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Obmiar

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

1 Remont wnętrza

1
d.1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2 m2,  8 sztuk

szt.

8 * 2 * 0,8 szt. 12,800

RAZEM 12,800

2
d.1

KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

3
d.1

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych
fabrycznie wykończonych

m2

8 * 2 * 0,8 m2 12,800

RAZEM 12,800

4
d.1

KNNR-W 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych
Z ZAMKAMI MASTERKEY wraz z wymianą ościeżnic 3
sztuki. Uwaga. Skrzydła drzwiowe wycenia się w m2
powierzchni a nie za sztukę.

m2

3 * 0,9 * 2,07 m2 5,589

RAZEM 5,589

5
d.1

KNNR-W 3
0702-05

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych.
DRZWI DO KABIN NATRYSKOWYCH Z LAMINATU HPL
4 SZTUKI. Uwaga. Skrzydła drzwiowe wycenia się w m2
powierzchni a nie za sztukę.

m2

4 * 1,2 * 1,8 m2 8,640

RAZEM 8,640

6
d.1

KNNR-W 3
0702-01

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych.
WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH NA PCV 4 okna 1,2 x
0,6 m

m2

4 * 0,6 * 1,2 m2 2,880

RAZEM 2,880

7
d.1

KNR-W 4-01
0308-05

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50
m2. Naprawa ścian uszkodzonych w trakcie wymiany
okien i drzwi.

szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000

8
d.1

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm. Rozkucie posadzki do
wymiany rur kanalizacyjnych

m3

10 * 0,5 * 0,15 m3 0,750

RAZEM 0,750

9
d.1

KNR-W 4-01
0102-01

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości
dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym kat. I-II. Odkopanie rur kanalizacyjnych

m3

10 * 0,5 * 0,6 m3 3,000

RAZEM 3,000

10
d.1

KNR-W 4-02
0229-01

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.
50-100 mm - w wykopie

m

10 m 10,000

RAZEM 10,000

11
d.1

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych

m

10 m 10,000

RAZEM 10,000

12
d.1

KNR-W 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi
na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. I-II

m3

3 m3 3,000

RAZEM 3,000

13
d.1

KNR-W 4-01
0203-01

Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych z
betonu monolitycznego

m3

0,75 m3 0,750
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,750

14
d.1

KNR-W 4-01
0214-04

Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-20 m3

0,75 m3 0,750

RAZEM 0,750

15
d.1

KNR-W 4-01
0812-03

Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym
miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju

m2

20 m2 20,000

RAZEM 20,000

16
d.1

KNR-W 4-01
0821-04

Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i
ceramicznych 20x20 układanych na kleju o powierzchni do
1.0 m2 w jednym miejscu. Wymiana płytek na ścianach.
Zastosować płytki mrozoodporne

m2

100 m2 100,000

RAZEM 100,000

17
d.1

KNR BO-12
0358-01

Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z
cegieł na zaprawie wapiennej o szer. do 1/4 cegły

m3

15 * 0,1 * 0,05 m3 0,075

RAZEM 0,075

18
d.1

S-215 0600-
01

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych
o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

30 m 30,000

RAZEM 30,000

19
d.1

S-215 0600-
02

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych
o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

25 m 25,000

RAZEM 25,000

20
d.1

S-215 0600-
03

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych
o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

10 m 10,000

RAZEM 10,000

21
d.1

S-215 0500-
01

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów
wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm

szt.

18 szt. 18,000

RAZEM 18,000

22
d.1

S-215 0500-
06

Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o
śr.zewn.rury 20 mm

szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

23
d.1

S-215 0700-
03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur
polipropylenowych o śr. 63 mm w budynkach
niemieszkalnych

m

55 m 55,000

RAZEM 55,000

24
d.1

KNR-W 2-15
0132-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm

szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

25
d.1

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm

szt.

12 szt. 12,000

RAZEM 12,000

26
d.1

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm. Płuczki
ustępowe

szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

27
d.1

KNR-W 4-02
0212-08

Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych
metodą wciskową

msc.

