
(1,77*4+0,90*4-2*0,70)*1,80(1,9+3,31)*2*1,80-(0,7*2+0,8)*1,8przedsionek1,90*3,31kabiny2*0,9*1,770,8*0,5*2,001,77*1,002*0,9*2,00kabiny(1,77*4+0,9*4-2*0,70)*2,00pom.(2*3,31-0,8)*2,00(2*1,9-2*0,8)*2,00sufity9,48ściany tynkowe  pow.fliz(1,9+3,31)*2*1,17kabiny powyżej fliz(1,77*2+0,9*4)*1,17ściany tynkowe powyżej fliz12,19GK  kabiny2*1,77*1,17sufity 9,48kabiny powyżej fliz(1,77*2+0,9*4)*1,1734,16-9,481,90*3,312*0,9*1,771*0,8*2,002*0,7*2,00WC2czerpalny1odcinający1baterie ( z. kątowe )4

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 Toalecie na

Parterze (OOO1) ( 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 Toalecie na Parterze (OOO1) ( roboty budowlane i instalacyjne )

1 Element Rozbiorki i demontaże \

1 Zabezpieczenie  -drzwi -podłogi przy wejściu  folią malarską lub plytami,demontaż i ponowny montaż 
osprzętu i wyposażenia Toalety ( częściowy odzysk ) kpl 1,00

5 KNR 401/819/15 Rozebranie - skucie wykładziny ściennej z płytek  ceramicznych na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

(1,77*4+0,90*4-2*0,70)*1,80 16,70

(1,9+3,31)*2*1,80-(0,7*2+0,8)*1,8 14,80

RAZEM: 31,50 m2 31,50

6 KNR 401/701/2 Odbicie  resztek zaprawy po demontażu fliz -   z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej m2 31,50

7 KNRW 
401/819/5

Rozebranie posadzek ceramicznych

Wyliczenie ilości robót:

przedsionek 1,90*3,31 6,29

kabiny 2*0,9*1,77 3,19

RAZEM: 9,48 m2 9,48

8 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową i sedesem kpl 2,00

9 KNR 402/233/8 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi˙110˙mm z WC z montażem korka Fi 100 mm szt 2,00

10 KNR 402/131/1 
(1)

Demontaż zaworu spłukującego WC z rurą i z montażem korka Fi 15 mm
szt 2,00

11 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej ściennej szt 2,00

12 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki z syfonem z montażem korka Fi 50 mm kpl 2,00

13 KNR 402/233/1 Demontaż podejścia dopływowego z rur stalowych, Fi˙15˙mm do WC i baterii umywalek z demontażem 
odcinków rur stalowych szt 6,00

15 KNR 402/234/2 Demontaż  wpustu -   podłogowy, Fi˙50˙mm szt 1,00

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, wykucie ręczne, ściana na zaprawie 
wapiennej lub cementowo-wapiennej ( wykucie podejść dopływowych do baterii umywalek-zaworu 
czerpalnego o odcinającego ) kpl 1,00

Przeczyszczenie i sprawdzenie  podejścia odplywowego z wpustu  podłogowego - Wc - umywalek kpl 1,00

KNNR 3/304/1 Wykucie wnęki w ścianie z cegły z jej otynkowaniem, ściany na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,8*0,5*2,00 0,80

RAZEM: 0,80 m3 0,80

2 Element Roboty budowlane

KNRW 
202/2003/3

Nadbudowa ścianki działowej w Kabinie WC -   GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie
1-warstwowo, 100-01

Wyliczenie ilości robót:

1,77*1,00 1,77

RAZEM: 1,77 m2 1,77
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Nr
<-NR->
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Ilość
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KNRW 
202/2003/9

Obudowa stelaży  WC-   GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, jednobustronnie 1-warstwowo, 
100-01

Wyliczenie ilości robót:

