
 

Załącznik nr 2  

Formularz kosztorysu ofertowego – przedmiar robót do zamówienia pod nazwą:   

„Wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych dla Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola             

w Wielopolu Skrzyńskim” 

Pracownia Projektowo-Realizacyjna Piotr Kosydar                                                                          

39-100 Ropczyce ul. Wyszyńskiego 89   

NAZWA INWESTYCJI:   „Integracyjne przedszkole Krasnala Hałabały - równy start  
                                         w obliczu nierównych szans.” 
 
ADRES INWESTYCJI:  Budynek Samorządowego Przedszkola Krasnala  Hałabały                

Budynek Szkoły Podstawowej                                                          

Budynek Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola 

INWESTOR:                      Gmina Wielopole Skrzyńskie 

ADRES INWESTORA:   39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 

 

 

Kosztorys ofertowy – Budynek Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały 

 

Lp. 
 

Podstawa Opis Jm. Obmiar Cena 
jedn. 

Wartość 

1 KNR 4-01 
1202-09 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2 

m2 636.833   

2 NNRNKB 
202 1134-

02 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami odpowiednimi do 
przygotowania powierzchni przed malowaniem – powierzchnie 
pionowe. Preparat dostosowany do powierzchni gipsowych. 

m2 412.618   

3 NNRNKB 
202 1134-

01 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami odpowiednimi do 
przygotowania powierzchni przed malowaniem – powierzchnie 
poziome.Preparat dostosowany do powierzchni gipsowych. 

m2 224.215   

4 KNR 2-02 
1505-05 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych 

m2 636.833   

5 KNR 2-02 
1504-08 

Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków 
wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur 

m2 412.618   

6 KNR 4-01 
1212-28 

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i 
gazowych o średnicy do 50 mm 

m 39.900   

  Kosztorys netto     

  VAT     

  Razem brutto     

 



Kosztorys ofertowy – Budynek Szkoły Podstawowej  

 

Lp. Podstawa Opis Jm. Obmiar Cena 
jedn. 

Wartość 

1  Zadanie 1, Lp. 2  Szpachlowanie i malowanie sal 
dydaktycznych 

    

1 d.1 KNR 4-01 
1202-09 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2 

m2 147.578   

2 d.1 NNRNKB 
202 1134-

02 

(z.VII). Gruntowanie podłoży preparatami odpowiednimi do 
przygotowania powierzchni przed malowaniem - powierzchnie 
pionowe 

m2 97.494   

3 d.1 NNRNKB 
202 1134-

01 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami odpowiednimi do 
przygotowania powierzchni przed malowaniem - powierzchnie 
poziome 

m2 50.084   

4 d.1 KNR 2-02 
1505-05 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych 

m2 147.578   

5 d.1 KNR 2-02 
1504-08 

Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków 
wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur 

m2 97.494   

6 d.1 KNR 4-01 
1212-28 

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i 
gazowych o średnicy do 50 mm 

m 13.300   

  Razem dział: Zadanie 1, Lp. 2  Szpachlowanie i malowanie 
sal dydaktycznych 

    

2  Zadanie 1, Lp. 3  Adaptacja szatni     

7 d.2 KNR 4-01 
0354-07 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni do 2 m2 -  drzwi wejściowe do sanitariatów 

szt. 2.000   

8 d.2 KNR 4-01 
0349-02 

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej  -  poszerzenie otworów drzwiowych 

m3 0.371   

9 d.2 KNR 4-01 
0313-02 

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z 
wykuciem bruzd dla belek 

m3 0.156   

10 d.2 KNR 4-01 
0313-04 

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - 
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm  -  
kątowniki 45x45x4, L= 4x1,30 m 

m 5.200   

11 d.2 KNR 4-01 
0320-02 

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 
m2 w ścianach z cegieł  -  ościeżnica "90", 2 szt. 

m2 3.600   

12 d.2 KNR 2-02 
1017-02 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o 
powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone  -  drzwi 
wejściowe do sanitariatów, wyposażone w klamki, szyldy, 
wkładki, samozamykacze, 2 szt. 

