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łazienki neurolog PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont łazienek 
1 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE  KOD: 45000000-7
1

d.1
KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2 m2

m2

1.3*2.1 m2 2.73

RAZEM 2.73
2

d.1 kalk. własna
Demontaż sufitu podwieszonego wraz z podkonstrukcją m2

6 m2 6.00

RAZEM 6.00
3

d.1
KNNR-W 3
0614-05

Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych m2

1.6*1.55*3 m2 7.44

RAZEM 7.44
4

d.1
KNR-W 4-01
0331-02

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

m2

(1.3*2.1*3) m2 8.19

RAZEM 8.19
5

d.1
KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

(2.1*2.1*3)+(3.30*5.50) m2 31.38

RAZEM 31.38
6

d.1 kalk. własna
Skucie podłoży posadzek do stabilnych warstw , wyrównanie i wyczyszczenie
podłoża po rozebraniu i skuciu warstw wierzchnich posadzek.

m2

31.38 m2 31.38

RAZEM 31.38
7

d.1
KNR-W 4-01
0436-04

Podstemplowanie zagrożonych nadproży szt.

3 szt. 3.00

RAZEM 3.00
8

d.1
KNR-W 4-01
0338-05

Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m

6 m 6.00

RAZEM 6.00
9

d.1
KNR-W 4-01
0338-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

3 m 3.00

RAZEM 3.00
10

d.1 kalk. własna
Odwiezienie gruzu z robót rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi
na wysypisko wg wskazań Wykonawcy wraz z kosztem składowania

m3

(31.38*0.06)+(7.44*0.02) m3 2.03

RAZEM 2.03
11

d.1 kalk. własna
Odwiezienie zdemontowanych elementów z robót rozbiórkowych jw.: drzwi,
ościeżnice, elementy wentylacji i wyposażenia itp. samochodami samowyła-
dowczymi na wysypisko na odległośc wg wskazań Wykonawcy wraz z kosz-
tem składowania

kpl.

1 kpl. 1.00

RAZEM 1.00
12

d.1
KNR-W 4-01
0436-08

Rozebranie stemplowań nadproży szt.

poz.7 szt. 3.00

RAZEM 3.00
13

d.1
KNR-W 4-01
0207-08

Zabetonowanie żwirobetonem z deskowaniem i stemplowaniem bruzd o prze-
kroju do 0.030 m2 w podłożach, stropach i ścianach

m

6 m 6.00

RAZEM 6.00
14

d.1
KNR-W 4-01
0207-09
analogia

Zabetonowanie żwirobetonem z deskowaniem i stemplowaniem bruzd o prze-
kroju do 0.045 m2 w podłożach, stropach i ścianach - wypełnienie przestrzeni
nad i pod belkami zaprawą cementową montażową

m

3 m 3.00

RAZEM 3.00
15

d.1
KNR-W 4-01
0304-01

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

m3

2.2*1.3*0.4 m3 1.14

RAZEM 1.14
16

d.1
KNR-W 2-02
2003-05

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02

m2

(2.10+2.10)*3.10*3 m2 39.06

RAZEM 39.06
17

d.1 kalk. własna
Dodatek do poz. jw za montaż wzmocnionych profili ościeznicowych szt.

3 szt. 3.00

RAZEM 3.00
18

d.1 kalk. własna
Obudowa elementów instalacji na ścianach lub sufitach płytami gipsowo-karto-
nowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo.

m2
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3.10*1.5*3 m2 13.95

RAZEM 13.95
19

d.1
KNR K-04
0602-05 +
KNR K-04
0602-07

Wykonanie izolacji z folii w płynie ścian pomieszczeń natrysków i WC z za-
gruntowaniem podłoża

m2

((2.00+2.00)*2)*2.10*3 m2 50.40

RAZEM 50.40
20

d.1
KNNR 2
0805-01

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie klejowej m2

((2.00+2.00)*2)*2.10*3 m2 50.40

RAZEM 50.40
21

d.1 kalk. własna
Dodatek do poz. jw (licowanie ścian z płytek ceramicznych) za szlifowanie pły-
tek ceramicznych na łączeniu przy układaniu narozy wypukłych

m2

((2.00+2.00)*2)*2.10*3 m2 50.40

RAZEM 50.40
22

d.1 kalk. własna
Dodatek do poz. jw (licowanie ścian z płytek ceramicznych) za przygotowanie
ścian przez wyrównanie i zagruntowanie podłoża preparatami gruntującymi

m2

50.40 m2 50.40

RAZEM 50.40
23

d.1
KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem kasetonami
60x60, higienicznymi, w pom o zwiększonej wilgotności