2*0,9*2,00 3,60

RAZEM: 3,60 m2 3,60

KNRW 
401/324/2

Obsadzenie w ściance dzialowej kabin kratek wentylacyjnych ( sprawdzenie skuteczności wentylacji kabin 
WC ),Włączenie do istniejących przewodów wentylacji w budynku. szt 2,00

34 KNNRW 3/809/3 Wyrównanie podłoży betonowych posadzki po skuciach  - szlifowanie m2 9,48

35 KNR 401/803/2 Uzupełnienie uszkodzeń podłoża po szlifowaniu, z zatarciem na gładko ok. 50 % powierzchni m2 5,00

36 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża m2 9,48

37 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod GRES, gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie m2 9,48

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 korytarz mb 1,00  ) m2 9,48

26 KNR 12/829/1 Licowanie ścian  i obudowy  stelaży płytkami  na klej, przygotowanie podłoża ( wysokość okładzin w kabinach
 i  w pomieszczeniu  2.00 m )

Wyliczenie ilości robót:

kabiny (1,77*4+0,9*4-2*0,70)*2,00 18,56

pom. (2*3,31-0,8)*2,00 11,64

(2*1,9-2*0,8)*2,00 4,40

RAZEM: 34,60 m2 34,60

27 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod flizy j.w. , gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie m2 34,60

28 KNR 12/829/10 Licowanie ścian płytkami  na klej, metoda zwykła m2 34,60

29 KNRW 
202/840/8

Licowanie ścian płytkami osadzenie  listwy narożnikowej nierdzewnej przy stelażach
m 1,80

23 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby,(ściany  istniejące i powyżej fliz  w kabinach i pomieszc,+ sufity)

Wyliczenie ilości robót:

sufity 9,48 9,48

ściany tynkowe  pow.fliz (1,9+3,31)*2*1,17 12,19

kabiny powyżej fliz (1,77*2+0,9*4)*1,17 8,35

RAZEM: 30,02 m2 30,02

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 powyżej fliz 12,19 12,19

GK  kabiny 2*1,77*1,17 4,14

sufity 9,48 9,48

kabiny powyżej fliz (1,77*2+0,9*4)*1,17 8,35

RAZEM: 34,16 m2 34,16

25 KNRW 
401/324/2

Wymiana w ścianach toalety, kratek wentylacyjnych
szt 2,00

30 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod malowanie, gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie - ściany i sufit ( 
wszystkie ) m2 34,16

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

Wyliczenie ilości robót:

34,16-9,48 24,68

RAZEM: 24,68 m2 24,68

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

Wyliczenie ilości robót:

1,90*3,31 6,29

2*0,9*1,77 3,19

RAZEM: 9,48 m2 9,48

KNRW 
401/1209/8 (1)

Malowanie farbą olejną ościeżnic drzwi uprzednio malowanych, ponad 1,0˙m2, 2-krotne ( tabl. 9914)

Wyliczenie ilości robót:

1*0,8*2,00 1,60

2*0,7*2,00 2,80

RAZEM: 4,40 m2 4,40

20 KNRW 
202/1020/1 (1)

Nowe skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe wykończone  okute - malowane i szklone 
fabrycznie, 1-skrzydłowe 70/200 cm  ( wg, wyboru Inwestora ) Klamki z szyldami wg. wyboru Inwestora sztuk 
2 m2 1,40

20 KNRW 
202/1020/1 (1)

Nowe skrzydło drzwiowe płytowe zewnętrzne  wykończone  okute - malowane i szklone fabrycznie, 
1-skrzydłowe 80/200 cm  ( wg, wyboru Inwestora ) Klamki z szyldami wg. wyboru Inwestora sztuk 1 m2 1,60

3 Element Instalacyjne (sanitarne i elektryczne ) \

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

44 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką i stelażem - wiszące + sedes kpl 2,00

41 KNRW 
215/218/1

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm z kratką nierdzewną  i syfonem+ włączenie do 
istniejącego podejścia szt 1,00
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<-JEDN->

Ilość
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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 2,00

