.2.1.3
ZKNR C-1
0308-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy-
konanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej
powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni pionowej - sciany na-
trysku

m2

101,102,103,
104,105,106

[(1.29*2+0.94*2-0.75)*2.25]*4+[(1.35*2+1.48*2-0.75)*2.25]*2 m2 55.485

RAZEM 55.485
148

d.2.1.3
ZKNR C-1
0308-13

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy-
konanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR
166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni piono-
wej

m

101,102,103,
104,105,106

[2.25*3]*2+[2.25*6]*4 m 67.500

RAZEM 67.500
149

d.2.1.3
NNRNKB 202
1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi  - powierzchnie pio-
nowe - gruntem szczepnym pod glazurę poza powierzchnia izolowa-
ną

m2

101,102,103,
104,105,106

[poz.150-poz.147] m2 95.760

RAZEM 95.760
150

d.2.1.3
KNR 2-02
0829-06
analogia

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwy-
kłą

m2

101,102,103,
104,105,106

[(1.29*2+0.94*2-0.75)*2.25+(0.97*2+1.55*2+1.29*2+0.81)*2.00]*6 m2 151.245

RAZEM 151.245
151

d.2.1.3
KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
- listwy narożnikowe

m

101,102,103,
104,105,106

[2.00*3]*2+[2.00*5]*4 m 52.000

RAZEM 52.000
152

d.2.1.3
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

101,102,103,
104,105,106

4.51+4.70*3+4.65+3.84 m2 27.100

RAZEM 27.100
153

d.2.1.3
KNNR-W 3
0809-03

Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie m2

101,102,103,
104,105,106

poz.152 m2 27.100

RAZEM 27.100
154

d.2.1.3
NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - po-
wierzchnie poziome

m2

101,102,103,
104,105,106

poz.152 m2 27.100

RAZEM 27.100
155

d.2.1.3
ZKNR C-2
0605-02 9914

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygo-
towanym podłożu o gr. 2-5 mm - powierzchnia pomieszczenia do 2
m2

m2

101,102,103,
104,105,106

poz.152 m2 27.100

RAZEM 27.100
156

d.2.1.3
KNR 4-01
0306-01

Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - podmurowanie
brodzika

m2

101,102,103,
104,105,106

0.95*0.25*6 m2 1.425

RAZEM 1.425
157

d.2.1.3
ZKNR C-1
0308-05
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy-
konanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej
powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry - w
całej łazience

m2

101,102,103,
104,105,106

poz.155+poz.156*2 m2 29.950

RAZEM 29.950
158

d.2.1.3
ZKNR C-1
0308-14
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy-
konanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR
166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni pozio-
mej od góry

m

101,102,103,
104,105,106

[1.29*2+0.94*2-0.75+0.97*2+1.50*2+1.29*2+0.81]*4+[1.35*2+1.48*2-
0.75+0.94*2+1.58*2+1.35*2+0.80]*2

m 75.060

RAZEM 75.060
159

d.2.1.3
KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie  drzwiczek  w ścianach z cegieł (rewizje pod brodzikami) szt.
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101,102,103,
104,105,106

1*6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
160

d.2.1.3
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane
na klej metodą zwykłą

m2

101,102,103,
104,105,106

poz.152 m2 27.100

RAZEM 27.100
2.2 Nr 1A pomieszczenie godpodarcze
161

d.2.2
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

3.41+(2.09+1.55)*2*2.76 m2 23.503
RAZEM 23.503

162
d.2.2

NNRNKB 202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
poziome pod malowanie

m2

3.41 m2 3.410
RAZEM 3.410

163
d.2.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
pionowe pod malowanie

m2

poz.161-poz.162 m2 20.093
RAZEM 20.093

164
d.2.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

poz.162 m2 3.410
RAZEM 3.410

165
d.2.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

poz.163-poz.166 m2 6.989
RAZEM 6.989

166
d.2.2

KNR 4-01
1206-04
uw.p.tab. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (3-5 m2 w jednym miejs-
cu) - lamperia

m2

(2.09+1.55)*2*1.80 m2 13.104
RAZEM 13.104

167
d.2.2

KNR 4-01
0813-05
analogia

Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15
cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza

płyt.