m2

12 m2 12.00

RAZEM 12.00
24

d.1
KNR-W 2-02
2004-07
analogia

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01

m2

6 m2 6.00

RAZEM 6.00
25

d.1
KNNR 2
1202-01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro,
gr. 20 mm

m2

31.38 m2 31.38

RAZEM 31.38
26

d.1
KNR-W 2-02
0606-01

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

m2

31.38 m2 31.38

RAZEM 31.38
27

d.1
KNR K-04
0602-05 +
KNR K-04
0602-06

Wykonanie izolacji z folii w płynie podłłóg pomieszczeń natrysków i WC z za-
gruntowaniem podłoża

m2

12 m2 12.00

RAZEM 12.00
28

d.1
NNRNKB
202 2805-05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. na zaprawie kle-
jowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - (gat.I,
kl.ścieralności IV) wymiary i kolor do uzgodnienia z użytownikiem w trakcie re-
alizacji.

m2

12 m2 12.00

RAZEM 12.00
29

d.1
NNRNKB
202 2809-03

Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2  - płytki cokołowe wyoblone z narożami wklęsłymi i
wypukłymi

m

24 m 24.00

RAZEM 24.00
30

d.1
KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod wy-
kładziny

m2

18.15 m2 18.15

RAZEM 18.15
31

d.1
KNNR 2
1208-02

Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w za-
kresie 2-10 mm
Krotność = 2

m2

18.15 m2 18.15

RAZEM 18.15
32

d.1
KNNR 2
1206-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną o
odporności na ścieranie i nacisk punktowy oraz barwy na światło, niepalne,
przeznaczone do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, homogeniczne,
wzmocnione poliuretanem, antyposlizgowe, antystatyczne wraz z listwami
przyściennymi (wykładzina wywinięta na ścianę na wysokość 10 cm)

m2

18.15 m2 18.15

RAZEM 18.15
33

d.1
KNNR 2
1206-07

Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2

18.15 m2 18.15

RAZEM 18.15

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 19156 Użytkownik: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.



łazienki neurolog PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

34
d.1 kalk. własna

Dopłata do ułożenia wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych za wykonanie
wzorów i lamówki w innych kolorach

m2

18.15 m2 18.15

RAZEM 18.15
35

d.1 kalk. własna
Montaz listew mosiężnych na styku płytki ceramiczne gress - wykładzina z
tworzyw sztucznych

m

1.0*6 m 6.00

RAZEM 6.00
36

d.1
KNNR 2
1104-01
analogia

Montaż ościeżnic regulowanych do drzwi wewnętrznych - ościeżnice systemo-
we, stalowe, malowane proszkowo fabrycznie.

szt.

7 szt. 7.00

RAZEM 7.00
37

d.1
KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
laminatem CPL0,7, konstrukcja - płyta otworowa z dolnym nawiewem.

m2

1.0*2.0 m2 2.00

RAZEM 2.00
38

d.1
KNNR 2
1103-02

Montaż skrzydeł drzwiowych łazieknkowych, wewnętrznych, fabrycznie wykoń-
czonych laminatem CPL0,7, konstrukcja - płyta otworowa, z dolnym
nawiewem.

m2

(0.9*2.0)*6 m2 10.80

RAZEM 10.80
39

d.1 kalk. własna
Montaż odbojników do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych szt

7 szt 7.00

RAZEM 7.00
40

d.1
KNNR 2
1402-03

Malowanie farbą emulsyjną lateksową dwukrotnie podłoży gipsowych m2

12.14 m2 12.14

RAZEM 12.14
41

d.1
KNNR 2
1402-05

Malowanie farbą lateksową dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpach-
lowanych

m2

poz.18+poz.24 m2 19.95

RAZEM 19.95
42

d.1 kalk. własna
Dostawa i montaż wieszaka ściennego łazienkowego na ubranie, szlafrok lub
fartuchy; ze stali nierdzewnej np Merida lub inny równoważny

szt

3 szt 3.00

RAZEM 3.00
43

d.1 kalk. własna
Dostawa i montaż poręczy umywalkowej, ściennej, łukowej - malowana prrosz-
kowo np. Koło, Akcjum lub inna równoważna

szt

3 szt 3.00

RAZEM 3.00

2 Kod CPV 45232460-4: Instalacja wod-kan
44

d.2
KNNR 4
0404-01

Rury wody zimnej PN16 - rury z PP wzmocnione wkładką aluminiową o śr
fi16mm

m

18 m 18.00

RAZEM 18.00
45

d.2
KNR 0-34
0106-03
analogia

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm - otuliny polietylenowe dla rur z tworzyw
sztucznych
- pod zabudowę w ścianie i posadzce - woda zimna - kolor foli niebieski

m

18 m 18.00

RAZEM 18.00
46

d.2
KNNR 4
0404-01

Rury wody ciepłej - rury z PP wzmocnione wkładką aluminiową o śr fi16mm m

12 m 12.00

RAZEM 12.00
47

d.2
KNR 0-34
0106-03
analogia

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm - otuliny polietylenowe dla rur z tworzyw
sztucznych
- pod zabudowę w ścianie i posadzce - woda ciepła - kolor foli czerwony

m

12 m 12.00

RAZEM 12.00
48

d.2
KNR 2-15
0107-01

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

szt.