4 msc. 4,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.200.10  Nr seryjny: 4540  Użytkownik: Marek_W

- 3 -



Obmiar
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Obmiar dodatkowy: łączna długość m

2,5 m 2,500

ilość podejść RAZEM 4,000

łączna długość RAZEM 2,500

28
d.1

KNR-W 4-01
0353-06

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 1 m2POZYCJA ZASTĘPCZA WYKUCIE
USTĘPÓW KUCANYCH

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

29
d.1

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt". kpl.

4 kpl. 4,000

RAZEM 4,000

30
d.1

KNNR 8
0118-05

Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej o
śr. 15 mm. Wewnętrzne i zewnętrzne

szt

7 + 4 szt 11,000

RAZEM 11,000

31
d.1

KNNR 8
0118-07

Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą
natryskową. Wewnętrzne i zewnętrzne

szt

5 + 4 szt 9,000

RAZEM 9,000

32
d.1

KNNR 8
0211-01

Wymiana syfonu Z PCV o śr. 50 mm szt

7 szt 7,000

RAZEM 7,000

33
d.1

KNR-W 4-02
0150-02

Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o
pojemności 80-160 dm3 na nowych wspornikach.

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

34
d.1

Kalkulacja
własna

Dostawa pojemnościowych podgrzewaczy wody o poj. 100
l

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

35
d.1

KNR-W 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5
kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez
podłączenia - 4 otwory mocujące. MONTAŻ
AUTOMATÓW WRZUTOWYCH - NATRYSKI

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

36
d.1

KNR-W 5-08
0804-01

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub
bolce; przekrój żył do 2.5 mm2, PODŁĄCZENIE
AUTOMATÓW WRZUTOWYCH

szt.ż
ył

10 szt.ż
ył

10,000

RAZEM 10,000

37
d.1

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o
śr.nom. 15 mm. ELEKTROZAWORY DO NATRYSKÓW

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

38
d.1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2

75 m2 75,000

RAZEM 75,000

39
d.1

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów  i ścian ponad glazurą

m2

75 m2 75,000

RAZEM 75,000

40
d.1

KNR-W 4-03
0601-03

Wymiana oprawek do żarówek zwykłych porcelanowych
lub metalowych do przykręcania na cegle wewnętrzne i
zewnętrzne. żarówki LED

kpl.

8 kpl. 8,000

RAZEM 8,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
41

d.1
KNR-W 4-03

0510-01
Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik
nadprądowy 1-biegunowy

szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

42
d.1

KNR-W 4-03
0510-02

Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik
nadprądowy 3-biegunowy

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

43
d.1

KNR-W 4-03
0308-02

Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub
przycisku na cegle

szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

44
d.1

KNR-W 4-03
0308-02

wymiana wentylatorów sufitowych szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

2 Remont ścian zewnętrznych i dachu

45
d.2

KNR 9-27
0101-05

Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża m2

97,5 m2 97,500

RAZEM 97,500

46
d.2

KNR 9-27
0101-07

Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła m2

97,5 m2 97,500

RAZEM 97,500

47
d.2

KNR 9-27
0102-01

Usunięcie ubytków tynku do 0,5 m2 w jednym miejscu,
grubość do 1,5 cm

szt.

15 szt. 15,000

RAZEM 15,000

48
d.2

KNNR 5
1207-15

Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle. Bruzdy dla rur
zasilających koryto umywalek i natrysków zewnętrznych

m

[4 + 6] * 2 m 20,000

RAZEM 20,000

49
d.2

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

20 m 20,000

RAZEM 20,000

50
d.2

KNNR 5
1208-06

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy
cementowej

m3

0,1 m3 0,100

RAZEM 0,100

51
d.2

KNNR 5
1209-0603

Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 1 1/2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

