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Tabela przedmiaru robót

Wymiana okładzin ściennych i podłogowych w ramach bieżącej konserwacji jadalni w Domu Pomocy 
Sopłecznej w Kozarzach - koszt robocizny i sprzętu

Tomczuk Krzysztof Usługi Budowlane Projektowe i Kosztorysowe
18-230 Ciechanowiec, ul. Lipowa 19,  - tel. 606 901 633
Data utworzenia: 2020-11-26

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. Pomieszczenia jadalni

Dział nr 1.1. IV Etap - część jadalni od strony kuchni

Dział nr 1.1.1. Roboty rozbiórkowe
[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]

1 
m2

       7,3500Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 
metalowych pojedynczych, z pokryciem jednostronnym 
jednowarstwowo 55-01 - tymczasowa konstrukcja 
wydzielająca rejon robót od pracującej kuchni i pozostałej 
części jadalni - do późniejszego demontażu i przeniesienia w 
inne miejsce

1 KNR 2-02  
2003-0500

pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 1,30*2,10+1,10*2,10*2       7,35000

1 
kpl

       3,0000Demontaż grzejnika stalowego płytowego2 KNR 4-02W  
0521-0100

pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 3       3,00000

1 m       14,0000Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 
15-20mm

3 KNR 4-02  
0114-0100

pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 4,00*3+2,00      14,00000

1 
m2

      32,1000Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy 
cementowo-wapiennej o pow. do 5m2 na: ścianach,

4 KNR 4-01  
0701-0200

pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 
(6,65+6,35)*2*1,50-1,10*1,50*3-1,30*1,5

     32,10000

1 m        7,7000Cięcie piłą elementów betonowych na głębokość 6cm - 
odcięcia parapetów

5 KNR AT-03  
0101-0400

pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 1,90*2+1,30*3       7,70000

1 
m2

      42,0000Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych układanych na 
zaprawie cementowej w jadalni od strony kuchni

6 KNR 4-04  
0504-0300

pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 42,0      42,00000

1 m       18,0000Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 
cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - 
ukrycie rur c.o. w ścianach

7 KNR 4-01  
0336-0100

pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 4,0*3+2,0*3      18,00000

1 
szt

       4,0000Przebicie w elementach z betonu żwirowego otworów o 
powierzchni do 0,05m2 i grubości do 30cm - rozkucia w 
stropach przy ukrywaniu rur

8 KNR 4-01  
0208-0300

pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 2*2       4,00000

Dział nr 1.1.2. Roboty remontowo - budowlane
[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]

1 
m2

      32,1000Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych pionowych - 
ściany po skuciu płytek i tynków

9 KNR BC-02  
0201-0200

pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 
(6,65+6,35)*2*1,50-1,10*1,50*3-1,30*1,5

     32,10000

1 
m2

      42,0000Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych poziomych - 
posadzki po skuciu płytek

10 KNR BC-02  
0201-0100

pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 42,0      42,00000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.1.2. Roboty remontowo - budowlane

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

1 
m2

      32,1000Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi ATLAS UNI 
GRUNT powierzchni pionowych tynków  ścian wewnętrznych

11 NNR 7  
1134-0201

pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 
(6,65+6,35)*2*1,50-1,10*1,50*3-1,30*1,5

     32,10000

1 
m2

      42,0000Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi Ceresit CT 17 
i Atlas Uni Grunt. Gruntowanie powierzchni poziomych 
posadzek preparatem Atlas Uni Grunt

12 NNR 7  
1134-0101

pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 42,0      42,00000

1 m       30,0000Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych średnicy nominalnej 
15mm, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków 
- odtworzenie instalacji c.o.

