
Szpital Uniwersytecki im.
K.Marcinkowskiego sp. z o.o.

PRZEDMIAR DO OFERTY

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU
Kosztorys sporządzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys sporządzono metodą kalkulacji uproszczonej, 
przy zastosowaniu cen jednostkowych robót wyliczonych w kosztorysie szczegółowym. Stawki i ceny jednostkowe RMS, 
przyjęto wg wydawnictwa "SEKOCENBUD" - I kwartał 2021 r. oraz na podstawie informacji uzyskanych od producentów i 
wykonawców - ceny średnie krajowe wraz z kosztami zakupu.
Podstawę opracowania kosztorysu (głównie obliczenia jednostek przedmiarowych) stanowiły:
Pomiary inwentaryzacjyjne pomieszczeń wykonane przez inwestora w lutym 2021 roku

Z uwagi na specyfikę przewidzianych prac, niektóre czynności przyjęto na zasadzie analogii. Z uwagi na remontowy charakter 
prac i możliwość wystąpienia robót dodatkowych jakie mogą zostać ujawnione w trakcie realizacji prac remontowych, 
określoną niniejszym kosztorysem wartość prac należy traktować jako przybliżoną. 

Założenia przyjęte na potrzeby opracowania kosztorysu:
- odległość transportowa gruzu i złomu 5 km;

ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 złoty

ADRES INWESTYCJI: ul.. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra - budynek C

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i remont łazienek na Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej

NAZWA INWESTORA: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. 
z o.o.

ADRES INWESTORA: ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

SŁOWNIE: zero i 00/100 złoty

POZIOM CEN: I KWARTAŁ 2021

DATA OPRACOWANIA: 06.04.2021

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

90500000-2 Usługi związane z odpadami

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Paweł Urbański
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Chirurgia - remont łazienek - przedmiar do oferty
KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU
Kosztorys sporządzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys sporządzono metodą kalkulacji uproszczonej, przy zastosowaniu cen 
jednostkowych robót wyliczonych w kosztorysie szczegółowym. Stawki i ceny jednostkowe RMS, przyjęto wg wydawnictwa 
"SEKOCENBUD" - I kwartał 2021 r. oraz na podstawie informacji uzyskanych od producentów i wykonawców - ceny średnie krajowe wraz 
z kosztami zakupu.
Podstawę opracowania kosztorysu (głównie obliczenia jednostek przedmiarowych) stanowiły:
Pomiary inwentaryzacjyjne pomieszczeń wykonane przez inwestora w lutym 2021 roku

Z uwagi na specyfikę przewidzianych prac, niektóre czynności przyjęto na zasadzie analogii. Z uwagi na remontowy charakter prac i 
możliwość wystąpienia robót dodatkowych jakie mogą zostać ujawnione w trakcie realizacji prac remontowych, określoną niniejszym 
kosztorysem wartość prac należy traktować jako przybliżoną. 

Założenia przyjęte na potrzeby opracowania kosztorysu:
- odległość transportowa gruzu i złomu 5 km;
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Chirurgia - remont łazienek - przedmiar do oferty

Działy kosztorysu

Lp. Nazwa działu Od Do
KOSZTORYS: Chirurgia - remont łazienek - przedmiar do oferty

1 Łazienka damska i ustęp personelu 1 47

1.1 Roboty rozbiórkowe 1 7

1.2 Usługi związane z odpadami 8 10

1.3 Prace budowlane 11 24

1.4 Roboty instalacyjne 25 43

1.5 Instalacja elektryczna 44 47

2 Zaplecze personelu - wymiana brodzika 48 57

2.1 Roboty rozbiórkowe 48 49

2.2 Prace budowlane 50 52

2.3 Roboty instalacyjne 53 57

3 Przebudowa łazienki męskiej 58 102

3.1 Prace rozbiórkowe 58 63

3.2 Usługi związane z odpadami 64 66

3.3 Prace budowlane i wyposażenie 67 102

3.3.1 Prace budowlane 67 78

3.3.2 Roboty instalacyjne 79 98

3.3.3 Instalacja elektryczna 99 102
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Chirurgia - remont łazienek - przedmiar do oferty

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR: Chirurgia - remont łazienek - przedmiar do oferty

1 Łazienka damska i ustęp personelu

1.1 45111000-8 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR 4-02
132-1

Demontaż baterii umywalkowej i natryskowej szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

2
d.1.1

KNR 4-04
705-8

Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych - umywalek fajansowych z syfonami,
półkami, zaworami i wspornikami

szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

3
d.1.1

KNR 4-04
705-3

Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych - demontaż brodzików

szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

4
d.1.1

KNR 4-02
235-8

Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską
fajansową

kpl

3 kpl 3,00

RAZEM 3,00

5
d.1.1

KNR 4-01
349-2

Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej - ścian, filarów, kolumn

m3

9,18 m3 9,18

RAZEM 9,18

6
d.1.1

KNR 4-01
212-1

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o gr.do 5 cm - analogia skucie posadzek z
płytek