12 szt. 12.00

RAZEM 12.00
49

d.2
KNR 2-15
0110-04
analogia

Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych
wraz z :
- płukaniem
- dezynfekcją
- badaniem bakteriologicznym (sanepid)

m

30 m 30.00

RAZEM 30.00
50

d.2
KNR 2-15
0112-01

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm szt.

6 szt. 6.00
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RAZEM 6.00
51

d.2
KNR 2-15
0114-01
analogia

Zaworek podumywalkowy 3/8" z wężykiem szt.

6 szt. 6.00

RAZEM 6.00
52

d.2
KNR 2-15
0117-01
analogia

Jednouchwytowa bateria natryskowa ze słuchawką prysznicową
i drążkiem z regulacją wysokości montażu słuchawki (wylewki)

szt.

3 szt. 3.00

RAZEM 3.00
53

d.2
KNR 2-15
0115-02
analogia

Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm szt.

3 szt. 3.00

RAZEM 3.00
54

d.2
KNNR 4
0208-03
analogia

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

4.5 m 4.50

RAZEM 4.50
55

d.2
KNNR 4
0208-01
analogia

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

4.5 m 4.50

RAZEM 4.50
56

d.2
KNR-W 2-15
0110-03

Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 32 mm łączone metodą klejenia, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m

3 m 3.00

RAZEM 3.00
57

d.2
KNNR 4
0211-03
analogia

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

szt.

3 szt. 3.00

RAZEM 3.00
58

d.2
KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

szt.

6 szt. 6.00

RAZEM 6.00
59

d.2
KNR 4-02
0211-06

Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gu-
mowymi

szt.

3 szt. 3.00

RAZEM 3.00
60

d.2
KNR 2-15/
GEBERIT
0101-01

Elementy montażowe Geberit  do miski ustępowej montowane na ścianie kpl.

3 kpl. 3.00

RAZEM 3.00
61

d.2
KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp kpl.

3 kpl. 3.00

RAZEM 3.00
62

d.2
KNR 2-15
0223-02
analogia

Kabina prysznicowa wraz z brodzikiem (90cm) oraz syfonem do brodzika kpl.

3 kpl. 3.00

RAZEM 3.00
63

d.2
KNNR 4
0230-02

Umywalka wisząca 50 cm. Doliczyć półpostument. kpl.

3 kpl. 3.00

RAZEM 3.00
64

d.2
KNR 2-15/
GEBERIT
0102-07
analogia

Elementy montażowe (stelaż) do umywalki montowane w ściance lekkiej kpl.

3 kpl. 3.00

RAZEM 3.00
65

d.2 kalk. własna
Przejścia przez przegrody oddzielenia ppoż. na  instalacji: KANALIZACJI SA-
NITARNEJ
- opaska pęczniejąca zabezpieczenia przeciwpożarowego - na inst. palne
- na pionie 

DN 110

szt.

3 szt. 3.00

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 19156 Użytkownik: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.



łazienki neurolog PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 3.00
66

d.2 kalk. własna
Dokumentacja powykonawcza - instalacja wod-kan kpl

1 kpl 1.00

RAZEM 1.00
67

d.2
KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

3 kpl. 3.00

RAZEM 3.00
68

d.2
KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm szt.

3 szt. 3.00

RAZEM 3.00
69

d.2
KNR 4-02
0230-07

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

6 m 6.00

RAZEM 6.00

3 Kod CPV 45331200-8: Instalacja wentylacji mechanicznej
70

d.3
KNR 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm szt.

3 szt. 3.00

RAZEM 3.00
71

d.3 kalk. własna
Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowe - giętkie izolowane typu G-flex o
śred do 160mm

m

9 m 9.00

RAZEM 9.00
72

d.3
KNR 2-17
0205-01
analogia

Wentylatory łazienkowe fi 125 wyciągowy, z opóźnieniem czasowym. Zabez-
pieczenia IP 45.

szt.

3 szt. 3.00

RAZEM 3.00
73

d.3 kalk. własna
Regulacja , pomiary, odbiór dokumentacja powykonawcza kpl

1 kpl 1.00

RAZEM 1.00
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