13 KNR 2-15  
0402-0200

pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 4,00*2*3+2,00*3      30,00000

1 
m2

       2,1000System NIDA Ściana 150A100 - pokrycie obustronne 
dwuwarstwowo 100 - 02 - ścianki oddzielające pomieszczenie 
jadalni od zmywalni

14 KNR AT-12  
0103-0600

pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 1,00*2,10       2,10000

1 
m2

      32,1000Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach15 KNR 2-02  
0803-0300

pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 
(6,65+6,35)*2*1,50-1,10*1,50*3-1,30*1,5

     32,10000

1 
m2

      34,4100Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi ATLAS UNI 
GRUNT powierzchni pionowych tynków  ścian wewnętrznych - 
tynki pod płytki i nowa ściana pomiędzy jadalnią a zmywalnią

16 NNR 7  
1134-0201

pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 
(6,65+6,35)*2*1,50-1,10*1,50*3-1,30*1,5

     32,10000

1,10*2,10       2,31000

1 
m2

      33,7500Licowanie ścian płytkami na klej. Płytki imitujące kamień o 
wymiarach 60x1200cm, układane metodą zwykłą

17 KNR 0-12  
0829-1000

pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 
(6,65+6,35)*2*1,50-1,10*1,50*2-1,30*1,5

     33,75000

1 
m2

      42,0000Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. 
Posadzka z płytek o wymiarach 34x34cm, układanie metodą 
zwykłą

18 KNR 0-12  
1118-0800

pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 42,0      42,00000

1 
kpl

       3,0000Grzejniki stalowe Purmo - ponowny montaż bez kosztów 
grzejników

19 KNR 2-15  
0419-0311

pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 3       3,00000

100 
m2

       0,4200Samopoziomujące masy szpachlowe typu Atlas Terplan N 
wewnątrz budynku pod: posadzki zkamieni sztucznych, 
wykładziny i parkiet. Samopoziomująca masa szpachlowa do 
spoinowania; wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2,0mm

20 KNNR 2  
1208-0100

pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 42,0      42,00000

100 
m2

       0,4200Samopoziomujące masy szpachlowe typu Atlas Terplan N 
wewnątrz budynku pod: posadzki zkamieni sztucznych, 
wykładziny i parkiet. Samopoziomująca masa szpachlowa do 
spoinowania; dopłata za każdy 1,0mm grubości wylewki, nie 
więcej jak do 10,0mm - krotność pozycji 10 za dodatkowe 10 
mm grubości
Krotność = 10

21 KNNR 2  
1208-0200

pom. 5 - jadalnia od strony kuchni: 42,0      42,00000

Dział nr 1.2. V Etap - część jadalni od strony wejścia

Dział nr 1.2.1. Roboty rozbiórkowe
[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.2.1. Roboty rozbiórkowe

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

1 
m2

      25,7750Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 
metalowych pojedynczych, z pokryciem jednostronnym 
jednowarstwowo 55-01 - tymczasowa konstrukcja 
wydzielająca rejon robót od pracującej kuchni i pozostałej 
części jadalni - do późniejszego demontażu i przeniesienia w 
inne miejsce

22 KNR 2-02  
2003-0500

pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: 1,30*2,10+1,10*2,10*2       7,35000

zabezpieczenie korytarza od strony wejścia: 2,75*3,35*2      18,42500

1 
kpl

       5,0000Demontaż grzejnika stalowego płytowego23 KNR 4-02W  
0521-0100

pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: 5       5,00000

1 
m2

      41,9250Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy 
cementowo-wapiennej o pow. do 5m2 na: ścianach,

24 KNR 4-01  
0701-0200

pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: 
(2,75+1,10+1,00+1,00+7,80+6,40+7,70+4,20+1,10+1,00+1,00)*1,50-1
,60*1,50*2-1,00*1,55-1,00*1,50-1,30*1,00-1,00*1,50

     41,92500

1 m        4,9000Cięcie piłą elementów betonowych na głębokość 6 cm - 
odcięcia parapetów

25 KNR AT-03  
0101-0400

pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: 1,90*1+1,00*3       4,90000

1 
m2

      73,4000Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych układanych na 
zaprawie cementowej w jadalni od strony kuchni

26 KNR 4-04  
0504-0300

pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: 73,4      73,40000

1 m        6,0000Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 
cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - 
ukrycie rur c.o. w ścianach

27 KNR 4-01  
0336-0100

pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: 4,0+2,0       6,00000

1 
szt

       2,0000Przebicie w elementach z betonu żwirowego otworów o 
powierzchni do 0,05m2 i grubości do 30cm - rozkucia w 
stropach przy ukrywaniu rur

28 KNR 4-01  
0208-0300

pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: 2       2,00000

Dział nr 1.2.2. Roboty remontowo - budowlane
[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]