m3

4,17 / 3 m3 1,39

RAZEM 1,39

7
d.1.1

KNR 4-01
819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek + tynk m2

51,2 m2 51,20

RAZEM 51,20

1.2 90500000-2 Usługi związane z odpadami

8
d.1.2

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

11,64 m3 11,64

RAZEM 11,64

9
d.1.2

KNR 4-01
108-16

Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi
rozbieranych konstrukcji - każdy następny 1 km bez
względu na rodzaj konstrukcji

m3

poz.8 m3 11,64

RAZEM 11,64

10
d.1.2

1-1 Utylizacja elementów z rozbiórek i demontażu m3

poz.8 m3 11,64

RAZEM 11,64

1.3 45453000-7 Prace budowlane

11
d.1.3

KNR 2-02
WACETOB

2003-2

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym, 1-warstwowe 75-01

m2

43,7 m2 43,70

RAZEM 43,70

12
d.1.3

1-1 Wstawienie wzmocnień do drzwi w ściankach GK m

15 m 15,00

RAZEM 15,00

13
d.1.3

KNR 4-01
716-2

Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonowych na ścianach płaskich o powierzchni
podłogi pomieszczenia ponad 5 m2

m2

poz.7 m2 51,20
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Chirurgia - remont łazienek - przedmiar do oferty

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 51,20

14
d.1.3

KNR 2-02
WACETOB

840-2

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na
zaprawie klejowej lub ułożenie wykładzin z tworzyw
sztucznych

m2

poz.7 m2 51,20

RAZEM 51,20

15
d.1.3

KNR 2-02
WACETOB

1109-5

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni
sztucznych na zaprawie klejowej - płytki podłogowe o
wymiarach 30x30 cm lub wykładziny z tworzyw sztucznych

m2

22,15 m2 22,15

RAZEM 22,15

16
d.1.3

KNR 2-02
WACETOB

2702-1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

m2

22,15 m2 22,15

RAZEM 22,15

17
d.1.3

KNNR 2
1104-1

Ościeżnice stalowe szt

6 szt 6,00

RAZEM 6,00

18
d.1.3

KNNR 2
1103-1

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie
wykończone pełne

m2

10,8 m2 10,80

RAZEM 10,80

19
d.1.3

2-2 Ścianki systemowe - kabiny prysznicowe m2

7,0 m2 7,00

RAZEM 7,00

20
d.1.3

2-2 Ścianki systemowe - kabiny WC m2

8,54 m2 8,54

RAZEM 8,54

21
d.1.3

KNR 2-02
WACETOB

830-3

Gładzie gipsowe na ścianach z elementów
prefabrykowanych i betonow wylewanych, 1-warstwowe

m2

poz.7 m2 51,20

RAZEM 51,20

22
d.1.3

Uzupełnienie
do KNR 2-02

Normy
nakładów
rzecz.na

konstrukcje
budowlane

1134-2

Gruntowanie powierzchni pionowych m2

poz.7 + 43,29 m2 94,49

RAZEM 94,49

23
d.1.3

KNR 4-01
1204-2

Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.7 + 43,29 m2 94,49

RAZEM 94,49

24
d.1.3

1-1 Wstawienie listew progowych m

3 m 3,00

RAZEM 3,00

1.4 45330000-9 Roboty instalacyjne

25
d.1.4

KNNR 4 113-
5

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy
zewnętrznej 22 mm

m

12 m 12,00

RAZEM 12,00
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Chirurgia - remont łazienek - przedmiar do oferty

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26

d.1.4
KNR 0-34

IGM  101-10
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr.20 mm (N), średnica zewnętrzna
rurociągu 12-22 mm

m

12 m 12,00

RAZEM 12,00

27
d.1.4

KNNR 4 113-
4

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy
zewnętrznej 18 mm

m

16 m 16,00

RAZEM 16,00

28
d.1.4

KNR 0-34
IGM  101-10

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr.20 mm (N), średnica zewnętrzna
rurociągu 12-22 mm

m

16 m 16,00

RAZEM 16,00

29
d.1.4

KNNR 4 405-
4

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na
ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 18 mm

m

17 m 17,00

RAZEM 17,00

30
d.1.4

KNR 0-34
IGM  101-10

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr.20 mm (N), średnica zewnętrzna
rurociągu 12-22 mm

m

17 m 17,00

RAZEM 17,00

31
d.1.4

KNR 2-17
137-2

Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów murowanych o
obwodach do 2400 mm - analogia - wentylator

szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

32
d.1.4

KNR-W 2-17
0122-02

z.o.3.3. 9902

Przewody wentylacyjne typu flex m

12,5 m 12,50

RAZEM 12,50

33
d.1.4

KNR 4-02
210-3

Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem
pierścieniami gumowymi - średnica rury 75 mm

msc

9 msc 9,00

RAZEM 9,00

34
d.1.4

KNR 2-15
208-4

Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z
nieplastyfikowanego PCW, łączone metodą wciskową, o
średnicy 75 mm

pode
jście

6 pode
jście

6,00

RAZEM 6,00

35
d.1.4

KNR 2-15
208-5

Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z
nieplastyfikowanego PCW, łączone metodą wciskową, o
średnicy 110 mm

pode
jście

3 pode
jście

3,00

RAZEM 3,00

36
d.1.4

KNR 2-15
223-2

Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego kpl

2 kpl 2,00

RAZEM 2,00

37
d.1.4

KNR 2-15
221-2

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym

szt

3 szt 3,00

RAZEM 3,00

38
d.1.4

KNR 2-
15/GEBERIT
(WACETOB)