1 płyt. 1.000
RAZEM 1.000

2.3 Nr 1B
168

d.2.3
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

sala nauki (3.90+3.60)*2*2.76 m2 41.400
RAZEM 41.400

169
d.2.3

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

poz.168 m2 41.400
RAZEM 41.400

170
d.2.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

sala nauki 13.70 m2 13.700
przedp. 4.57+(2.33+1.96)*2*2.76 m2 28.251

RAZEM 41.951
171

d.2.3
NNRNKB 202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
poziome pod malowanie

m2

sala nauki,
przedp.

13.70+4.57 m2 18.270

RAZEM 18.270
172

d.2.3
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
pionowe pod malowanie

m2

sala nauki,
przedp.

poz.170-poz.171+poz.169 m2 65.081

RAZEM 65.081
173

d.2.3
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

sala nauki,
przedp.

poz.171 m2 18.270

RAZEM 18.270
174

d.2.3
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

przedp. (2.33+1.96)*2*2.76 m2 23.681
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RAZEM 23.681

175
d.2.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

sala nauki poz.169 m2 41.400
RAZEM 41.400

176
d.2.3

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

sala nauki 13.70 m2 13.700
RAZEM 13.700

177
d.2.3

KNNR-W 3
0809-03

Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie m2

sala nauki poz.176 m2 13.700
RAZEM 13.700

178
d.2.3

ZKNR C-2
0605-02 9914

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygo-
towanym podłożu o gr. 2-5 mm - powierzchnia pomieszczenia do 2
m2

m2

sala nauki poz.177 m2 13.700
RAZEM 13.700

179
d.2.3

KNR 2-02
1113-02
analogia

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu m2

sala nauki poz.176 m2 13.700
RAZEM 13.700

180
d.2.3

KNR 2-02
1113-06
analogia

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winy-
lu klejone - listwy z wkładką z wykładziny

m

3.90*2+3.60*2-0.90 m 14.100
RAZEM 14.100

3 II PIĘTRO
3.1 Nr 201, 202, 203, 204, 205, 206

3.1.1 Pokoje i przedpokoje
181

d.3.1.1
KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu
z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1
miejscu) - fragmenty zniszczone po zaciekach z łazienki

m2

pok.201b,
203b,205a,
206b

1.50*1.00*4 m2 6.000

RAZEM 6.000
182

d.3.1.1
KNR 4-01
0621-01

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 me-
todą smarowania

m2

poz.181 m2 6.000
RAZEM 6.000

183
d.3.1.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

pok.201ab,
202ab,203ab,
204ab,205ab,
206ab

[13.81+17.26+(3.92+3.35+3.83+5.22)*2*2.73]+[12.95+14.78+(3.95+
3.84+3.97+3.75)*2*2.73]*3+[13.30+15.29+(4.04+3.92+4.04+3.75)*2*
2.73]+[14.68+13.13+(3.96+3.88+3.96+3.70)*2*2.73]

m2 684.446

przedp.201,
202,203,204,
205,206

[5.98+(3.88+1.54)*2*2.73]+[4.35+(3.06+1.42)*2*2.73]*3+[4.15+(2.95+
1.38)*2*2.73]+[4.11+(2.78+1.48)*2*2.73]

m2 177.167

RAZEM 861.613
184

d.3.1.1
NNRNKB 202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
poziome pod malowanie

m2

pok.201ab,
202ab,203ab,
204ab,205ab,
206ab

[13.81+17.26]+[12.95+14.78]*3+[13.30+15.29]+[14.68+13.13] m2 170.660

przedp.201,
202,203,204,
205,206

5.98+4.35*3+4.15+4.11 m2 27.290

RAZEM 197.950
185

d.3.1.1
NNRNKB 202
1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
pionowe pod malowanie

m2

poz.183-poz.184 m2 663.663
RAZEM 663.663

186
d.3.1.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

poz.184 m2 197.950
RAZEM 197.950

187
d.3.1.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2
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poz.185 m2 663.663