m2 3.600   

13 d.2 KNR 0-19 
0929-11 

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-
rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 

m2 6.718   

14 d.2 KNR 4-01 
0708-02 

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy 
cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm  -  
uzupełnienie tynku w pomieszczeniu sprzątaczek i w stołówce 

m 6.996   

15 d.2 KNR 4-01 
1204-02 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian 

m2 3.498   

16 d.2 KNR 4-01 
1202-09 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2 

m2 64.033   

17 d.2 NNRNKB 
202 1134-

02 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami odpowiednimi do 
przygotowania powierzchni przed malowaniem  - 
powierzchnie pionowe 

m2 47.569   

18 d.2 NNRNKB 
202 1134-

01 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami odpowiednimi do 
przygotowania powierzchni przed malowaniem - powierzchnie 
poziome 

m2 16.464   

19 d.2 KNR 0-23 
0933-02 

Tynk mozaikowy - ściany płaskie i powierzchnie poziome m2 13.740   

20 d.2 KNR 0-23 
0933-04 

Tynk mozaikowy - ościeża o szer. do 30 cm m2 5.700   



21 d.2 KNR 2-02 
0815-04 

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z 
elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 

m2 32.829   

22 d.2 KNR 2-02 
0815-06 

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z 
elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 

m2 16.464   

23 d.2 KNR 2-02 
1505-05 

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

m2 49.293   

  Razem dział: Zadanie 1, Lp. 3  Adaptacja szatni     

3  Zadanie 1, Lp. 4  Modernizacja wiatrołapu     

24 d.3 KNR 4-01 
0426-02 

Analogia - rozbiórka istniejącego obicia ścian z paneli PCV m2 9.523   

25 d.3 KNR 0-19 
0929-12 

Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi 
balkonowe z PCV 

m2 3.900   

26 d.3 KNR 4-01 
1202-09 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2 

m2 37.782   

27 d.3 NNRNKB 
202 1134-

02 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami odpowiednimi do 
przygotowania powierzchni przed malowaniem - powierzchnie 
pionowe 

m2 29.491   

28 d.3 NNRNKB 
202 1134-

01 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami odpowiednimi do 
przygotowania powierzchni przed malowaniem - powierzchnie 
poziome 

m2 8.291   

29 d.3 KNR 0-23 
0933-02 

Tynk mozaikowy - ściany płaskie i powierzchnie poziome m2 9.523   

30 d.3 KNR 0-23 
0933-04 

Tynk mozaikowy - ościeża o szer. do 30 cm m2 0.960   

31 d.3 KNR 2-02 
0815-04 

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z 
elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 

m2 19.008   

32 d.3 KNR 2-02 
0815-06 

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z 
elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 

m2 8.291   

33 d.3 KNR 2-02 
1505-05 

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

m2 27.299   

  Razem dział: Zadanie 1, Lp. 4  Modernizacja wiatrołapu     

4  Zadanie 1, Lp. 5  Modernizacja sanitariatów     

4.1  Roboty budowlane rozbiórkowe     

34 
d.4.1 

KNR 4-03 
1134-01 

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw 
sztucznych lub metalowym 

szt. 4.000   

35 
d.4.1 

KNR 4-03 
1116-03 

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub 
betonowego 

m 50.000   

36 
d.4.1 

KNR 4-03 
1122-03 

Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych 
nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość 
biegunów 2 

szt. 3.000   

37 
d.4.1 

KNR 4-03 
1124-03 

Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu 
prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 
biegunowy) 

szt. 4.000   

38 
d.4.1 

KNR 4-01 
0354-07 

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

szt. 6.000   

39 
d.4.1 

KNR 4-01 
0348-02 

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej 

m2 15.501   

40 
d.4.1 

KNR 4-01 
0819-15 

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 75.680   

41 
d.4.1 

KNR 4-01 
0701-05 

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

m2 74.368   

42 
d.4.1 

KNR 4-01 
0701-11 

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

m2 17.194   

43 
d.4.1 

KNR 4-01 
0212-01 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o 
grubości do 15 cm  skucie posadzek cementowych i 

m3 2.699   



lastrykowych z wartwami wyrównawczymi 

44 
d.4.1 

KNR 4-01 
0106-04 

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3 12.489   

45 
d.4.1 

KNR 4-04 
1103-04 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym 
na odległość 1 km 

m3 12.489   

46 
d.4.1 

KNR 4-04 
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym 
- dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 6 

m3 12.489   

  Razem dział: Roboty budowlane rozbiórkowe     

4.2  Izolacja przeciwwilgociowa pozioma ścian fundamentowych     

47 
d.4.2 

KNR 0-40 
0201-07 

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą 
iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej 
twardości o gr. pow. 50-55 cm 