102-5

Stelaż do miski ustępowej kpl

3 kpl 3,00

RAZEM 3,00
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Chirurgia - remont łazienek - przedmiar do oferty

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
39

d.1.4
KNR 2-

15/GEBERIT
(WACETOB)

104-1

Ustęp kpl

3 kpl 3,00

RAZEM 3,00

40
d.1.4

KNR 2-
15/GEBERIT
(WACETOB)

306-2

Wpusty polietylenowe podłogowe o średnicy zewnętrznej
odpływu 75-110 mm

szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

41
d.1.4

KNNR 4 117-
1

Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantów itp.o połączeniu sztywnym, o
średnicy zewnętrznej 18 mm

szt

14 szt 14,00

RAZEM 14,00

42
d.1.4

KNR 2-15
115-2

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy
nominalnej 15 mm

szt

3 szt 3,00

RAZEM 3,00

43
d.1.4

KNR 2-15
115-4

Baterie natryskowe ścienne o średnicy nominalnej 15 mm szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

1.5 45310000-3 Instalacja elektryczna

44
d.1.5

5-5 Przerobienie instalacji elektrycznej oświetlenia kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

45
d.1.5

KNNR 5 306-
4

Łącznik podtynkowy w puszce instalacyjnej krzyżowy,
dwubiegunowy

szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

46
d.1.5

KNNR 5 306-
2

Łącznik podtynkowy w puszce instalacyjnej,
jednobiegunowy, przycisk

szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

47
d.1.5

KNNR 5 502-
4

Montaż opraw oświetleniowych wpuszczanych LED kpl

6 kpl 6,00

RAZEM 6,00

2 Zaplecze personelu - wymiana brodzika

2.1 45111000-8 Roboty rozbiórkowe

48
d.2.1

KNR 4-02
132-1

Demontaż baterii umywalkowej i natryskowej szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

49
d.2.1

KNR 4-04
705-3

Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych - demontaż brodzików

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

2.2 45453000-7 Prace budowlane

50
d.2.2

KNR 2-02
WACETOB

840-2

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na
zaprawie klejowej

m2

1 m2 1,00

RAZEM 1,00
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Chirurgia - remont łazienek - przedmiar do oferty

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
51

d.2.2
Uzupełnienie
do KNR 2-02

Normy
nakładów
rzecz.na

konstrukcje
budowlane

1134-2

Gruntowanie powierzchni pionowych m2

11,3 m2 11,30

RAZEM 11,30

52
d.2.2

KNR 4-01
1204-2

Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków
wewnętrznych ścian

m2

11,3 m2 11,30

RAZEM 11,30

2.3 45330000-9 Roboty instalacyjne

53
d.2.3

KNR 4-02
210-3

Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem
pierścieniami gumowymi - średnica rury 75 mm

msc

3 / 3 msc 1,00

RAZEM 1,00

54
d.2.3

KNR 2-15
208-4

Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z
nieplastyfikowanego PCW, łączone metodą wciskową, o
średnicy 75 mm

pode
jście

3 / 3 pode
jście

1,00

RAZEM 1,00

55
d.2.3

KNR 2-15
223-2

Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego z zasłonką kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

56
d.2.3

KNNR 4 117-
1

Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantów itp.o połączeniu sztywnym, o
średnicy zewnętrznej 18 mm

szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

57
d.2.3

KNR 2-15
115-4

Baterie natryskowe ścienne o średnicy nominalnej 15 mm szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

3 Przebudowa łazienki męskiej

3.1 45111000-8 Prace rozbiórkowe

58
d.3.1

KNR 4-02
132-1

Demontaż baterii umywalkowej i natryskowej szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

59
d.3.1

KNR 4-04
705-8

Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych - umywalek fajansowych z syfonami,
półkami, zaworami i wspornikami

szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

60
d.3.1

KNR 4-02
235-8

Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską
fajansową

kpl

2 kpl 2,00

RAZEM 2,00

61
d.3.1

KNR 4-01
349-2

Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej - ścian, filarów, kolumn

m3

5,58 m3 5,58

RAZEM 5,58

62
d.3.1

KNR 4-01
212-1

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o gr.do 5 cm - analogia skucie posadzek z
płytek

m3

3,49 / 3 m3 1,16

RAZEM 1,16
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Chirurgia - remont łazienek - przedmiar do oferty

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
63

d.3.1
KNR 4-01

819-15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek + tynk m2

48,9 m2 48,90

RAZEM 48,90

3.2 90500000-2 Usługi związane z odpadami

64
d.3.2

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

13,68 - 2,32 m3 11,36

RAZEM 11,36

65
d.3.2

KNR 4-01
108-16

Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi
rozbieranych konstrukcji - każdy następny 1 km bez
względu na rodzaj konstrukcji

m3

poz.64 m3 11,36

RAZEM 11,36

66
d.3.2

1-1 Utylizacja elementów z rozbiórek i demontażu m3

poz.64 m3 11,36

RAZEM 11,36

3.3 Prace budowlane i wyposażenie

3.3.1 45453000-7 Prace budowlane

67
d.3.3.