RAZEM 663.663
188

d.3.1.1
TZKNBK XV
0440-01
analogia

Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni podłóg m2

poz.184 m2 197.950
RAZEM 197.950

189
d.3.1.1

NNRNKB 202
1135-04

(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek m2

poz.188 m2 197.950
RAZEM 197.950

3.1.2 Aneks kuchenny
190

d.3.1.2
KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

201,202,203,
204,205,206

[(1.69+2.255)*2*1.80]+[(2.14+1.67)*2*1.80]*3+[(2.29+1.73)*2*1.80]*2 m2 84.294

RAZEM 84.294
191

d.3.1.2
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

201,202,203,
204,205,206

[3.11+(1.69+2.255)*2*2.73]+[2.79+(2.14+1.67)*2*2.73]*3+[3.29+
(2.29+1.73)*2*2.73]*2

m2 145.906

RAZEM 145.906
192

d.3.1.2
NNRNKB 202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
poziome pod malowanie

m2

201,202,203,
204,205,206

3.11+2.79*3+3.29*2 m2 18.060

RAZEM 18.060
193

d.3.1.2
NNRNKB 202
1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
pionowe (pod malowanie i glazurę)

m2

201,202,203,
204,205,206

poz.191-poz.192 m2 127.846

RAZEM 127.846
194

d.3.1.2
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

poz.192 m2 18.060
RAZEM 18.060

195
d.3.1.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

poz.193-poz.196 m2 109.396
RAZEM 109.396

196
d.3.1.2

KNR 2-02
0829-06
analogia

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwy-
kłą - fragment przy zlewozmywaku

m2

201,202,203,
204,205,206

(0.85+0.60*2)*1.50*6 m2 18.450

RAZEM 18.450
3.1.3 Łazienka

197
d.3.1.3

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

201,202,203,
204,205,206

(1.30*2+0.90*2-0.75+0.94+1.45+0.40)*2.05*6 m2 79.212

RAZEM 79.212
198

d.3.1.3
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-
bości do 15 cm - skucie betonowego brodzika

m3

201,202,203,
204,205,206

(1.30*0.90)*6 m3 7.020

RAZEM 7.020
199

d.3.1.3
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - miejsca
po rozebranej glazurze

m2

201,202,203,
204,205,206

poz.197 m2 79.212

RAZEM 79.212
200

d.3.1.3
KNR 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2
metodą smarowania - kabina natryskowa

m2

201,202,203,
204,205,206

(1.30*2+0.90*2-0.75)*2.05*6 m2 44.895

RAZEM 44.895
201

d.3.1.3
KNR 4-01
0716-01
analogia

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

poz.199 m2 79.212
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RAZEM 79.212

202
d.3.1.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

201,202,203,
204,205,206

[4.47+(1.30*2+0.90*2-0.75+0.94*2+2.30*2+1.29*2+0.83*2)*2.73]*6-
poz.210

m2 114.646

RAZEM 114.646
203

d.3.1.3
NNRNKB 202
1134-01
analogia

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pozio-
me (pod malowanie)

m2

201,202,203,
204,205,206

4.47*6 m2 26.820

RAZEM 26.820
204

d.3.1.3
NNRNKB 202
1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi  - powierzchnie pio-
nowe (pod tynk i malowanie)

m2

pod tynk-201,
202,203,204,
205,206

poz.199 m2 79.212

pod malowa-
nie-201,202,
203,204,205,
206

poz.202-poz.203 m2 87.826

RAZEM 167.038
205

d.3.1.3
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

poz.203 m2 26.820
RAZEM 26.820

206
d.3.1.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

poz.202-poz.203 m2 87.826
RAZEM 87.826

207
d.3.1.3

ZKNR C-1
0308-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy-
konanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej
powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni pionowej - sciany na-
trysku

m2

201,202,203,
204,205,206

[(1.30*2+0.90*2-0.75)*2.25]*6 m2 49.275

RAZEM 49.275
208

d.3.1.3
ZKNR C-1
0308-13

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy-
konanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR
166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni piono-
wej

m

201,202,203,
204,205,206

2.25*3*6 m 40.500

RAZEM 40.500
209

d.3.1.3
NNRNKB 202
1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi  - powierzchnie pio-
nowe - gruntem szczepnym pod glazurę poza powierzchnia izolowa-
ną

m2

201,202,203,
204,205,206

[poz.210-poz.207] m2 98.280

RAZEM 98.280
210

d.3.1.3
KNR 2-02
0829-06
analogia

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwy-
kłą

m2

201,202,203,
204,205,206

[(1.30*2+0.90*2-0.75)*2.25+(0.94*2+1.45*2+1.29*2+0.83)*2.00]*6 m2 147.555

RAZEM 147.555
211

d.3.1.3
KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
- listwy narożnikowe

