
7,27*2,70(1,70+1,0*2)*2,701,8*2,70kabina(1,80*2+1,0*2-0,70)*2,00wnęka(1,80*2+1,70)*2,00kabina(1,80*2+1,0*2-0,70)*2,00wnęka(1,80*2+1,70)*2,001,00+4,0sufity2,70*7,272,66*7,27ściana przy oknie + ościeża minus flizy (7,27+2,70*2)*2,62-(1,80*2+2,70)*2,00kabina i wnękaściany tynkowe pomieszczenia przy (7,27+2,68*2)*2,62wejściu + ościeża drzwikabina i wnęka powyżej fliz(1,80+1,0)*2*0,60(1,70+2*1,80)*0,60ściany tynkowe99,20GK19,63*2GK  kabina -wnęka 9,99/2,6*0,60*2sufity + belki -nadproża2,70*7,27*1,22,66*7,27*1,2189,83-46,7623,55+23,21zawór odcinaj,1WC1bateria ( zaworki  katowe )2

Data opracowania: Autor opracowania:

2022-11-17 inż. Andrzej Koziński ......................

Przedmiar robót

PRZEDMIAR ROBÓT -   Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Sportowymi nr. 5  im. Polskich
Olimpijczyków w Krakowie al. Kijowska 8   - Roboty remontowe i malowania  w dawnej Sali Judo

w przejściu między Szkołą a przyszkolnym basenem ( roboty budowlane i instalacyjne )

Obiekt lub rodzaj robót: budowlane i instalacyjne
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiar Robót ( zakres ) wykonano na podstawie obmiarów w obiekcie oraz po uzgodnieniach z Inwestorem

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wszystkie materiały i urządzenia, opisano bez wskazania znaków towarowych lub ich pochodzenie .Szczegółowa charakterystyka materiałów,
wg.uzgodnień z Inwestorem

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT -   Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Sportowymi nr. 5  im. 
Polskich Olimpijczyków w Krakowie al. Kijowska 8   - Roboty remontowe i malowania
 w dawnej Sali Judo  w przejściu między Szkołą a przyszkolnym basenem ( roboty 
budowlane i instalacyjne )

2 Element Roboty budowlane

1 Zabezpieczenie  okna-parapetu - -drzwi -podłogi  folią malarską lub plytami,demontaż i ponowny montaż 
osprzętu i wyposażenia Sali kpl 1,00

KNRW 
202/2003/6

Nowa  ściana działowa Sali gipsowo-kartonowa  ( wodoodporne ) na rusztach metalowych, obustronnie 
2-warstwowo, 100-02 z osadzeniem ościeżnicy  drzwi - stalowe 100/200 z  dopasowaniem skzrydła  drzwi. ( 
UWAGA : konstrukcja wzmocniona wg. wskazań Inwestora wypełniona wełną mineralną  gr. 10 cm  ) 
.ALTERNATYWA: okładzina 1 warstwowa obustronnie płytami GRUBAS 25 mm. Klamki z szyldami wg. 
wyboru Inwestora

Wyliczenie ilości robót:

7,27*2,70 19,63

RAZEM: 19,63 m2 19,63

KNRW 
202/2003/3

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01- 
wypełniona wełną mineralną  gr. 10 cm   ( obudowa kabiny i stelaża  WC ) z montażem  ościeżnicy do drzwi 
- stalowe 70/200 i osadzeniem i dopasowaniem skzrydła  drzwi. Klamki z szyldami wg. wyboru Inwestora

Wyliczenie ilości robót:

(1,70+1,0*2)*2,70 9,99

RAZEM: 9,99 m2 9,99

KNRW 
401/324/2

Obsadzenie w ścianach z GK lub cegieł, kratek wentylacyjnych ( sprawdzenie skuteczności wentylacji 
kabiny WC ),Włączenie do istniejących przewodów wentylacji w budynku. szt 2,00

KNRW 
401/819/5

Rozebranie fragmentu posadzek ( drewno-tworzywo )

Wyliczenie ilości robót:

1,8*2,70 4,86

RAZEM: 4,86 m2 4,86

34 KNNRW 3/809/3 Wyrównanie podłoży betonowych posadzki po rozbiórce - szlifowanie m2 4,86

35 KNR 401/803/2 Uzupełnienie uszkodzeń podłoża po szlifowaniu, z zatarciem na gładko ok. 50 % powierzchni m2 2,50

36 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża m2 4,86

37 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod GRES, gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie m2 4,86

38 KNR 12/1118/4 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki wg. wyboru Inwestora  metoda zwykła - 
antypoślizgowe. Dostawa i montaz listwy progowej ( połączenie z istniejącą posadzką mb 2.70  ) m2 4,86

