
Kosztorys  - Przedmiar robót

Obiekt Budynek administracyjno-biurowy. Remont kapitalny w.c. w piwnicy.

Budowa Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp. 10

Inwestor Wojewódzki Inspektorat Weterynarii - Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp. 10

Biuro kosztorysowe Biuro Kosztorysowania, Nadzoru i Koordynacji Robót - Andrzej Żurek - Białe Błota ul. 
Forteczna 17

Sporządził Andrzej Żurek

Białe Błota 25 czerwiec 2014 r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50



Rodos 6.8.31.0 [7597]

Przedmiar Strona 2/4

Budynek administracyjno-biurowy. Remont kapitalny w.c. w piwnicy.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Roboty rozbiórkowe i demontażowe.
1 KNR 4-03

1133/07
Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych

szt 2,000

2 KNR 4-03
1124/01

Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 
10A

szt 2,000

3 KNR 4-02
0235/01

Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru

kpl 1,000

4 KNR 4-02
0235/06

Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki

kpl 1,000

5 KNR 4-02
0235/08

Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową

kpl 1,000

6 KNR 4-02
0233/06

Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm

szt 2,000

7 KNR 4-02
0233/08

Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm

szt 1,000

8 KNR 4-02
0132/01

Demontaż baterii umywalkowej

szt 1,000

9 KNR 4-01
0354/07

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

szt 1,000

10 KNR 4-01
0819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

powierzchnia glazury ściennej    
(3,50+1,35+2,30+2,60+0,95+0,60+1,40+1,15+1,40+1,15+0,75+1,15+1,40)*2,05-(0,70*2,05)*3

m2 36,080

razem m2 36,080

11 KNR 4-01
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

powierzchnia posadzki    (3,50*1,35)+(0,95*2,60)+(1,40*0,80)+(1,40*1,15) m2 9,925

razem m2 9,925

12 Kalkulacja
indywidualna

Opłata za wywóz kontenera z materiałem rozbiórkowym wraz z utylizacją tych materiałów.

szt 1,000
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2.  Roboty budowlane i instalacyjne.
13 KNR 5-08

0301/21
Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w 
podłożu betonowym

pod wyłączniki    2 szt 2,000

pod gniazda wtyczkowe    2 szt 2,000

razem szt 4,000

14 KNR 5-08
0302/01

Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 
60mm

pod wyłączniki    2 szt 2,000

pod gniazda wtyczkowe    2 szt 2,000

razem szt 4,000

15 KNR 4-02
0111/01

Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego średnicy 15mm

szt 1,000

16 KNR 2-15
0104/01

Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych - do zaworu czerpalnego

m 3,000

17 KNR 2-15
0107/01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych i baterii, o średnicy 
nominalnej 15mm

bateria umywalkowa    2 szt 2,000

zawór czerpalny    1 szt 1,000

pisuar    1 szt 1,000

razem szt 4,000

18 KNR 2-15
0107/07

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o 
średnicy nominalnej 15mm

szt 1,000

19 KNR 2-15
0208/03

Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową

do umywalki    1 podejście 1,000

do zlewu    1 podejście 1,000

do pisuaru    1 podejście 1,000

razem podejście 3,000

20 KNR 2-15
0208/05

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

do miski ustępowej    1 podejście 1,000

razem podejście 1,000

21 KNR 2-02
1015/01

Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe

do kabiny w.c.    2,10*2+0,80 m 5,000

razem m 5,000

22 NNRNKB 7
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych - po skutych płytkach 
ściennych

powierzchnia glazury ściennej    
(3,50+1,35+2,30+2,60+0,95+0,60+1,40+1,15+1,40+1,15+0,75+1,15+1,40)*2,05-(0,70*2,05)*3

m2 36,080

razem m2 36,080

23 KNR 2-02
0803/02

Tynki zwykłe kategorii II ścian  wykonywane ręcznie - po skutych płytkach ściennych

powierzchnia glazury ściennej    
(3,50+1,35+2,30+2,60+0,95+0,60+1,40+1,15+1,40+1,15+0,75+1,15+1,40)*2,05-(0,70*2,05)*3

m2 36,080

razem m2 36,080

24 KNR 0-39
0115/03

Uszczelnienie powierzchni pionowych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, 
kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą 
Superflex 1 - pod glazurę ścienną