m

201,202,203,
204,205,206

2.00*3*6 m 36.000

RAZEM 36.000
212

d.3.1.3
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

201,202,203,
204,205,206

4.47*6 m2 26.820

RAZEM 26.820
213

d.3.1.3
KNNR-W 3
0809-03

Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie m2

201,202,203,
204,205,206

poz.212 m2 26.820

RAZEM 26.820
214

d.3.1.3
NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - po-
wierzchnie poziome

m2
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201,202,203,
204,205,206

poz.212 m2 26.820

RAZEM 26.820
215

d.3.1.3
ZKNR C-2
0605-02 9914

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygo-
towanym podłożu o gr. 2-5 mm - powierzchnia pomieszczenia do 2
m2

m2

201,202,203,
204,205,206

poz.212 m2 26.820

RAZEM 26.820
216

d.3.1.3
KNR 4-01
0306-01

Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - podmurowanie
brodzika

m2

201,202,203,
204,205,206

0.90*0.25*6 m2 1.350

RAZEM 1.350
217

d.3.1.3
ZKNR C-1
0308-05
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy-
konanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej
powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry - w
całej łazience

m2

201,202,203,
204,205,206

poz.215+poz.216*2 m2 29.520

RAZEM 29.520
218

d.3.1.3
ZKNR C-1
0308-14
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy-
konanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR
166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni pozio-
mej od góry

m

201,202,203,
204,205,206

(1.30*2+0.90*2-0.75+0.94*2+1.45*2+1.29*2+0.83)*6 m 71.040

RAZEM 71.040
219

d.3.1.3
KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie  drzwiczek  w ścianach z cegieł (rewizje pod brodzikami) szt.

201,202,203,
204,205,206

1*6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
220

d.3.1.3
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane
na klej metodą zwykłą

m2

201,202,203,
204,205,206

poz.212 m2 26.820

RAZEM 26.820
3.2 Nr 2B pomieszczenie godpodarcze
221

d.3.2
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

3.40+(2.18+1.56)*2*2.73 m2 23.820
RAZEM 23.820

222
d.3.2

NNRNKB 202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
poziome pod malowanie

m2

3.40 m2 3.400
RAZEM 3.400

223
d.3.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
pionowe pod malowanie

m2

poz.221-poz.222 m2 20.420
RAZEM 20.420

224
d.3.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

poz.222 m2 3.400
RAZEM 3.400

225
d.3.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

poz.223-poz.226 m2 6.956
RAZEM 6.956

226
d.3.2

KNR 4-01
1206-04
uw.p.tab. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (3-5 m2 w jednym miejs-
cu) - lamperia

m2

(2.18+1.56)*2*1.80 m2 13.464
RAZEM 13.464

3.3 Nr 2A
227

d.3.3
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

sala nauki 13.74+(3.90+3.705)*2*2.73 m2 55.263
przedp. 4.43+(2.33+1.90)*2*2.73 m2 27.526
kuchnia 7.39+(3.49+2.215)*2*0.73 m2 15.719

RAZEM 98.508

- 18 -

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 2293 Użytkownik: DARHAL



Remont pom. akademickich PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
228

d.3.3
NNRNKB 202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
poziome pod malowanie

m2

sala nauki,
przedp.

13.74+4.43 m2 18.170

kuchnia 7.39 m2 7.390
RAZEM 25.560

229
d.3.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
pionowe pod malowanie

m2

sala nauki,
przedp.,kuch-
nia

poz.227-poz.228 m2 72.948

RAZEM 72.948
230

d.3.3
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

sala nauki,
przedp.,kuch-
nia

poz.228 m2 25.560

RAZEM 25.560
231

d.3.3
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

sala nauki,
przedp.,kuch-
nia

poz.229 m2 72.948

RAZEM 72.948
4 III PIĘTRO

4.1 Nr 301, 302, 303, 304, 505, 306
4.1.1 Pokoje i przedpokoje

232
d.4.1.1

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu
z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1
miejscu) - fragmenty zniszczone po zaciekach z łazienki

m2

pok.301a,
301b,302a,
303b,304a,
305a,306b

1.50*1.00*7 m2 10.500

RAZEM 10.500
233

d.4.1.1
KNR 4-01
0621-01

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 me-
todą smarowania

m2

poz.232 m2 10.500
RAZEM 10.500

234
d.4.1.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

pok.301ab,
302ab,303ab,
304ab,305ab,
306ab

[13.17+17.45+(3.97+3.165+3.97+5.305)*2*2.76]+[12.78+14.78+
(3.95+3.80+3.97+3.81)*2*2.76]*3+[13.22+14.94+(3.98+3.93+3.98+
3.74)*2*2.76]+[15.05+12.92+(3.96+3.92+3.96+3.66)*2*2.76]