1

KNR 2-02
WACETOB

2003-2

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym, 1-warstwowe 75-01

m2

43,61 m2 43,61

RAZEM 43,61

68
d.3.3.

1

1-1 Wstawienie wzmocnień do drzwi w ściankach GK m

30 m 30,00

RAZEM 30,00

69
d.3.3.

1

KNR 4-01
716-2

Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonowych na ścianach płaskich o powierzchni
podłogi pomieszczenia ponad 5 m2

m2

poz.63 m2 48,90

RAZEM 48,90

70
d.3.3.

1

KNR 2-02
WACETOB

840-2

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na
zaprawie klejowej lub ułożenie wykładzin z tworzyw
sztucznych

m2

poz.63 m2 48,90

RAZEM 48,90

71
d.3.3.

1

KNR 2-02
WACETOB

1109-5

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni
sztucznych na zaprawie klejowej - płytki podłogowe o
wymiarach 30x30 cm lub wykładziny z tworzyw sztucznych

m2

23,3 m2 23,30

RAZEM 23,30

72
d.3.3.

1

KNR 2-02
WACETOB

2702-1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

m2

22,8 m2 22,80

RAZEM 22,80

73
d.3.3.

1

KNNR 2
1104-1

Ościeżnice stalowe szt

6 szt 6,00

RAZEM 6,00

74
d.3.3.

1

KNNR 2
1103-1

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie
wykończone pełne

m2

10 m2 10,00

RAZEM 10,00
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Chirurgia - remont łazienek - przedmiar do oferty

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
75

d.3.3.
1

KNR 2-02
WACETOB

830-3

Gładzie gipsowe na ścianach z elementów
prefabrykowanych i betonow wylewanych, 1-warstwowe

m2

poz.63 + 21,21 m2 70,11

RAZEM 70,11

76
d.3.3.

1

Uzupełnienie
do KNR 2-02

Normy
nakładów
rzecz.na

konstrukcje
budowlane

1134-2

Gruntowanie powierzchni pionowych m2

poz.63 + 21,21 m2 70,11

RAZEM 70,11

77
d.3.3.

1

KNR 4-01
1204-2

Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.63 + 21,21 m2 70,11

RAZEM 70,11

78
d.3.3.

1

1-1 Wstawienie listew progowych m

1 m 1,00

RAZEM 1,00

3.3.2 45330000-9 Roboty instalacyjne

79
d.3.3.

2

KNNR 4 113-
5

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy
zewnętrznej 22 mm

m

12 m 12,00

RAZEM 12,00

80
d.3.3.

2

KNR 0-34
IGM  101-10

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr.20 mm (N), średnica zewnętrzna
rurociągu 12-22 mm

m

12 m 12,00

RAZEM 12,00

81
d.3.3.

2

KNNR 4 113-
4

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy
zewnętrznej 18 mm

m

16 m 16,00

RAZEM 16,00

82
d.3.3.

2

KNR 0-34
IGM  101-10

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr.20 mm (N), średnica zewnętrzna
rurociągu 12-22 mm

m

16 m 16,00

RAZEM 16,00

83
d.3.3.

2

KNNR 4 405-
4

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na
ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 18 mm

m

17 m 17,00

RAZEM 17,00

84
d.3.3.

2

KNR 0-34
IGM  101-10

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr.20 mm (N), średnica zewnętrzna
rurociągu 12-22 mm

m

17 m 17,00

RAZEM 17,00

85
d.3.3.

2

KNR 2-17
137-2

Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów murowanych o
obwodach do 2400 mm - analogia - wentylator

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

86
d.3.3.

2

KNR-W 2-17
0122-02

z.o.3.3. 9902

Przewody wentylacyjne typu flex m
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Chirurgia - remont łazienek - przedmiar do oferty

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12,5 m 12,50

RAZEM 12,50

87
d.3.3.

2

KNR 4-02
210-3

Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem
pierścieniami gumowymi - średnica rury 75 mm

msc

9 msc 9,00

RAZEM 9,00

88
d.3.3.

2

KNR 2-15
208-4

Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z
nieplastyfikowanego PCW, łączone metodą wciskową, o
średnicy 75 mm

pode
jście

7 pode
jście

7,00

RAZEM 7,00

89
d.3.3.

2

KNR 2-15
208-5

Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z
nieplastyfikowanego PCW, łączone metodą wciskową, o
średnicy 110 mm

pode
jście

2 pode
jście

2,00

RAZEM 2,00

90
d.3.3.

2

KNR 2-15
223-2

Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego z zasłonką kpl

2 kpl 2,00

RAZEM 2,00

91
d.3.3.

2

KNR 2-15
221-2

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym

szt

3 szt 3,00

RAZEM 3,00

92
d.3.3.

2

KNR 2-15
225-2

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym kpl

2 kpl 2,00

RAZEM 2,00

93
d.3.3.

2

KNR 2-
15/GEBERIT
(WACETOB)

102-5

Stelaż do miski wiszącej kpl

2 kpl 2,00

RAZEM 2,00

94
d.3.3.