26 KNR 12/829/1 Licowanie ścian  i obudowy  stelaża płytkami  na klej, przygotowanie podłoża ( wysokość okładzin w kabinie 
i  na zewnątrz przy umywalce  2.00 m )

Wyliczenie ilości robót:

kabina (1,80*2+1,0*2-0,70)*2,00 9,80

wnęka (1,80*2+1,70)*2,00 10,60

RAZEM: 20,40 m2 20,40
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27 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod flizy j.w. , gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

kabina (1,80*2+1,0*2-0,70)*2,00 9,80

wnęka (1,80*2+1,70)*2,00 10,60

RAZEM: 20,40 m2 20,40

28 KNR 12/829/10 Licowanie ścian płytkami  na klej, metoda zwykła ( kabina i wnęka na umywalkę) m2 20,40

29 KNRW 
202/840/8

Licowanie ścian płytkami osadzenie  listwy narożnikowej nierdzewnej przy stelażu i wnęka

Wyliczenie ilości robót:

1,00+4,0 5,00

RAZEM: 5,00 m 5,00

23 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby,(ściany SALI istnijące i powyżej fliz  przy kabinie  i U.+ sufity)

Wyliczenie ilości robót:

sufity 2,70*7,27 19,63

2,66*7,27 19,34

ściana przy oknie + ościeża minus flizy (7,27+2,70*2)*2,62-(1,80*2+2,70)*2,00

kabina i wnęka 20,60

ściany tynkowe pomieszczenia przy (7,27+2,68*2)*2,62

wejściu + ościeża drzwi 33,09

kabina i wnęka powyżej fliz (1,80+1,0)*2*0,60 3,36

(1,70+2*1,80)*0,60 3,18

RAZEM: 99,20 m2 99,20

24 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod nowe malowanie z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) i wyrównaniem powierzchni tynku ścian i sufitu. Powierzchnie wszystkie  -tynkowe i GK.

Wyliczenie ilości robót:

ściany tynkowe 99,20 99,20

GK 19,63*2 39,26

GK  kabina -wnęka 9,99/2,6*0,60*2 4,61

sufity + belki -nadproża 2,70*7,27*1,2 23,55

2,66*7,27*1,2 23,21

RAZEM: 189,83 m2 189,83

25 KNRW 
401/324/2

Wymiana w ścianach z cegieł, kratek wentylacyjnych w SALI
szt 3,00

30 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod malowanie, gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie - ściany i sufit ( 
wszystkie ) m2 189,83

31 KNR 401/1204/2 Malowanie wszystkich tynków i ścianek GK   2-krotne, ściany  - lateksowa  zmywalna  kolor wg. wyboru 
Inwestora ściany

Wyliczenie ilości robót:

189,83-46,76 143,07

RAZEM: 143,07 m2 143,07

32 KNR 401/1204/1 Malowanie starych tynków, 2-krotne, farba akrylowa  kolor wg. wyboru Inwestora  sufity belkowe

Wyliczenie ilości robót:

23,55+23,21 46,76

RAZEM: 46,76 m2 46,76

3 Element Instalacyjne (sanitarne i elektryczne ) \

42 KNR 215/221/2 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym  mosiężnym- podwieszana szt 1,00

44 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką i stelażem - wiszące + sedes kpl 1,00

43 KNR 215/208/5 Nowe podejście odpływowe z rur PCW do WC , łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm ( montaż  na 
istniejącej instalacji rurowej wg. wskazań Inwestora0 podejście 1,00

KNR 215/208/3 Nowe podejście odpływowe z rur PCW do WC , łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm ( montaż  na 
istniejącej instalacji rurowej wg. wskazań Inwestora ) podejście 1,00

KNR 215/107/1 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów (kątowe baterii i odcinający )i  WC, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

zawór odcinaj, 1 1,00

WC 1 1,00

bateria ( zaworki  katowe ) 2 2,00

RAZEM: 4,00 szt 4,00

47 KNRW 
215/130/1 (1)

Zawór odcinający wody - instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙15˙mm ( montaż zaworu na 
istniejącej instalacji rurowej wg. wskazań Inwestor ) szt 1,00

50 KNRW 
215/142/4

Drzwiczki rewizyjne 150x150˙mm ( zakrycie - zabezpieczenie  zaworu odcinającego )
szt 1,00

52 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa stojąca Dn 15˙mm ( oszczędna )-z przyłączami elastycznymi szt 1,00

53 KNNR 4/135/1 Zawór kątowy z filtrem Dn˙15˙mm (do  bateri umywalki  ) umożliwiające zamykanie dopływu wody zimnej i 
ciepłej szt 2,00

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd i wnęk w ścianach z cegły( dla montażu podjść doplyw - odpływ 
do WC i Umywalki ) zakres do ustalenia z Inwestorem kpl 1,00