m 23.370   

48 
d.4.2 

ZKNR C-1 
0402-02 

Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach 
łatwodostępnych o powierzchni do 5,0 m2 przy użyciu 
szczotek mechanicznych 

m2 12.230   

49 
d.4.2 

ZKNR C-1 
0404-01 

Odgrzybianie ścian o powierzchni do 2,0 m2 przez 
jednokrotne smarowanie  za pomoca preparatu SALZPERRE 
lub innymi środkami o niegorszych właściwościach,  Uwaga, 
roboty wymienione w kolejnych pozycjach, w tym rozdziale,  
związane z wykonaniem poziomej, przecwwodnej izloacji 
ścian fundamentowych powinny być wykonane z materiałów 
pochodzących od jednego producenta, tworzących system 
materiałów dedykowanych do takich robót 

m2 12.230   

50 
d.4.2 

KNR 0-40 
0104-01 

Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach 
wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej - 
uszczelnienie ścian murowanych  

m2 12.230   

51 
d.4.2 

KNR 0-40 
0209-01 

Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szczepna 50:50  m2 12.230   

52 
d.4.2 

KNR 0-40 
0210-01 

Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane 
ręcznie  

m2 12.230   

53 
d.4.2 

KNR 0-40 
0210-02 

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 
0,5 cm grubości tynku  

m2 12.230   

54 
d.4.2 

KNR 4-01 
0106-04 

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane 
wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i 
ziemi 

m3 12.230   

  Razem dział: Izolacja przeciwwilgociowa pozioma ścian 
fundamentowych 

    

4.3  Wymiana drzwi wejściowych na większe     

55 
d.4.3 

KNR 4-01 
0354-07 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni do 2 m2 -  drzwi wejściowe do sanitariatów 

szt. 2.000   

56 
d.4.3 

KNR 4-01 
0349-02 

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej  -  poszerzenie otworów drzwiowych 

m3 0.371   

57 
d.4.3 

KNR 4-01 
0313-02 

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z 
wykuciem bruzd dla belek 

m3 0.156   

58 
d.4.3 

KNR 4-01 
0313-04 

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - 
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm  -  
kątowniki 45x45x4, L= 4x1,30 m 

m 5.200   

59 
d.4.3 

KNR 4-01 
0320-02 

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 
m2 w ścianach z cegieł  -  ościeżnica "90", 2 szt. 

m2 3.600   

60 
d.4.3 

KNR 2-02 
1017-02 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o 
powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone  -  drzwi 
wejściowe do sanitariatów, wyposażone w klamki, szyldy, 
wkładki, samozamykacze, 2 szt. 

m2 3.600   

  Razem dział: Wymiana drzwi wejściowych na większe     

4.4  Posadzki     

61 
d.4.4 

KNR 2-02 
1101-07 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3 2.699   



62 
d.4.4 

KNR 2-02 
1101-01 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 1.799   

63 
d.4.4 

KNR 2-02 
0607-02 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej szerokiej zbiorników, basenów itp. 

m2 17.994   

64 
d.4.4 

NNRNKB 
202 0618-

03 

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w 
pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 

m2 17.994   

65 
d.4.4 

KNR 2-02 
0609-03 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa  
płyty styropianowe gr. 5 cm 

m2 17.994   

66 
d.4.4 

KNR 2-02 
1102-01 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej 
grubości 20 mm zatarte na ostro 

m2 17.994   

67 
d.4.4 

KNR 2-02 
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - 
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność 
= 3 

m2 17.994   

68 
d.4.4 

KNR 2-02 
1106-07 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie 
siatką stalową 

m2 17.994   

69 
d.4.4 

NNRNKB 
202 1134-

02 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami odpowiednimi do 
przygotowania powierzchni - powierzchnie pionowe 

m2 17.994   

70 
d.4.4 

NNRNKB 
202 2805-

05 

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o 
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w 
pomieszczeniach o pow.do 10 m2 

m2 17.994   

  Razem dział: Posadzki     

4.5  Roboty wykończeniowe     

71 
d.4.5 

NNRNKB 
202 1134-

02 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami odpowiednimi do 
przygotowania powierzchni przed - powierzchnie pionowe 

m2 74.368   

72 
d.4.5 

NNRNKB 
202 1134-

01 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami odpowiednimi do 
przygotowania powierzchni - powierzchnie poziome 

m2 17.194   

73 
d.4.5 

KNR 2-02 
0803-03 

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

m2 74.368   

74 
d.4.5 

KNR 4-01 
0719-04 

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków 
wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach 
prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu) Krotność = 2 

m2 74.368   

75 
d.4.5 

KNR 2-02 
0803-06 

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na 
stropach i podciągach 

m2 17.194   

76 
d.4.5 

KNR 4-01 
0719-08 

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków 
wewnętrznych cementowo-wapiennych na stropach, belkach, 
podciągach, biegach i spocznikach (ponad 5 m2 w 1 miejscu) 
Krotność = 2 

m2 17.194   

77 
d.4.5 

KNR 2-02 
1215-01 

Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni 
elementu do 0,1 m2 

szt. 3.000   

78 
d.4.5 

NNRNKB 
202 1134-

02 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami odpowiednimi do 
przygotowania powierzchni - powierzchnie pionowe 

m2 74.368   

79 
d.4.5 

NNRNKB 
202 1134-

01 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami odpowiednimi do 
przygotowania powierzchni  - powierzchnie poziome 

m2 17.194   

80 
d.4.5 

NNRNKB 
202 0837-

04 

(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami 
glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej  

m2 43.160   

81 
d.4.5 

KNR 2-02 
0815-04 

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z 
elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 

m2 32.208   

82 
d.4.5 

KNR 2-02 
0815-06 

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z 
elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 

m2 17.194   

83 
d.4.5 

KNR 2-02 
1505-01 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 

m2 49.402   



84 
d.4.5 

KNR 2-02 
1505-02 

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - 
tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze 
malowanie 

m2 49.402   

  Razem dział: Roboty wykończeniowe     

4.6  Roboty rozbiórkowe instalacyjne     

85 
d.4.6 

KNR 4-02 
0235-06 

Demontaż umywalki kpl. 2.000   

86 
d.4.6 

KNR 4-02 
0132-01 

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt. 2.000   

87 
d.4.6 

KNR 4-02 
0235-01 

Demontaż pisuaru kpl. 1.000   

88 
d.4.6 

KNR 4-02 
0235-08 

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl. 4.000   

  Razem dział: Roboty rozbiórkowe instalacyjne     

4.7  Wykonanie instalacji wodociągowej     

89 
d.4.7 

KNR 2-15 
0103-01 

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm 
stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w 
bud.mieszkalnych 

m 4.500   

  Razem dział: Wykonanie instalacji wodociągowej     

4.8  Wykonanie instalacji kanalizacyjnej     

90 
d.4.8 

KNR 2-15 
0205-02 

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z 
łączeniem metodą wciskową 

m 3.000   

91 
d.4.8 

KNR-W 2-
15 0203-

03 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych 
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 

m 2.500   

  Razem dział: Wykonanie instalacji kanalizacyjnej     

4.9  Wykonanie instalacji c.o.     

92 
d.4.9 

KNR 4-02 
0516-03 

Analaogia - przełożenie (demontaż i ponowny montaż w tym 
samym miejscu grzejników płytowych) 

kpl. 2.000   

93 
d.4.9 

KNR 4-02 
0517-01 

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego 
członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach 
gwintowanych o śr. 15 mm 

kpl. 2.000   

94 
d.4.9 

KNR 4-01 
1212-28 

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i 
gazowych o średnicy do 50 mm 

m 4.000   

  Razem dział: Wykonanie instalacji c.o.     

4.10  Wykonanie instalacji elektrycznej     

95 
d.4.10 

KNR 5-08 
0511-01 

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw 
świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 
przykręcanych 1x20W - końcowych 

szt. 4.000   

96 
d.4.10 

KNR 5-08 
0307-02 

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

szt. 2.000   

97 
d.4.10 

KNR 5-08 
0309-04 

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 
natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 
16A/2.5 mm2 z podłączeniem 

szt. 2.000   

  Razem dział: Wykonanie instalacji elektrycznej     

4.11  Roboty towarzyszące     

98 
d.4.11 

KNR 4-01 
0705-02 

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 
cm na murach z cegieł  -  uzupełnienie tynków na korytarzu 
po wymianie drzwi 

m 10.600   

99 
d.4.11 

KNR 4-01 
0819-01 

Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych 
glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - 
pierwsza 

płyt. 10.000   

100 
d.4.11 

KNR 4-01 
1204-02 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian  -  ściana korytarza od strony 
sanitariatów 