44 KNR 215/107/1 Nowe podejście dopływowe z rur stalowych lub  PP do WC i baterii umywalki oraz zaworów czerpalnego i 
odcinającego   ( montaż  do istniejącej instalacji rurowej w budynku wg. wskazań Inwestora )

Wyliczenie ilości robót:

WC 2 2,00

czerpalny 1 1,00

odcinający 1 1,00

baterie ( z. kątowe ) 4 4,00

RAZEM: 8,00 szt 8,00

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 Inwestora ) szt 1,00

KNRW 
215/135/1

Zawór czerpalny Dn˙15˙mm
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 2,00

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

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd i wnęk w ścianach z cegły( dla montażu podjść doplyw - odpływ  
do zaworów - WC i Umywalek ) 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

58 Dostawa i montaż lustra 200/60 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 
i zakrycia przewodów kpl 3,00

61 Zamontowanie we wskazanych miejscach  na ścianach -  wyposażenia  Toalety ( 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 2

2. Benzyna do lakierów dm3 0,1672

3. Blachowkręty szt 99,1032

4. Czujnik ruchu szt 1

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

6. Farba  lateksowa zmywalna - nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych dm3 7,05848

7. Farba akrylowa dm3 2,82504

8. Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,3828

9. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,3564

10. Gips budowlany szpachlowy kg 17,2452

11. Haki do rur Fi˙15˙mm szt 8

12. Klamka z szyldami wg. wyboru Inwestora kpl 3

13. Klej systemowy kg 0,572

14. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 21,8022

15. Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany Fi˙15˙mm szt 6

16. Kratka wentylacyjna szt 4

17. Kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 6

18. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 11,0085

19. Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 4,0812

20. Lampy sufitowe wg. wyboru Inwestora kpl 3

21. Listwa progowa-metal nierdzewna m 1

22. Lustra klejone 200/60 cm szt 1

23. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙15˙mm szt 32,96

24. Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0,66044

25. Osprzęt  elektr. gniazda-wyłączniki kpl 1

26. Papier ścierny arkusz 2,156

27. Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5˙mm m2 7,3542

28. Płyta z wełny mineralnej  twarda, grubości 10 cm m2 1,8231

29. Płytki ceramiczne ścienne wg. wyboru Inwestora m2 35,292

30. Płytki GRES antyślizgowe wg, wyboru Inwestora m2 9,954

31. Profile narożny nierdzewny ścienny m 1,926

32. Przyłącza elastyczne do armatury szt 4

33. Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych kpl 2

34. Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe wykończone  okute - malowane i szklone fabrycznie, 1-skrzydłowe 
80/200 cm  ( wg, wyboru Inwestora ) szt 1

35. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe wykończone  okute - malowane i szklone fabrycznie, 
1-skrzydłowe 70/200 cm  ( wg, wyboru Inwestora ) szt 2

36. Stelaż do WC z przyciskami do WC i zbiornikiem kpl 2

37. Sucha zaprawa do spoinowania kg 17,964

38. Syfon umywalkowy mosiężny chromowany szt 2

39. Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania dm3 0,33

40. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący dm3 15,648

41. Taśma samoprzylepna m 12,94482

42. Umywalki porcelanowe szt 2

43. Urządzenie sanitarne porcelanowe - podwieszony szt 2

44. Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 8

45. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 26,4176

46. Woda m3 0,00455

47. Wpust ściekowy podłogowy PVC 50 mm  z kratką nierdzewną  i syfonem szt 1

48. Wsporniki do umywalek prętowe szt 2

49. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 418,76

50. Zaprawa systemowa kg 74,156

51. Zawór kątowy z filtrem Dn 15 mm szt 4

52. Zawór wodny czerpalny mosiężny chromowany M1 15 mm szt 1

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

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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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 Toalecie na Parterze (OOO1) ( roboty budowlane i instalacyjne )

1 Rozbiorki i demontaże

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 Toalecie na Parterze (OOO1) ( roboty budowlane i instalacyjne ) netto