2

KNR 2-
15/GEBERIT
(WACETOB)

104-1

Ustęp kpl

2 kpl 2,00

RAZEM 2,00

95
d.3.3.

2

KNR 2-
15/GEBERIT
(WACETOB)

306-2

Wpusty polietylenowe podłogowe o średnicy zewnętrznej
odpływu 75-110 mm

szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

96
d.3.3.

2

KNNR 4 117-
1

Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantów itp.o połączeniu sztywnym, o
średnicy zewnętrznej 18 mm

szt

14 szt 14,00

RAZEM 14,00

97
d.3.3.

2

KNR 2-15
115-2

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy
nominalnej 15 mm

szt

3 szt 3,00

RAZEM 3,00
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Chirurgia - remont łazienek - przedmiar do oferty

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
98

d.3.3.
2

KNR 2-15
115-4

Baterie natryskowe ścienne o średnicy nominalnej 15 mm szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

3.3.3 45310000-3 Instalacja elektryczna

99
d.3.3.

3

5-5 Przerobienie instalacji elektrycznej kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

100
d.3.3.

3

KNNR 5 306-
4

Łącznik podtynkowy w puszce instalacyjnej krzyżowy,
dwubiegunowy

szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

101
d.3.3.

3

KNNR 5 306-
2

Łącznik podtynkowy w puszce instalacyjnej,
jednobiegunowy, przycisk

szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

102
d.3.3.

3

KNNR 5 502-
4

Montaż opraw oświetleniowych wpuszczanych LED kpl

6 kpl 6,00

RAZEM 6,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 4468  Użytkownik: Paweł Urbański
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Chirurgia - remont łazienek - przedmiar do oferty

Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j.m. Obmiar
Cena
jedn.

Wartość

1 KNR 4-02
132-1

Demontaż baterii umywalkowej i natryskowej szt 4,00 0,00 0,00

2 KNR 4-04
705-8

Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych - umywalek fajansowych z syfonami,
półkami, zaworami i wspornikami

szt 2,00 0,00 0,00

3 KNR 4-04
705-3

Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych - demontaż brodzików

szt 2,00 0,00 0,00

4 KNR 4-02
235-8

Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską
fajansową

kpl 3,00 0,00 0,00

5 KNR 4-01
349-2

Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów,
kolumn

m3 9,18 0,00 0,00

6 KNR 4-01
212-1

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o gr.do 5 cm - analogia skucie
posadzek z płytek

m3 4,17 / 3 = 1,39 0,00 0,00

7 KNR 4-01
819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek + tynk m2 51,20 0,00 0,00

8 KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do
1 km

m3 11,64 0,00 0,00

9 KNR 4-01
108-16

Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi
rozbieranych konstrukcji - każdy następny 1 km bez
względu na rodzaj konstrukcji

m3 poz.8 = 11,64 0,00 0,00

10 1-1 Utylizacja elementów z rozbiórek i demontażu m3 poz.8 = 11,64 0,00 0,00

11 KNR 2-02
WACETOB

2003-2

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym, 1-warstwowe 75-01

m2 43,70 0,00 0,00

12 1-1 Wstawienie wzmocnień do drzwi w ściankach GK m 15,00 0,00 0,00

13 KNR 4-01
716-2

Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane
ręcznie na podłożach z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach
płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad
5 m2

m2 poz.7 = 51,20 0,00 0,00

14 KNR 2-02
WACETOB

840-2

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na
zaprawie klejowej lub ułożenie wykładzin z tworzyw
sztucznych

m2 poz.7 = 51,20 0,00 0,00

15 KNR 2-02
WACETOB

1109-5

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni
sztucznych na zaprawie klejowej - płytki podłogowe
o wymiarach 30x30 cm lub wykładziny z tworzyw
sztucznych

m2 22,15 0,00 0,00

16 KNR 2-02
WACETOB

2702-1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

m2 22,15 0,00 0,00

17 KNNR 2
1104-1

Ościeżnice stalowe szt 6,00 0,00 0,00

18 KNNR 2
1103-1

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie
wykończone pełne

m2 10,80 0,00 0,00

19 2-2 Ścianki systemowe - kabiny prysznicowe m2 7,00 0,00 0,00

20 2-2 Ścianki systemowe - kabiny WC m2 8,54 0,00 0,00

21 KNR 2-02
WACETOB

830-3

Gładzie gipsowe na ścianach z elementów
prefabrykowanych i betonow wylewanych,
1-warstwowe

m2 poz.7 = 51,20 0,00 0,00

22 Uzupełnieni
e do KNR 2
-02 Normy
nakładów
rzecz.na

konstrukcje
budowlane

1134-2

Gruntowanie powierzchni pionowych m2 poz.7 + 43,29 =
94,49

0,00 0,00

23 KNR 4-01
1204-2

Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków
wewnętrznych ścian

m2 poz.7 + 43,29 =
94,49

0,00 0,00

24 1-1 Wstawienie listew progowych m 3,00 0,00 0,00
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Chirurgia - remont łazienek - przedmiar do oferty

Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j.m. Obmiar
Cena
jedn.