1 
m2

      41,9250Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych pionowych - 
ściany po skuciu płytek i tynków

29 KNR BC-02  
0201-0200

pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: 
(2,75+1,10+1,00+1,00+7,80+6,40+7,70+4,20+1,10+1,00+1,00)*1,50-1
,60*1,50*2-1,00*1,55-1,00*1,50-1,30*1,00-1,00*1,50

     41,92500

1 
m2

      73,4000Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych poziomych - 
posadzki po skuciu płytek

30 KNR BC-02  
0201-0100

pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: 73,4      73,40000

1 
m2

      41,9250Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi ATLAS UNI 
GRUNT powierzchni pionowych tynków  ścian wewnętrznych

31 NNR 7  
1134-0201

pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: 
(2,75+1,10+1,00+1,00+7,80+6,40+7,70+4,20+1,10+1,00+1,00)*1,50-1
,60*1,50*2-1,00*1,55-1,00*1,50-1,30*1,00-1,00*1,50

     41,92500

1 
m2

      73,4000Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi Ceresit CT 17 
i Atlas Uni Grunt. Gruntowanie powierzchni poziomych 
posadzek preparatem Atlas Uni Grunt

32 NNR 7  
1134-0101

pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: 73,4      73,40000

1 m       12,0000Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych średnicy nominalnej 
15mm, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków 
- odtworzenie instalacji c.o.

33 KNR 2-15  
0402-0200

pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: 4,0*2+2,0*2      12,00000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.2.2. Roboty remontowo - budowlane

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

1 
m2

      41,9250Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach34 KNR 2-02  
0803-0300

pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: 
(2,75+1,10+1,00+1,00+7,80+6,40+7,70+4,20+1,10+1,00+1,00)*1,50-1
,60*1,50*2-1,00*1,55-1,00*1,50-1,30*1,00-1,00*1,50

     41,92500

1 
m2

      41,9250Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi ATLAS UNI 
GRUNT powierzchni pionowych tynków  ścian wewnętrznych - 
tynki pod płytki i nowa ściana pomiędzy jadalnią a zmywalnią

35 NNR 7  
1134-0201

pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: 
(2,75+1,10+1,00+1,00+7,80+6,40+7,70+4,20+1,10+1,00+1,00)*1,50-1
,60*1,50*2-1,00*1,55-1,00*1,50-1,30*1,00-1,00*1,50

     41,92500

1 
m2

      41,9250Licowanie ścian płytkami na klej. Płytki imitujące kamień o 
wymiarach 60x1200cm, układane metodą zwykłą

36 KNR 0-12  
0829-1000

pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: 
(2,75+1,10+1,00+1,00+7,80+6,40+7,70+4,20+1,10+1,00+1,00)*1,50-1
,60*1,50*2-1,00*1,55-1,00*1,50-1,30*1,00-1,00*1,50

     41,92500

1 
m2

      73,4000Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. 
Posadzka z płytek o wymiarach 34x34cm, układanie metodą 
zwykłą

37 KNR 0-12  
1118-0800

pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: 73,4      73,40000

1 
kpl

       5,0000Grzejniki stalowe Purmo - ponowny montaż bez kosztów 
grzejników

38 KNR 2-15  
0419-0311

pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: 5       5,00000

100 
m2

       0,7340Samopoziomujące masy szpachlowe typu Atlas Terplan N 
wewnątrz budynku pod: posadzki zkamieni sztucznych, 
wykładziny i parkiet. Samopoziomująca masa szpachlowa do 
spoinowania; wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2,0mm

39 KNNR 2  
1208-0100

pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: 73,4      73,40000

100 
m2

       0,7340Samopoziomujące masy szpachlowe typu Atlas Terplan N 
wewnątrz budynku pod: posadzki zkamieni sztucznych, 
wykładziny i parkiet. Samopoziomująca masa szpachlowa do 
spoinowania; dopłata za każdy 1,0mm grubości wylewki, nie 
więcej jak do 10,0mm - krotność pozycji 10 za dodatkowe 10 
mm grubości
Krotność = 10

40 KNNR 2  
1208-0200

pom. 6 - jadalnia od strony wejścia: 73,4      73,40000
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