m2 25.575   

101 
d.4.11 

KNR 4-01 
1206-03 

Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem  -  
uzupełnienie lamperii przy drzwiach 

m2 3.300   



  Razem dział: Roboty towarzyszące     

  Razem dział: Zadanie 1, Lp. 5  Modernizacja sanitariatów     

5  Zadanie 1, Lp. 6  Zakup wyposażenia sanitariatów     

102 
d.5 

 Kabiny sanitariatów - dostawa i monrtaż ścianek i drzwi z płyt 
HPL, okucia aluminiowe, nóżki podpierające ścianki, zawiasy, 
klamki i zamki ze stali nierdzewnej 

m2 16.240   

103 
d.5 

KNR 2-15 
0224-03 

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw 
sztucznych lub porcelany 'kompakt' 

kpl. 3.000   

104 
d.5 

KNR 2-15 
0224-03 

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw 
sztucznych lub porcelany 'kompakt', urządzenie dla 
niepełnosprawnych, 

kpl. 1.000   

105 
d.5 

KNR 2-15 
0225-02 

Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym kpl. 2.000   

106 
d.5 

KNR 2-15 
0221-02 

Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem 
gruszkowym, z półpostumentem 

szt. 2.000   

107 
d.5 

KNR 2-15 
0115-02 

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 
mm 

szt. 2.000   

108 
d.5 

KNR 2-15 
0114-01 

Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm szt. 2.000   

109 
d.5 

KNR 2-15 
0107-06 

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do 
płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr. nom. 15 
mm 

szt. 4.000   

110 
d.5 

KNR 2-15 
0107-01 

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do 
zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o 
śr. nominalnej 15 mm 

szt. 4.000   

111 
d.5 

KNR 2-15 
0208-03 

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek 
z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 

szt. 3.000   

112 
d.5 

KNR 2-15 
0208-05 

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek 
z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 

szt. 4.000   

113 
d.5 

KNR 5-08 
0301-08 

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez 
przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - 
wykonanie ślepych otworów mechanicznie,  analogia, 
trasowanie i wykonanie otworów pod mocowania poręczy, 
uchwytów 

szt. 32.000   

114 
d.5 

KNR 5-08 
0301-02 

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez 
przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły,   
analogia, mocowanie kołami rozporowymi poręczy, uchwytów 

szt. 32.000   

115 
d.5 

kalkulacja 
własna 

Dostawa urządzeń dla niepełnosprawnych  -  poręcz, 
uchwyty,  - uchwyt stały biały do umywalki/wc 600 mm SWB, 
szt. 4  - uchwyt przyścienny składany biały, szt. 2 

kpl 1.000   

  Razem dział: Zadanie 1, Lp. 6  Zakup wyposażenia 
sanitariatów 

    

6  Zadanie 1, Lp. 8  Adaptacja stołówki     

116 
d.6 

KNR 4-01 
0354-07 

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

szt. 1.000   

117 
d.6 

KNR 4-01 
0349-02 

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej  -  poszerzenie otworów drzwiowych 

m3 0.185   

118 
d.6 

KNR 4-01 
0313-02 

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z 
wykuciem bruzd dla belek 

m3 0.078   

119 
d.6 

KNR 4-01 
0313-04 

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - 
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm  -  
kątowniki 45x45x4, L= 4x1,30 m 

m 2.600   

120 
d.6 

KNR 4-01 
0320-02 

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 
m2 w ścianach z cegieł  -  ościeżnica "90", 2 szt. 

m2 1.800   

121 
d.6 

KNR 2-02 
1017-02 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o 
powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone  -  drzwi 
wejściowe do sanitariatów, wyposażone w klamki, szyldy, 
wkładki, samozamykacze, 

m2 1.800   

122 KNR 4-01 Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 m 5.300   



d.6 0705-02 cm na murach z cegieł  -  uzupełnienie tynków na korytarzu 
po wymianie drzwi 