powierzchnia glazury ściennej    
(3,50+1,35+2,30+2,60+0,95+0,60+1,40+1,15+1,40+1,15+0,75+1,15+1,40)*2,05-(0,70*2,05)*3

m2 36,080

razem m2 36,080

25 KNR 2-02
0829/07

Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x25cm metodą kombinowaną

powierzchnia glazury ściennej    
(3,50+1,35+2,30+2,60+0,95+0,60+1,40+1,15+1,40+1,15+0,75+1,15+1,40)*2,05-(0,70*2,05)*3

m2 36,080

razem m2 36,080

26 NNRNKB 7
1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych - po skutych płytkach 
posadzkowych

powierzchnia posadzki    (3,50*1,35)+(0,95*2,60)+(1,40*0,80)+(1,40*1,15) m2 9,925

razem m2 9,925

27 KNR 2-02
1102/01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro - po skutych 
płytkach posadzkowych

powierzchnia posadzki    (3,50*1,35)+(0,95*2,60)+(1,40*0,80)+(1,40*1,15) m2 9,925

razem m2 9,925
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28 KNR 0-39
0115/02

Uszczelnienie powierzchni poziomych z wkładką z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, 
kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą 
Superflex 1 - pod płytki posadzkowe

powierzchnia posadzki    (3,50*1,35)+(0,95*2,60)+(1,40*0,80)+(1,40*1,15) m2 9,925

razem m2 9,925

29 NNRNKB 6
2805/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na 
zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm

powierzchnia posadzki    (3,50*1,35)+(0,95*2,60)+(1,40*0,80)+(1,40*1,15) m2 9,925

razem m2 9,925

30 KNR 2-02
1017/03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o 
powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2 - do kabiny w.c.

0,80*2,05 m2 1,640

razem m2 1,640

31 KNR 4-01
1202/08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 - powierzchnia ścian nad 
glazurą ścienną

powierzchnia glazury ściennej    
(3,50+1,35+2,30+2,60+0,95+0,60+1,40+1,15+1,40+1,15+0,75+1,15+1,40)*0,60

m2 11,820

razem m2 11,820

32 NNRNKB 7
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych - powierzchnia nad glazurą 
ścienną

powierzchnia glazury ściennej    
(3,50+1,35+2,30+2,60+0,95+0,60+1,40+1,15+1,40+1,15+0,75+1,15+1,40)*0,60

m2 11,820

razem m2 11,820

33 KNR 2-02
0815/04

Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - powierzchnia nad glazurą ścienną

powierzchnia glazury ściennej    
(3,50+1,35+2,30+2,60+0,95+0,60+1,40+1,15+1,40+1,15+0,75+1,15+1,40)*0,60

m2 11,820

razem m2 11,820

34 KNR 0-23
2611/02

Przygotowanie podłoża pod malowanie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - 
powierzchnia ponad glazurą ścienną

powierzchnia glazury ściennej    
(3,50+1,35+2,30+2,60+0,95+0,60+1,40+1,15+1,40+1,15+0,75+1,15+1,40)*0,60

m2 11,820

razem m2 11,820

35 KNR 2-02
1505/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia
ponad glazurą ścienną

powierzchnia glazury ściennej    
(3,50+1,35+2,30+2,60+0,95+0,60+1,40+1,15+1,40+1,15+0,75+1,15+1,40)*0,60

m2 11,820

razem m2 11,820

36 KNR-W 2-02
2702/01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

powierzchnia posadzki    (3,50*1,35)+(0,95*2,60)+(1,40*0,80)+(1,40*1,15) m2 9,925

razem m2 9,925

37 KNR 5-08
0512/01

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych na podwieszanych sufitach z podłączeniem, sufitowych 
4x40W zawieszanych

szt 2,000

38 KNR 5-08
0309/06

Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności 
przewodów do 16A/2,5mm2

szt 2,000

39 KNR 5-08
0308/02

Przykręcenie do gotowego podłoża łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych

szt 2,000

40 KNR 2-15
0221/02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

szt 1,000

41 KNR 2-15
0225/02

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym

kpl 1,000

42 KNR 2-15
0224/03

Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"

kpl 1,000

43 KNR 2-15
0220/04

Montaż zlewozmywaków jednokomorowego ze stali nierdzewnej

szt 1,000

44 KNR 2-15
0114/01

Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm

szt 1,000

45 KNR 2-15
0115/02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

szt 1,000
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