m2 689.028

przedp.301,
302,303,304,
305,306

[5.86+(3.88+1.51)*2*2.76]+[4.20+(2.96+1.42)*2*2.76]*3+[4.51+(3.06+
1.47)*2*2.76]+[4.32+(2.92+1.47)*2*2.76]

m2 178.814

RAZEM 867.842
235

d.4.1.1
NNRNKB 202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
poziome pod malowanie

m2

pok.301ab,
302ab,303ab,
304ab,305ab,
306ab

[13.17+17.45]+[12.78+14.78]*3+[13.22+14.94]+[15.05+12.92] m2 169.430

przedp.301,
302,303,304,
305,306

5.86+4.20*3+4.51+4.32 m2 27.290

RAZEM 196.720
236

d.4.1.1
NNRNKB 202
1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
pionowe pod malowanie

m2

poz.234-poz.235 m2 671.122
RAZEM 671.122

237
d.4.1.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

poz.235 m2 196.720
RAZEM 196.720

238
d.4.1.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

poz.236 m2 671.122
RAZEM 671.122
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239

d.4.1.1
TZKNBK XV
0440-01
analogia

Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni podłóg m2

poz.235 m2 196.720
RAZEM 196.720

240
d.4.1.1

NNRNKB 202
1135-04

(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek m2

poz.239 m2 196.720
RAZEM 196.720

4.1.2 Aneks kuchenny
241

d.4.1.2
KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

201,202,203,
204,205,206

[(1.64+2.075)*2*1.80]+[(2.13+1.71)*2*1.80]*3+[(2.28+1.73)*2*1.80]*2 m2 83.718

RAZEM 83.718
242

d.4.1.2
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

301,302,303,
304,305,306

[2.81+(1.64+2.075)*2*2.76]+[2.93+(2.13+1.71)*2*2.76]*3+[3.34+
(2.28+1.73)*2*2.76]*2

m2 146.648

RAZEM 146.648
243

d.4.1.2
NNRNKB 202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
poziome pod malowanie

m2

301,302,303,
304,305,306

2.81+2.93*3+3.34*2 m2 18.280

RAZEM 18.280
244

d.4.1.2
NNRNKB 202
1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
pionowe (pod malowanie i glazurę)

m2

301,302,303,
304,305,306

poz.242-poz.243 m2 128.368

RAZEM 128.368
245

d.4.1.2
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

poz.243 m2 18.280
RAZEM 18.280

246
d.4.1.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

poz.244-poz.247 m2 109.918
RAZEM 109.918

247
d.4.1.2

KNR 2-02
0829-06
analogia

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwy-
kłą - fragment przy zlewozmywaku

m2

301,302,303,
304,305,306

(0.85+0.60*2)*1.50*6 m2 18.450

RAZEM 18.450
4.1.3 Łazienka

248
d.4.1.3

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

301,302,303,
304,305,306

(1.25*2+0.94*2-0.75+1.06+1.45+0.25)*2.05*6 m2 78.597

RAZEM 78.597
249

d.4.1.3
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-
bości do 15 cm - skucie betonowego brodzika

m3

301,302,303,
304,305,306

(1.25*0.90)*6 m3 6.750

RAZEM 6.750
250

d.4.1.3
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - miejsca
po rozebranej glazurze

m2

301,302,303,
304,305,306

poz.248 m2 78.597

RAZEM 78.597
251

d.4.1.3
KNR 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2
metodą smarowania - kabina natryskowa

m2

301,302,303,
304,305,306

(1.25*2+0.94*2-0.75)*2.05*6 m2 44.649

RAZEM 44.649
252

d.4.1.3
KNR 4-01
0716-01
analogia

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

poz.250 m2 78.597
RAZEM 78.597
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253

d.4.1.3
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

301,302,303,
304,305,306

[4.71+(1.25*2+0.90*2-0.75+1.06*2+2.36*2+1.25*2+0.82*2)*2.76]*6-
poz.261

m2 119.792

RAZEM 119.792
254

d.4.1.3
NNRNKB 202
1134-01
analogia

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pozio-
me (pod malowanie)

m2

301,302,303,
304,305,306

4.71*6 m2 28.260

RAZEM 28.260
255

d.4.1.3
NNRNKB 202
1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi  - powierzchnie pio-
nowe (pod tynk i malowanie)

m2

pod tynk-301,
302,303,304,
305,306

poz.250 m2 78.597

pod malowa-
nie-301,302,
303,304,305,
306

poz.253-poz.254 m2 91.532

RAZEM 170.129
256

d.4.1.3
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

poz.254 m2 28.260
RAZEM 28.260

257
d.4.1.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

poz.253-poz.254 m2 91.532
RAZEM 91.532

258
d.4.1.3

ZKNR C-1
0308-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy-
konanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej
powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni pionowej - sciany na-
trysku

m2

301,302,303,
304,305,306

[(1.25*2+0.94*2-0.75)*2.25]*6 m2 49.005

RAZEM 49.005
259

d.4.1.3
ZKNR C-1
0308-13

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy-
konanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR
166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni piono-
wej

m

301,302,303,
304,305,306

2.25*3*6 m 40.500

RAZEM 40.500
260

d.4.1.3
NNRNKB 202
1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi  - powierzchnie pio-
nowe - gruntem szczepnym pod glazurę poza powierzchnia izolowa-
ną

m2

301,302,303,
304,305,306

[poz.261-poz.258] m2 100.080

RAZEM 100.080
261

d.4.1.3
KNR 2-02
0829-06
analogia

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwy-
kłą

m2

301,302,303,
304,305,306

[(1.25*2+0.94*2-0.75)*2.25+(1.06*2+1.45*2+1.25*2+0.82)*2.00]*6 m2 149.085

RAZEM 149.085
262

d.4.1.3
KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
- listwy narożnikowe

m

301,302,303,
304,305,306

2.00*3*6 m 36.000

RAZEM 36.000
263

d.4.1.3
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

301,302,303,
304,305,306

4.71*6 m2 28.260

RAZEM 28.260
264

d.4.1.3
KNNR-W 3
0809-03

Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie m2

301,302,303,
304,305,306

poz.263 m2 28.260

RAZEM 28.260
265

d.4.1.3
NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - po-
wierzchnie poziome

m2

301,302,303,
304,305,306

poz.263 m2 28.260
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RAZEM 28.260

266
d.4.1.3

ZKNR C-2
0605-02 9914

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygo-
towanym podłożu o gr. 2-5 mm - powierzchnia pomieszczenia do 2
m2

m2

301,302,303,
304,305,306

poz.263 m2 28.260

RAZEM 28.260
267

d.4.1.3
KNR 4-01
0306-01

Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - podmurowanie
brodzika

m2

301,302,303,
304,305,306

0.90*0.25*6 m2 1.350

RAZEM 1.350
268

d.4.1.3
ZKNR C-1
0308-05
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy-
konanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej
powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry - w
całej łazience

m2

301,302,303,
304,305,306

poz.266+poz.267*2 m2 30.960

RAZEM 30.960
269

d.4.1.3
ZKNR C-1
0308-14
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy-
konanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR
166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni pozio-
mej od góry

m

301,302,303,
304,305,306

(1.25*2+0.94*2-0.75+1.06*2+1.45*2+1.25*2+0.82)*6 m 71.820

RAZEM 71.820
270

d.4.1.3
KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie  drzwiczek  w ścianach z cegieł (rewizje pod brodzikami) szt.

301,302,303,
304,305,306

1*6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
271

d.4.1.3
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane
na klej metodą zwykłą

m2

301,302,303,
304,305,306

poz.263 m2 28.260

RAZEM 28.260
4.2 Nr 3A pomieszczenie godpodarcze
272

d.4.2
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

3.40+(2.18+1.56)*2*2.76 m2 24.045
RAZEM 24.045

273
d.4.2

NNRNKB 202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
poziome pod malowanie

m2

3.40 m2 3.400
RAZEM 3.400

274
d.4.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
pionowe pod malowanie

m2

poz.272-poz.273 m2 20.645
RAZEM 20.645

275
d.4.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

poz.273 m2 3.400
RAZEM 3.400

276
d.4.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

poz.274-poz.277 m2 7.181
RAZEM 7.181

277
d.4.2

KNR 4-01
1206-04
uw.p.tab. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (3-5 m2 w jednym miejs-
cu) - lamperia

m2

(2.18+1.56)*2*1.80 m2 13.464
RAZEM 13.464

278
d.4.2 kalk. własna

Dorobienie i montaż klapy dla wyłazu na poddasze nieużytkowe (ist-
niejący otwór w stropie~85x42cm)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4.3 Nr 3B
279

d.4.3
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

sala nauki 13.74+(3.90+3.695)*2*2.76 m2 55.664
przedp. 4.41+(2.36+1.87)*2*2.76 m2 27.760