8 otw. 8,000

RAZEM 8,000

52
d.2

KNR 9-27
0401-03

Malowanie dwukrotne ocieplonych elewacji - ściany i
stropy..MALOWANIE SCIAN FARBA SILIKONOWA

m2

97,5 m2 97,500

RAZEM 97,500

53
d.2

KNNR-W 3
0512-01

Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów PŁYT
BITUMICZNYCH ONDULINE

m2

4 * 2 * 9,22 m2 73,760

RAZEM 73,760

54
d.2

KNR-W 4-01
0419-02

Wymiana łacenia dachu w odstępie łat ponad 20 cm m2

73,76 m2 73,760

RAZEM 73,760

55
d.2

KNR AT-09
0103-02

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach -
rozstaw kontrłat 0,80 m

m2

73,76 m2 73,760

RAZEM 73,760
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56

d.2
NNRNKB

202 0541-01
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu do 25 cm

m2

15 m2 15,000

RAZEM 15,000

57
d.2

NNRNKB
202 0535-03

(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 o nachyleniu
połaci do 85 % blachą powlekaną, panel na rąbek stojący

m2

73,76 m2 73,760

RAZEM 73,760

58
d.2

KNR-W 4-01
0544-03

Wymiana rynien z PCV na rynny półokrągłe o średnicy 125
mm z blachy powlekanej z zastosowaniem łączników z
zaciskami

m

9,22 * 2 m 18,440

RAZEM 18,440

59
d.2

KNR-W 4-01
0536-01

Wymiana zużytych rur spustowych z pcv na rury okrągłe z
blachy powlekanej o średnicy 75 mm - odcinki pionowe

m

4 * 3 m 12,000

RAZEM 12,000

60
d.2

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni
metalowych pełnych szpachlowanych
jednokrotnie.OKIENNICE

m2

6 * 0,6 * 1,2 m2 4,320

RAZEM 4,320
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Remont wnętrza
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2,  8 sztuk
	8 * 2 * 0,8

	Pozycja: Montaż ościeżnic stalowych
	8

	Pozycja: Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
	8 * 2 * 0,8

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych Z ZAMKAMI MASTERKEY wraz z wymianą ościeżnic 3 sztuki. Uwaga. Skrzydła drzwiowe wycenia się w m2 powierzchni a nie za sztukę.
	3 * 0,9 * 2,07

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych. DRZWI DO KABIN NATRYSKOWYCH Z LAMINATU HPL 4 SZTUKI. Uwaga. Skrzydła drzwiowe wycenia się w m2 powierzchni a nie za sztukę.
	4 * 1,2 * 1,8

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych. WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH NA PCV 4 okna 1,2 x 0,6 m
	4 * 0,6 * 1,2

	Pozycja: Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2. Naprawa ścian uszkodzonych w trakcie wymiany okien i drzwi.
	10

	Pozycja: Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm. Rozkucie posadzki do wymiany rur kanalizacyjnych
	10 * 0,5 * 0,15

	Pozycja: Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. I-II. Odkopanie rur kanalizacyjnych
	10 * 0,5 * 0,6

	Pozycja: Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie
	10

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	10

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
	3

	Pozycja: Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego
	0,75

	Pozycja: Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-20
	0,75

	Pozycja: Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju
	20

	Pozycja: Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x20 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu. Wymiana płytek na ścianach. Zastosować płytki mrozoodporne
	100

	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o szer. do 1/4 cegły
	15 * 0,1 * 0,05

	Pozycja: Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	30

	Pozycja: Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	25

	Pozycja: Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	10

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm
	18

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm
	5

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych o śr. 63 mm w budynkach niemieszkalnych
	55

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm
	5

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm
	12

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm. Płuczki ustępowe
	5

	Pozycja: Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową
	4
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: łączna długość
	2,5

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2POZYCJA ZASTĘPCZA WYKUCIE USTĘPÓW KUCANYCH
	4

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt".
	4

	Pozycja: Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej o śr. 15 mm. Wewnętrzne i zewnętrzne
	7 + 4

	Pozycja: Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową. Wewnętrzne i zewnętrzne
	5 + 4

	Pozycja: Wymiana syfonu Z PCV o śr. 50 mm
	7

	Pozycja: Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80-160 dm3 na nowych wspornikach.
	2

	Pozycja: Dostawa pojemnościowych podgrzewaczy wody o poj. 100 l
	2

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 4 otwory mocujące. MONTAŻ AUTOMATÓW WRZUTOWYCH - NATRYSKI
	2

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2, PODŁĄCZENIE AUTOMATