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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Przedmiar sporządzono  w oparciu o rozwiązania zawarte w
projekcie budowlano i tylko takie wyroby budowlane w zakresie
kompletnego wykonania zadania winny zostać zastosowane w trakcie realizacji.

Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić kompletność pozycji i zgłosić
ewentualne uwagi tylko i wyłącznie przed rozpoczęciem robót .
Przedmiar, kosztorys rozpatrywać ściśle w odniesieniu do rozwiązań
techniczno-materiałowych zawartych w projekcie budowlanym, na
których podstawie przyjęto składniki cenotwórcze; w trakcie prowadzenia
robót i realizacji inwestycji roszczenia związane z pozycjami przedmiarowymi
nie będą uwzględniane i obowiązywać będzie ryczałt.
W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane ściśle odpowiadają
powyższym wymaganiom, żąda się przedłożenia w ofercie w wypadku oferowania
materiałów i produktów równoważnych kart katalogowych lub innych dokumentów
potwierdzających, że oferowane materiały lub produkty równoważne to
materiały o parametrach takich samych lub lepszych, aniżeli uwzględnione w
projektach budowlanych, przedmiarach  i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót.
Wszelkie uzgodnienia należy prowadzić pisemnie z Projektantem Generalnym
jednostki projektowej przedmiotowego zadania.
Wykonawca zawierając umowę o zrealizowanie zadania poświadcza powyższe.

WYKONAWCA : INWESTOR :
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SENIOR+  - HUTA STARA B OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45453000-7 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYBURZENIOWE
1

d.1
KNR-W 4-01
0353-07

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

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

2
d.1

KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2
ceg.

m2

(2,89+5,07+5,91+1,97+1,97+5,37+3,22+0,92)*3,0 m2 81,960
RAZEM 81,960

3
d.1

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1,1*2,1*0,38*3 m3 2,633
RAZEM 2,633

4
d.1

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
Krotność = 0,5

m2

(5,91+10,65)*3,3*2+5,91*10,65+(5,49+5,07)*2*3+5,49*5,07+(3,79+5,22)*2*3+
3,79*5,22+(3,1+3,22)*2*3,0

m2 375,196

RAZEM 375,196
5

d.1
KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m2

2,57+7,22+1,94+1,94+3,44+5,05+3,93+2,95+2,07+3,18+12,11 m2 46,400
RAZEM 46,400

6
d.1

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

131,91 m2 131,910
RAZEM 131,910

7
d.1

KNR 4-04
0301-08

Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15 cm (niwelacja
róznicy poziomów)

m3

63,82*0,3 m3 19,146
RAZEM 19,146

8
d.1

KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
ponad 15 cm (niwelacja róznicy poziomów))

m3

63,82*0,15 m3 9,573
RAZEM 9,573

9
d.1

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg ślepych m2

13,18+9,24+11,86 m2 34,280
RAZEM 34,280

10
d.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość 10 km

m3

19,14+9,57+6,59+7,5+2,63+9,83 m3 55,260
RAZEM 55,260

2 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE WEWNĘTRZNE
11

d.2
NNRNKB
202 0190a-
02

(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o
długości 49 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem

m2

(1,0+1,48+3,64+(1,0*2,05)+3,1+2,07+5,91+2,05)*3,19 m2 67,947
RAZEM 67,947

12
d.2

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

1,0*2,0*0,38 m3 0,760
RAZEM 0,760

13
d.2

NNRNKB
202 0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,2*8*3 m 28,800
RAZEM 28,800

14
d.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

(5,91+10,65)*3,3*2+5,91*10,65+(5,49+5,07)*2*3+5,49*5,07+(3,79+5,22)*2*3+
3,79*5,22+(3,1+3,22)*2*3,0

m2 375,196

RAZEM 375,196
15

d.2
KNR-W 4-01
0716-02

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

m2

(5,91+10,65)*0,48*2+(5,49+5,07)*2*0,48+(3,79+5,22)*2*0,48+(3,1+3,22)*0,48*
2

m2 40,752

RAZEM 40,752
16

d.2
KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

(5,91+10,65)*3,3*2+5,91*10,65+(5,49+5,07)*2*3+5,49*5,07+(3,79+5,22)*2*3+
3,79*5,22+(3,1+3,22)*2*3,0

m2 375,196

RAZEM 375,196
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

d.2
KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
(pom poziom 0,00)

m2

133,3 m2 133,300
RAZEM 133,300

18
d.2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

133,3 m2 133,300
RAZEM 133,300

19
d.2

KNR-W 2-02
1116-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

133,3 m2 133,300
RAZEM 133,300

20
d.2

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o
10 mm
Krotność = 3

m2

133,3 m2 133,300
RAZEM 133,300

21
d.2

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, pod-
wieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