56 Próba szczelności instalacji wodociągowej i podejść do baterii i zaworów kpl 1,00

Uzupełniei iziolacji rur wody po wykonaniu nwych podejśc kpl 1,00
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58 Dostawa i montaż lustra 60/100 cm klejone  wg. wyboru Inwestora szt 1,00

59 Wymiana i montaż osprzętu eletrycznego -  gniazda -wyłaczniki kpl 1,00

60 Wymiana i montaż  - 3 lampy suftowe  z czujnikiem  ruchu wg, wyboru Inwestora - wykonanie 
kpl.przełożenia  przewodów kpl 3,00

61 Zamontowanie we wskazanych miejscach  na ścianach -  wyposażenia  węzla sanitarnego ( suszarka- 
pojemniki na  mydlo,papier i inne )- osprzęt dostawa Inwestora kpl 1,00

62 Kalkulacja indywidualna - porządkowanie terenu robót - mycie po malowaniach-usunięcie z budynku i 
wywóz gruzu i złomu + koszt utylizacji kpl 1,00
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Baterie umywalkowe  stojące, Fi˙15˙mm oszczędna wg. wyboru Inwestora szt 1

2. Blachowkręty szt 1 149,287

3. Czujnik ruchu szt 1

4. Drzwi  łazienkowe 70/200 cm z ośceżnicą ( kompletne  okute ) z kratkami nawienymi - dostawa  i osadzenie kpl 1

5. Drzwi wewnętrzne 100/200 cm z ośceżnicą stalową  ( kompletne  okute ) z kratkami nawiewnymi - dostawa  
do osadzenia w nowej ściance działowej kpl 1

6. Drzwiczki rewizyjne stalowe do zaworów  150x150˙mm szt 1

7. Farba  lateksowa zmywalna - nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych dm3 40,91802

8. Farba akrylowa dm3 13,93448

9. Gips budowlany szpachlowy kg 131,886

10. Haki do rur Fi˙15˙mm szt 4

11. Klej systemowy kg 0,7

12. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 120,2572

13. Kratka wentylacyjna szt 5

14. Kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 3

15. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 3

16. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 60,721

17. Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 22,5112

18. Lampy sufitowe wg. wyboru Inwestora kpl 3

19. Listwa progowa-metal nierdzewna m 2,7

20. Lustra klejone 100/60 cm szt 1

21. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙15˙mm szt 16,48

22. Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 2,1824

23. Osprzęt  elektr. gniazda-wyłączniki kpl 1

24. Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5˙mm m2 20,5794

25. Płyta gipsowo-kartonowa wodo- i ognioochronna, 12,5˙mm m2 80,8756

26. Płyta z wełny mineralnej  twarda, grubości 10 cm m2 30,5086

27. Płytki ceramiczne ścienne wg. wyboru Inwestora m2 20,808

28. Płytki GRES antyślizgowe wg, wyboru Inwestora m2 5,103

29. Profile narożny nierdzewny ścienny m 5,35

30. Przyłącza elastyczne do armatury szt 2

31. Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych kpl 1

32. Stelaż do WC z przyciskami do WC i zbiornikiem kpl 1

33. Sucha zaprawa do spoinowania kg 10,008

34. Syfon umywalkowy mosiężny chromowany szt 1

35. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący dm3 43,018

36. Taśma samoprzylepna m 107,40212

37. Uchwyty do rur PVC 50˙mm szt 1

38. Umywalki porcelanowe szt 1

39. Urządzenie sanitarne porcelanowe - podwieszony szt 1

40. Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50˙mm szt 4

41. Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 4

42. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 87,296

43. Woda m3 0,04861

44. Wsporniki do umywalek prętowe szt 1

45. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 239,97

46. Zaprawa systemowa m3 35

47. Zaprawa systemowa tynkarska m3 6,21

48. Zawór kątowy z filtrem Dn 15 mm szt 2

49. Zawór wodny odcinający Fi˙15˙mm szt 1

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,1

2. Szlifierka m-g 3,888

3. Środek transportowy (1) m-g 2,02214

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 6,01014
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

PRZEDMIAR ROBÓT -   Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Sportowymi nr. 5  im. Polskich Olimpijczyków w Krakowie
al. Kijowska 8   - Roboty remontowe i malowania  w dawnej Sali Judo  w przejściu między Szkołą a przyszkolnym 
basenem ( roboty budowlane i instalacyjne )

2 Roboty budowlane

3 Instalacyjne (sanitarne i elektryczne )

Suma elementów kosztorysu

Razem PRZEDMIAR ROBÓT -   Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Sportowymi nr. 5  im. Polskich Olimpijczyków w Krakowie
al. Kijowska 8   - Roboty remontowe i malowania  w dawnej Sali Judo  w przejściu między Szkołą a przyszkolnym basenem (

roboty budowlane i instalacyjne ) netto