123 
d.6 

KNR 4-01 
1204-02 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian  -  ściana korytarza od strony korytarza 

m2 0.570   

124 
d.6 

KNR 4-01 
1206-03 

Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem  -  
uzupełnienie lamperii przy drzwiach 

m2 0.960   

125 
d.6 

KNR 4-01 
1202-09 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2 

m2 88.276   

126 
d.6 

NNRNKB 
202 1134-

02 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami odpowiednimi do 
przygotowania powierzchni przed malowaniem - powierzchnie 
pionowe 

m2 63.784   

127 
d.6 

NNRNKB 
202 1134-

01 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - odpowiednimi do 
przygotowania powierzchni przed malowaniem powierzchnie 
poziome 

m2 24.492   

128 
d.6 

KNR 2-02 
1503-06 

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży 
gipsowych bez szpachlowania 

m2 32.574   

129 
d.6 

KNR 2-02 
0815-04 

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z 
elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 

m2 63.784   

130 
d.6 

KNR 2-02 
0815-06 

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z 
elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 

m2 24.492   

131 
d.6 

KNR 2-02 
1505-05 

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

m2 55.702   

  Razem dział: Zadanie 1, Lp. 8  Adaptacja stołówki     

7  Zadanie 1, Lp. 15  Zakup wyposażenia sanitariatów     

132 
d.7 

 Kabiny sanitariatów - dostawa i montaż wyposażenie 
sanitariatów:  - podajnik na papier toaletowy metalowe w 
kolorze białym, szt. 4,  - podajnik na ręcznik papierowy przy 
umywalce, szt. 2,  - podajnik do mydła w młynie mocowany na 
stałe do ściany, szt. 2,  - kosze szt. 2,  - szczotki do muszli 
ustępowych, szt. 4, 

kpl 1.000   

  Razem dział: Zadanie 1, Lp. 15  Zakup wyposażenia 
sanitariatów 

    

1  Zadanie 1, Lp. 2  Szpachlowanie i malowanie sal 
dydaktycznych 

    

2  Zadanie 1, Lp. 3  Adaptacja szatni     

3  Zadanie 1, Lp. 4  Modernizacja wiatrołapu     

4  Zadanie 1, Lp. 5  Modernizacja sanitariatów     

4.1  Roboty budowlane rozbiórkowe     

4.2  Izolacja przeciwwilgociowa pozioma ścian fundamentowych     

4.3  Wymiana drzwi wejściowych na większe     

4.4  Posadzki     

4.5  Roboty wykończeniowe     

4.6  Roboty rozbiórkowe instalacyjne     

4.7  Wykonanie instalacji wodociągowej     

4.8  Wykonanie instalacji kanalizacyjnej     

4.9  Wykonanie instalacji c.o.     

4.10  Wykonanie instalacji elektrycznej     

4.11  Roboty towarzyszące     

5  Zadanie 1, Lp. 6  Zakup wyposażenia sanitariatów     

6  Zadanie 1, Lp. 8  Adaptacja stołówki     

7  Zadanie 1, Lp. 15  Zakup wyposażenia sanitariatów     

  RAZEM netto     

  VAT     

  Razem brutto     

 



Kosztorys ofertowy – Budynek ZOSIP 

 

Lp. Podstawa Opis Jm. Obmiar Cena 
jedn. 

Wartość 

1  Remont biura     

1 d.1 KNR 4-01 
1202-09 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2 

m2 45.361   

2 d.1 NNRNKB 202 
1134-02 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami odpowiednimi 
do przygotowania powierzchni przed malowaniem - 
powierzchnie pionowe 

m2 36.674   

3 d.1 NNRNKB 202 
1134-01 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami odpowiednimi 
do przygotowania powierzchni przed malowaniem - 
powierzchnie poziome 

m2 8.687   

4 d.1 KNR 2-02 
0815-04 

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na 
ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych 
wylewanych 

m2 36.674   

5 d.1 KNR 2-02 
0815-06 

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na 
sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych 
wylewanych 

m2 8.687   

6 d.1 KNR 2-02 
1505-05 

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

m2 45.361   

7 d.1 KNR 4-01 
0818-05 

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 8.687   

8 d.1 KNR 4-01 
0212-02 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm  -  20 cm 

m3 1.737   

9 d.1 KNR 2-02 
1101-01 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, gr. 8 cm m3 0.695   

10 d.1 KNR 2-02 
0607-02 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej szerokiej zbiorników, basenów itp. 