RAZEM 83.424
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280

d.4.3
NNRNKB 202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
poziome pod malowanie

m2

sala nauki,
przedp.

13.74+4.41 m2 18.150

7.39 m2 7.390
RAZEM 25.540

281
d.4.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
pionowe pod malowanie

m2

sala nauki,
przedp.

poz.279-poz.280 m2 57.884

RAZEM 57.884
282

d.4.3
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

sala nauki,
przedp.

poz.280 m2 25.540

RAZEM 25.540
283

d.4.3
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

sala nauki,
przedp.

poz.281 m2 57.884

RAZEM 57.884
5 Inne

284
d.5

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

01,02,03,0B,
04,0C

1.40*1.40*10+0.80*1.40*2 m2 21.840

101,102,103,
104,1B,105,
106

1.40*1.40*13+0.80*1.40*2 m2 27.720

201,202,203,
204,2A,205,
206

1.40*1.40*13+0.80*1.40*3 m2 28.840

301,301,303,
304,305,306

1.40*1.40*13+0.80*1.40*2 m2 27.720

RAZEM 106.120
285
d.5

KNNR-W 3
1013-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

parter 377.00 m2 377.000
1 piętro 367.80 m2 367.800
2 piętro 368.50 m2 368.500
3 piętro 368.06 m2 368.060

RAZEM 1481.360
286
d.5

KNNR 3
0702-05

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych m2

łazienka,wc,
kuchnia01,02,
03,04,05

0.70*2.00*3*4+0.70*2.00*2 m2 19.600

sala nauki 0B, 0.80*2.00 m2 1.600
łazienka, wc,
kuchnia 101-
106

0.70*2.00*3*6 m2 25.200

sala nauki 1B 0.80*2.00 m2 1.600
łazienka, wc,
kuchnia 201-
206

0.70*2.00*3*6 m2 25.200

sala nauki 2A 0.80*2.00 m2 1.600
łazienka, wc,
kuchnia 301-
306

0.70*2.00*3*6 m2 25.200

sala nauki 3B 0.80*2.00 m2 1.600
RAZEM 101.600

287
d.5

TZKNBK I
0807-01 +
TZKNBK I
0807-02

Ręczne przenoszenie drewna bud.,desek,stempli,bali itp.o ciężarze
do 25 kg w jednym poziomie na odl.do 20 m - zdemontowanych drzwi

m3

poz.286*0.10 m3 10.160
RAZEM 10.160

288
d.5

TZKNBK I
0807-05

Ręczne przenoszenie drewna bud.,desek,stempli,bali itp.o ciężarze
do 25 kg - za każdy 1 m wys.znoszenia - zdemontowanych drzwi
Krotność = 2

m3

poz.287 m3 10.160
RAZEM 10.160

289
d.5

TZKNBK I
0504-01

Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odl.do 30
m

m3
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[(poz.1+poz.2+poz.25+poz.26+poz.48+poz.73+poz.118+poz.139+
poz.168+poz.181+poz.199+poz.232+poz.250)*0.02+(poz.23+poz.39+
poz.71+poz.86+poz.108+poz.137+poz.152+poz.176+poz.197+
poz.212+poz.248+poz.263)*0.01+poz.24+poz.72+poz.138+poz.198+
poz.249]*1.25

m3 44.889

RAZEM 44.889
290
d.5

TZKNBK I
0504-05

Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m wys.znoszenia
Krotność = 2

m3

poz.289 m3 44.889
RAZEM 44.889

291
d.5

KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym za-
ładowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km

m3

poz.287+poz.289 m3 55.049
RAZEM 55.049

292
d.5

KNR 4-04
1105-02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym za-
ładowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpo-
częty km ponad 1 km
Krotność = 19

m3

poz.291 m3 55.049
RAZEM 55.049
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