11,45+11,86+7,8+3,69+5,37+8,41 m2 48,580
RAZEM 48,580

22
d.2

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gład-
ko

m2

2,57+11,45+11,86+7,8+28,67+3,69+5,37+8,41+41,62+8,83+3,09 m2 133,360
RAZEM 133,360

23
d.2

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.
) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniają-
cą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny

m2

7,8+3,69 m2 11,490
RAZEM 11,490

24
d.2

KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.
) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniają-
cą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

0,8*1,6*4 m2 5,120
RAZEM 5,120

25
d.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

(5,61+5,07)*2*3,17+5,07*5,61+(3,79+3,13)*2*3,17+(5,32+1,4+5,32+3,1+2,49+
0,81)*3,17+(6,54+5,41)*2*3,17+6,54*5,91+(4,12+1,94)*2*3,17+4,12*1,97+
(1,0+1,48+3,64+2,16)*2*3,17+4,48*1,93

m2 420,574

RAZEM 420,574
26

d.2
KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

m2

43,01 m2 43,010
RAZEM 43,010

27
d.2

KNR AT-22
0204-05

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm

m2

(3,79+2,06)*2*2,5-0,9*2,05+(2,74+1,16)*2*2,5+(4,36+2,05)*1,0+1,8*1,2*4 m2 61,955
RAZEM 61,955

28
d.2

KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

0,98*1,7 m2 1,666
RAZEM 1,666

29
d.2

KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

0,52*1,7*0,38 m3 0,336
RAZEM 0,336

30
d.2

KNR 0-23
2615-01

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami z wełny mineralnej - system ROKER -
przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2

2,15*3,5 m2 7,525
RAZEM 7,525

31
d.2

KNR 0-23
2615-02

Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2

2,1*5,0 m2 10,500
RAZEM 10,500

32
d.2

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2

1,4*2,1*2 m2 5,880
RAZEM 5,880

33
d.2

KNR 2-02
1016-05

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w spe-
cjalne do drzwi wzmocnionych i ppoż.

szt.

8 szt. 8,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 8,000

34
d.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone

m2

8*0,9*2,05 m2 14,760
RAZEM 14,760

35
d.2

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW

m2

11,86+28,67+5,37+8,41+41,62 m2 95,930
RAZEM 95,930

36
d.2

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

95,93 m2 95,930
RAZEM 95,930

37
d.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem
Powłoki zmywalne)

m2

(5,61+5,07)*2*3,17+5,07*5,61+(3,79+3,13)*2*3,17+(5,32+1,4+5,32+3,1+2,49+
0,81)*3,17+(6,54+5,41)*2*3,17+6,54*5,91+(4,12+1,94)*2*3,17+4,12*1,97+
(1,0+1,48+3,64+2,16)*2*3,17+4,48*1,93

m2 420,574

RAZEM 420,574
3 45233150-5 ROBOTY BUDOWLANE ZEWNĘTRZNE  - pochylnia (podjazd)

38
d.3

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

2,5*2 m 5,000
RAZEM 5,000

39
d.3

KNR-W 2-01
0118-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przerzutem

m2

2,0*5,5 m2 11,000
RAZEM 11,000

40
d.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

11 m2 11,000
RAZEM 11,000

41
d.3

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

11 m2 11,000
RAZEM 11,000

42
d.3

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko-
wej

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

43
d.3

KNR 2-31
23102-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej
20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm

m2

11 m2 11,000
RAZEM 11,000

44
d.3 analiza indy-

widualna

wykonanie balustrady z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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