m2 8.687   

11 d.1 NNRNKB 202 
0618-03 

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w 
pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 

m2 8.687   

12 d.1 KNR 2-02 
0609-03 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na 
sucho - jedna warstwa  płyty styropianowe gr. 5 cm 

m2 8.687   

13 d.1 KNR 2-02 
1102-01 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 

m2 8.687   

14 d.1 KNR 2-02 
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10 mm Krotność = 3 

m2 8.687   

15 d.1 KNR 2-02 
1106-07 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za 
zbrojenie siatką stalową 

m2 8.687   

16 d.1 NNRNKB 202 
1136-01 

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2 8.687   

  Razem dział: Remont biura     

2  Remont korytarza i wiatrołapu     

17 d.2 KNR 4-01 
1202-09 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2 

m2 71.073   

18 d.2 NNRNKB 202 
1134-02 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  odpowiednimi 
do przygotowania powierzchni  - powierzchnie pionowe 

m2 58.382   

19 d.2 NNRNKB 202 
1134-01 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami odpowiednimi 
do przygotowania powierzchni przed malowaniem - 
powierzchnie poziome 

m2 12.691   

20 d.2 KNR 2-02 
0815-04 

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na 
ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych 
wylewanych 

m2 58.382   

21 d.2 KNR 2-02 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na m2 12.691   



0815-06 sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych 
wylewanych 

22 d.2 KNR 2-02 
1505-05 

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

m2 71.073   

23 d.2 KNR 4-01 
0212-02 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm  - rozbiórka 
posadzki lasrykowej wraz z podkładem 20 cm 

m3 1.737   

24 d.2 KNR 2-02 
1101-01 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, gr. 8 cm m3 1.015   

25 d.2 KNR 2-02 
0607-02 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej szerokiej zbiorników, basenów itp. 

m2 12.691   

26 d.2 NNRNKB 202 
0618-03 

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w 
pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 

m2 12.691   

27 d.2 KNR 2-02 
0609-03 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na 
sucho - jedna warstwa  płyty styropianowe gr. 5 cm 

m2 12.691   

28 d.2 KNR 2-02 
1102-01 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 

m2 12.691   

29 d.2 KNR 2-02 
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10 mm Krotność = 3 

m2 12.691   

30 d.2 KNR 2-02 
1106-07 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za 
zbrojenie siatką stalową 

m2 12.691   

31 d.2 NNRNKB 202 
2805-05 

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. 
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 

m2 12.691   

32 d.2 KNR 2-02 
1017-02 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne 
pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie 
wykończone  -  drzwi wejściowe do sanitariatów, 
wyposażone w klamki, szyldy, wkładki, 
samozamykacze,   Analogia: wymiana skrzydła 
drzwiowego na schody 

m2 1.800   

33 d.2 KNR AT-13 
0105-02 

Wykucie bruzd o szer do 5 cm w ścianach - podłoże z 
gipsu, tynku, gazobetonu 

m 6.500   

34 d.2 KNR 5-08 
0107-01 

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w 
podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, 
bez zaprawiania bruzd 

m 6.500   

35 d.2 KNR 5-08 
0204-04 

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 
10 mm2 wciągane do rur 

m 6.500   

36 d.2 KNR 4-01 
0705-07 

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości 
do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu 
pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 

m 6.500   

37 d.2 KNR 5-08 
0511-01 

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw 
świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub 
rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych 

szt. 1.000   

38 d.2 KNR 5-08 
0307-02 

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

szt. 1.000   

  Razem dział: Remont korytarza i wiatrołapu     

3  Remont sanitariatów     

39 d.3 KNR 4-01 
0354-07 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych 
o powierzchni do 2 m2 -  drzwi wejściowe do 
sanitariatów 

szt. 2.000   

40 d.3 KNR 4-01 
0349-02 

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej  -  poszerzenie otworów 
drzwiowych 

m3 0.101   

41 d.3 KNR 4-01 
0313-02 

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z 
wykuciem bruzd dla belek 

m3 0.156   



42 d.3 KNR 4-01 
0313-04 

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - 
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 
mm  -  kątowniki 45x45x4, L= 4x1,30 m 

m 5.200   

43 d.3 KNR 4-01 
0320-02 

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu 
do 2.0 m2 w ścianach z cegieł  -  ościeżnica "90", 1 szt. 
i "80" , 1 szt. 

m2 3.400   

44 d.3 KNR 2-02 
1017-02 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne 
pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie 
wykończone  -  drzwi wejściowe do sanitariatów, 
wyposażone w klamki, szyldy, wkładki, 
samozamykacze, "80", 1 szt. i "90", 1 szt. 