Wartość

25 KNNR 4
113-5

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy
zewnętrznej 22 mm

m 12,00 0,00 0,00

26 KNR 0-34
IGM  101-

10

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr.20 mm (N), średnica
zewnętrzna rurociągu 12-22 mm

m 12,00 0,00 0,00

27 KNNR 4
113-4

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy
zewnętrznej 18 mm

m 16,00 0,00 0,00

28 KNR 0-34
IGM  101-

10

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr.20 mm (N), średnica
zewnętrzna rurociągu 12-22 mm

m 16,00 0,00 0,00

29 KNNR 4
405-4

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na
ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 18
mm

m 17,00 0,00 0,00

30 KNR 0-34
IGM  101-

10

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr.20 mm (N), średnica
zewnętrzna rurociągu 12-22 mm

m 17,00 0,00 0,00

31 KNR 2-17
137-2

Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów
murowanych o obwodach do 2400 mm - analogia -
wentylator

szt 2,00 0,00 0,00

32 KNR-W 2-
17 0122-02

z.o.3.3.
9902

Przewody wentylacyjne typu flex m 12,50 0,00 0,00

33 KNR 4-02
210-3

Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem
pierścieniami gumowymi - średnica rury 75 mm

ms
c

9,00 0,00 0,00

34 KNR 2-15
208-4

Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z
nieplastyfikowanego PCW, łączone metodą
wciskową, o średnicy 75 mm

pod
ejśc
ie

6,00 0,00 0,00

35 KNR 2-15
208-5

Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z
nieplastyfikowanego PCW, łączone metodą
wciskową, o średnicy 110 mm

pod
ejśc
ie

3,00 0,00 0,00

36 KNR 2-15
223-2

Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego kpl 2,00 0,00 0,00

37 KNR 2-15
221-2

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym

szt 3,00 0,00 0,00

38 KNR 2-
15/GEBERI

T
(WACETOB

) 102-5

Stelaż do miski ustępowej kpl 3,00 0,00 0,00

39 KNR 2-
15/GEBERI

T
(WACETOB

) 104-1

Ustęp kpl 3,00 0,00 0,00

40 KNR 2-
15/GEBERI

T
(WACETOB

) 306-2

Wpusty polietylenowe podłogowe o średnicy
zewnętrznej odpływu 75-110 mm

szt 2,00 0,00 0,00

41 KNNR 4
117-1

Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantów itp.o połączeniu
sztywnym, o średnicy zewnętrznej 18 mm

szt 14,00 0,00 0,00

42 KNR 2-15
115-2

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o
średnicy nominalnej 15 mm

szt 3,00 0,00 0,00

43 KNR 2-15
115-4

Baterie natryskowe ścienne o średnicy nominalnej
15 mm

szt 2,00 0,00 0,00

44 5-5 Przerobienie instalacji elektrycznej oświetlenia kpl 1,00 0,00 0,00

45 KNNR 5
306-4

Łącznik podtynkowy w puszce instalacyjnej
krzyżowy, dwubiegunowy

szt 4,00 0,00 0,00

46 KNNR 5
306-2

Łącznik podtynkowy w puszce instalacyjnej,
jednobiegunowy, przycisk

szt 4,00 0,00 0,00
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Chirurgia - remont łazienek - przedmiar do oferty

Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j.m. Obmiar
Cena
jedn.

Wartość

47 KNNR 5
502-4

Montaż opraw oświetleniowych wpuszczanych LED kpl 6,00 0,00 0,00

48 KNR 4-02
132-1

Demontaż baterii umywalkowej i natryskowej szt 1,00 0,00 0,00

49 KNR 4-04
705-3

Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych - demontaż brodzików

szt 1,00 0,00 0,00

50 KNR 2-02
WACETOB

840-2

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na
zaprawie klejowej

m2 1,00 0,00 0,00

51 Uzupełnieni
e do KNR 2
-02 Normy
nakładów
rzecz.na

konstrukcje
budowlane

1134-2

Gruntowanie powierzchni pionowych m2 11,30 0,00 0,00

52 KNR 4-01
1204-2

Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków
wewnętrznych ścian

m2 11,30 0,00 0,00

53 KNR 4-02
210-3

Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem
pierścieniami gumowymi - średnica rury 75 mm

ms
c

3 / 3 = 1,00 0,00 0,00

54 KNR 2-15
208-4

Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z
nieplastyfikowanego PCW, łączone metodą
wciskową, o średnicy 75 mm

pod
ejśc
ie

3 / 3 = 1,00 0,00 0,00

55 KNR 2-15
223-2

Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego z
zasłonką

kpl 1,00 0,00 0,00

56 KNNR 4
117-1

Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantów itp.o połączeniu
sztywnym, o średnicy zewnętrznej 18 mm

szt 2,00 0,00 0,00

57 KNR 2-15
115-4

Baterie natryskowe ścienne o średnicy nominalnej
15 mm

szt 1,00 0,00 0,00

58 KNR 4-02
132-1

Demontaż baterii umywalkowej i natryskowej szt 4,00 0,00 0,00

59 KNR 4-04
705-8

Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych - umywalek fajansowych z syfonami,
półkami, zaworami i wspornikami

