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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis Ilość Wartość

1 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK U

1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

1 d.1.1 KNR 4-04 0504-03 Rozebranie istniejącego pokrycia posadzek m2 46,90

2 d.1.1 KNR 4-01 0609-01 Rozebranie istniejącej izolacji m2 46,90

3 d.1.1 KNR 4-01 0329-03 m3 0,50

4 d.1.1 KNR 4-01 0701-02 m2 86,47

5 d.1.1 KNR 4-01 0701-08 m2 49,67

6 d.1.1 KNR 4-01 0354-08 Wykucie z muru stolarki drzwiowej i okiennej m2 7,50

7 d.1.1 KNR 4-01 0333-18 szt. 2,00

8 d.1.1 KNR 4-01 0106-04 Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3 12,00

9 d.1.1 m3 12,00

10 d.1.1 Opłata za składowanie materiału z rozbiórki m3 12,00

1.2 45432130-4 Pokrywanie podłóg

11 d.1.2 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2 46,90

12 d.1.2 m2 46,90

13 d.1.2 KNR 2-02 1112-07 m2 28,10

15 d.1.2 KNR 2-02 1112-07 m2 28,20

16 d.1.2 KNR 2-02 1112-09 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin m2 46,90

1.3 45324000-4 Sufity

17 d.1.3 (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2 46,90

18 d.1.3 KNR 2-02 0815-06 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2 46,90

19 d.1.3 KNR 2-02 1505-03 m2 46,90

Wykonanie robót niezbędnych do przystosowania pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Bronchoskopii w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca”.

Jedn. 
przedm.

Cena 
jedn.

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

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

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na 
stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni 
odbicia do 5 m2

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie 
cementowej

KNR 4-01 0108-11
 0108-12 

Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na 
odległość 15 km

NNRNKB 202 1134-
01

NNRNKB 202 1130-
02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej 
grubości 5 mm

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina wraz z 
wywinięciem na ścianę - POSADZKA PVC

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina wraz z 
wywinięciem na ścianę - POSADZKA PVC PRĄDOPRZEWODZACA 
ANTYELEKTROSTATYCZNA

NNRNKB 202 1134-
01

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży 
gipsowych z gruntowaniem
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1.4 45262500-6 Ściany i ścianki działowe

20 d.1.4 KNR 4-01 0304-02 m3 0,28

21 d.1.4 Wymiana nadproża szt. 1,00

22 d.1.4 KNR 0-23 2612-08 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m 16,32

23 d.1.4 KNR AT-40 0422-01 Silikonowanie/akrylowanie narożników m 94,31

1.5 45324000-4 Tynki, okładziny i malowanie ścian

24 d.1.5 (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2 116,20

25 d.1.5 KNR 4-01 0711-03 m2 2,30

26 d.1.5 KNR 2-02 0815-04 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2 116,20

27 d.1.5 KNR 2-02 1505-01 m2 116,20

28 d.1.5 KNR 2-02 0829-01 Licowanie ścian płytkami na klej – przygotowanie podłoża m2 12,21

29 d.1.5 KNR 2-02 0829-06 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20*20 cm na klej metodą zwykłą m2 12,21

30 d.1.5 KNR K-04 0602-02 Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie m2 12,21

1.6 45421000-4 Stolarka drzwiowa oraz ślusarka

31 d.1.6 KNR 0-19 1023-12 m2 7,92

32 d.1.6 KNR 0-19 1023-11 m2 0,80

33 d.1.6 KNR 2-02 0129-01 m 1,60

34 d.1.6 Inne - kanał instalacyjny montowane pod sufitem m 9,50

Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK „U” Pracownia Bronchoskopii

VAT 23%

Razem brutto

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

NNRNKB 202 1134-
02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu
Z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 
miejscu)

Farba akrylowa higieniczna odporna na zmywanie oraz środki 
dezynfekcyjne 

Montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia 
zgodnie z dokumentacją (3 szt.)

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych  z obróbką 
obsadzenia (okienko podawcze)

Parapety wewnętrzne zgodnie z dokumentacją (stal nierdzewna, przy 
okienku podawczym 0,8*0,35 *2szt.)
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