m2 3.400   

45 d.3 NNRNKB 202 
1134-02 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami odpowiednimi 
do przygotowania powierzchni - powierzchnie pionowe 

m2 13.402   

46 d.3 NNRNKB 202 
1134-01 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami odpowiednimi 
do przygotowania powierzchni - powierzchnie poziome 

m2 2.870   

47 d.3 KNR 2-02 
0803-03 

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

m2 13.402   

48 d.3 KNR 2-02 
0803-06 

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie 
na stropach i podciągach 

m2 2.870   

49 d.3 KNR 4-01 
0719-08 

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków 
wewnętrznych cementowo-wapiennych na stropach, 
belkach, podciągach, biegach i spocznikach (ponad 5 
m2 w 1 miejscu) Krotność = 2 

m2 2.870   

50 d.3 NNRNKB 202 
1134-02 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami odpowiednimi 
do przygotowania powierzchni - powierzchnie pionowe 

m2 13.402   

51 d.3 NNRNKB 202 
1134-01 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami odpowiednimi 
do przygotowania powierzchni powierzchnie poziome 

m2 2.870   

52 d.3 NNRNKB 202 
0837-04 

(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami 
glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej  

m2 13.402   

53 d.3 KNR 2-02 
0815-06 

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na 
sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych 
wylewanych 

m2 2.870   

54 d.3 KNR 2-02 
1505-01 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 
powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez 
gruntowania 

m2 2.870   

55 d.3 KNR 2-02 
1505-02 

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - 
dodatek za każde dalsze malowanie 

m2 2.870   

56 d.3 KNR 4-01 
0212-02 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm  - rozbiórka 
posadzki lasrykowej wraz z podkładem 20 cm 

m3 0.568   

57 d.3 KNR 2-02 
1101-01 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, gr. 8 cm m3 0.227   

58 d.3 KNR 2-02 
0607-02 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej szerokiej zbiorników, basenów itp. 

m2 2.840   

59 d.3 NNRNKB 202 
0618-03 

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w 
pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 

m2 2.840   

60 d.3 KNR 2-02 
0609-03 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na 
sucho - jedna warstwa  płyty styropianowe gr. 5 cm 

m2 2.840   

61 d.3 KNR 2-02 
1102-01 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 

m2 2.840   

62 d.3 KNR 2-02 
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10 mm Krotność = 3 

m2 2.840   

63 d.3 KNR 2-02 
1106-07 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za 
zbrojenie siatką stalową 

m2 2.840   

64 d.3 NNRNKB 202 
2805-05 

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. 

m2 2.840   



warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 

65 d.3 KNR 4-01 
0106-04 

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3 4.143   

66 d.3 KNR 4-04 
1103-04 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 

m3 4.143   

67 d.3 KNR 4-04 
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy 
następny rozpoczęty 1 km Krotność = 6 

m3 4.143   

68 d.3 KNR 4-02 
0235-06 

Demontaż umywalki kpl. 1.000   

69 d.3 KNR 4-02 
0132-01 

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt. 1.000   

70 d.3 KNR 4-02 
0235-08 

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl. 1.000   

71 d.3 KNR 5-08 
0511-01 

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw 
świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub 
rastrem przykręcanych 1x20W – końcowych 
 

szt. 1.000   

72 d.3 KNR 5-08 
0307-02 

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

szt. 1.000   

73 d.3 KNR 5-08 
0309-04 

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 
natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 
przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem 

szt. 1.000   

74 d.3 KNR 2-15 
0224-03 

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw 
sztucznych lub porcelany 'kompakt' 

kpl. 1.000   

75 d.3 KNR 2-15 
0221-02 

Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z 
syfonem gruszkowym, z półpostumentem 

szt. 1.000   

76 d.3 KNR 2-15 
0115-02 

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 
15 mm 

szt. 1.000   

77 d.3 KNR 2-15 
0107-06 

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść 
dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z 
tworzywa o śr. nom. 15 mm 

szt. 1.000   

78 d.3 KNR 2-15 
0208-03 

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i 
kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 

szt. 1.000   

79 d.3 KNR 2-15 
0208-05 

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i 
kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 

szt. 1.000   

80 d.3 KNR 4-02 
0141-03 

Wymiana termy elektrycznej  -  analogia, demontaż 
przed remontem łazienki i ponowny montaż tej samej 
termy po zakończeniu remontu. 

szt. 1.000   

  Razem dział: Remont sanitariatów     

1  Remont biura     

2  Remont korytarza i wiatrołapu     

3  Remont sanitariatów     

  RAZEM netto     

  VAT     

  Razem brutto     

 

………………………………………………….                                                                                                                                                    

(PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY) 