szt 2,00 0,00 0,00

60 KNR 4-02
235-8

Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską
fajansową

kpl 2,00 0,00 0,00

61 KNR 4-01
349-2

Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów,
kolumn

m3 5,58 0,00 0,00

62 KNR 4-01
212-1

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o gr.do 5 cm - analogia skucie
posadzek z płytek

m3 3,49 / 3 = 1,16 0,00 0,00

63 KNR 4-01
819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek + tynk m2 48,90 0,00 0,00

64 KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do
1 km

m3 13,68 - 2,32 =
11,36

0,00 0,00

65 KNR 4-01
108-16

Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi
rozbieranych konstrukcji - każdy następny 1 km bez
względu na rodzaj konstrukcji

m3 poz.64 = 11,36 0,00 0,00

66 1-1 Utylizacja elementów z rozbiórek i demontażu m3 poz.64 = 11,36 0,00 0,00

67 KNR 2-02
WACETOB

2003-2

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym, 1-warstwowe 75-01

m2 43,61 0,00 0,00

68 1-1 Wstawienie wzmocnień do drzwi w ściankach GK m 30,00 0,00 0,00

69 KNR 4-01
716-2

Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane
ręcznie na podłożach z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach
płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad
5 m2

m2 poz.63 = 48,90 0,00 0,00
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Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j.m. Obmiar
Cena
jedn.

Wartość

70 KNR 2-02
WACETOB

840-2

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na
zaprawie klejowej lub ułożenie wykładzin z tworzyw
sztucznych

m2 poz.63 = 48,90 0,00 0,00

71 KNR 2-02
WACETOB

1109-5

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni
sztucznych na zaprawie klejowej - płytki podłogowe
o wymiarach 30x30 cm lub wykładziny z tworzyw
sztucznych

m2 23,30 0,00 0,00

72 KNR 2-02
WACETOB

2702-1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

m2 22,80 0,00 0,00

73 KNNR 2
1104-1

Ościeżnice stalowe szt 6,00 0,00 0,00

74 KNNR 2
1103-1

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie
wykończone pełne

m2 10,00 0,00 0,00

75 KNR 2-02
WACETOB

830-3

Gładzie gipsowe na ścianach z elementów
prefabrykowanych i betonow wylewanych,
1-warstwowe

m2 poz.63 + 21,21 =
70,11

0,00 0,00

76 Uzupełnieni
e do KNR 2
-02 Normy
nakładów
rzecz.na

konstrukcje
budowlane

1134-2

Gruntowanie powierzchni pionowych m2 poz.63 + 21,21 =
70,11

0,00 0,00

77 KNR 4-01
1204-2

Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków
wewnętrznych ścian

m2 poz.63 + 21,21 =
70,11

0,00 0,00

78 1-1 Wstawienie listew progowych m 1,00 0,00 0,00

79 KNNR 4
113-5

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy
zewnętrznej 22 mm

m 12,00 0,00 0,00

80 KNR 0-34
IGM  101-

10

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr.20 mm (N), średnica
zewnętrzna rurociągu 12-22 mm

m 12,00 0,00 0,00

81 KNNR 4
113-4

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy
zewnętrznej 18 mm

m 16,00 0,00 0,00

82 KNR 0-34
IGM  101-

10

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr.20 mm (N), średnica
zewnętrzna rurociągu 12-22 mm

m 16,00 0,00 0,00

83 KNNR 4
405-4

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na
ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 18
mm

m 17,00 0,00 0,00

84 KNR 0-34
IGM  101-

10

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr.20 mm (N), średnica
zewnętrzna rurociągu 12-22 mm

m 17,00 0,00 0,00

85 KNR 2-17
137-2

Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów
murowanych o obwodach do 2400 mm - analogia -
wentylator

szt 1,00 0,00 0,00

86 KNR-W 2-
17 0122-02

z.o.3.3.
9902

Przewody wentylacyjne typu flex m 12,50 0,00 0,00

87 KNR 4-02
210-3

Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem
pierścieniami gumowymi - średnica rury 75 mm

ms
c

9,00 0,00 0,00

88 KNR 2-15
208-4

Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z
nieplastyfikowanego PCW, łączone metodą
wciskową, o średnicy 75 mm

pod
ejśc
ie

7,00 0,00 0,00

89 KNR 2-15
208-5

Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z
nieplastyfikowanego PCW, łączone metodą
wciskową, o średnicy 110 mm

pod
ejśc
ie

2,00 0,00 0,00

90 KNR 2-15
223-2

Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego z
zasłonką

kpl 2,00 0,00 0,00

91 KNR 2-15
221-2

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym

szt 3,00 0,00 0,00
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Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j.m. Obmiar
Cena
jedn.

Wartość

92 KNR 2-15
225-2

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym kpl 2,00 0,00 0,00

93 KNR 2-
15/GEBERI

T
(WACETOB

) 102-5

Stelaż do miski wiszącej kpl 2,00 0,00 0,00

94 KNR 2-
15/GEBERI

T
(WACETOB

) 104-1

Ustęp kpl 2,00 0,00 0,00

95 KNR 2-
15/GEBERI

T
(WACETOB

) 306-2

Wpusty polietylenowe podłogowe o średnicy
zewnętrznej odpływu 75-110 mm

szt 4,00 0,00 0,00

96 KNNR 4
117-1

Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantów itp.o połączeniu
sztywnym, o średnicy zewnętrznej 18 mm

szt 14,00 0,00 0,00

97 KNR 2-15
115-2

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o
średnicy nominalnej 15 mm

szt 3,00 0,00 0,00

98 KNR 2-15
115-4

Baterie natryskowe ścienne o średnicy nominalnej
15 mm

szt 2,00 0,00 0,00

99 5-5 Przerobienie instalacji elektrycznej kpl 1,00 0,00 0,00

10
0

KNNR 5
306-4

Łącznik podtynkowy w puszce instalacyjnej
krzyżowy, dwubiegunowy

szt 4,00 0,00 0,00

10
1

KNNR 5
306-2

Łącznik podtynkowy w puszce instalacyjnej,
jednobiegunowy, przycisk

szt 4,00 0,00 0,00

10
2

KNNR 5
502-4

Montaż opraw oświetleniowych wpuszczanych LED kpl 6,00 0,00 0,00
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	Pozycja: Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji - każdy następny 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji
	Obmiar: <edit>poz.8</edit>
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	Pozycja: Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>2</edit>
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	Obmiar: <edit>3</edit>
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	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Instalacja elektryczna
	Pozycja: Przerobienie instalacji elektrycznej oświetlenia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Łącznik podtynkowy w puszce instalacyjnej krzyżowy, dwubiegunowy
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Łącznik podtynkowy w puszce instalacyjnej, jednobiegunowy, przycisk
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż opraw oświetleniowych wpuszczanych LED
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Zaplecze personelu - wymiana brodzika
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Demontaż baterii umywalkowej i natryskowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - demontaż brodzików
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace budowlane
	Pozycja: Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni pionowych
	Obmiar: <edit>11,3</edit>

	Pozycja: Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>11,3</edit>


	Dział:Roboty instalacyjne
	Pozycja: Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica rury 75 mm
	Obmiar: <edit>3 / 3</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW, łączone metodą wciskową, o średnicy 75 mm
	Obmiar: <edit>3 / 3</edit>

	Pozycja: Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego z zasłonką
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.o połączeniu sztywnym, o średnicy zewnętrznej 18 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Baterie natryskowe ścienne o średnicy nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Przebudowa łazienki męskiej
	Dział:Prace rozbiórkowe 
	Pozycja: Demontaż baterii umywalkowej i natryskowej
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów, kolumn
	Obmiar: <edit>5,58</edit>

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 5 cm - analogia skucie posadzek z płytek
	Obmiar: <edit>3,49 / 3</edit>

	Pozycja: Rozebranie wykładziny ściennej z płytek + tynk
	Obmiar: <edit>48,9</edit>


	Dział:Usługi związane z odpadami
	Pozycja: Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>13,68 - 2,32</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji - każdy następny 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji
	Obmiar: <edit>poz.64</edit>

	Pozycja: Utylizacja elementów z rozbiórek i demontażu
	Obmiar: <edit>poz.64</edit>


	Dział:Prace budowlane i wyposażenie
	Dział:Prace budowlane
	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowe 75-01
	Obmiar: <edit>43,61</edit>

	Pozycja: Wstawienie wzmocnień do drzwi w ściankach GK
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>poz.63</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej lub ułożenie wykładzin z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>poz.63</edit>

	Pozycja: Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki podłogowe o wymiarach 30x30 cm lub wykładziny z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>23,3</edit>

	Pozycja: Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych
	Obmiar: <edit>22,8</edit>

	Pozycja: Ościeżnice stalowe
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonow wylewanych, 1-warstwowe
	Obmiar: <edit>poz.63 + 21,21</edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni pionowych
	Obmiar: <edit>poz.63 + 21,21</edit>

	Pozycja: Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>poz.63 + 21,21</edit>

	Pozycja: Wstawienie listew progowych
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Roboty instalacyjne
	Pozycja: Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 22 mm
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N), średnica zewnętrzna rurociągu 12-22 mm
	Obmiar: <edit>12</edit>
	Obmiar: <edit>16</edit>
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 18 mm
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 18 mm
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów murowanych o obwodach do 2400 mm - analogia - wentylator
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne typu flex
	Obmiar: <edit>12,5</edit>

	Pozycja: Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica rury 75 mm
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW, łączone metodą wciskową, o średnicy 75 mm
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW, łączone metodą wciskową, o średnicy 110 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego z zasłonką
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Stelaż do miski wiszącej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Ustęp
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wpusty polietylenowe podłogowe o średnicy zewnętrznej odpływu 75-110 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.o połączeniu sztywnym, o średnicy zewnętrznej 18 mm
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Baterie natryskowe ścienne o średnicy nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Instalacja elektryczna
	Pozycja: Przerobienie instalacji elektrycznej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Łącznik podtynkowy w puszce instalacyjnej krzyżowy, dwubiegunowy
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Łącznik podtynkowy w puszce instalacyjnej, jednobiegunowy, przycisk
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż opraw oświetleniowych wpuszczanych LED
	Obmiar: <edit>6</edit>



	Zestawienie pozycji kosztorysu


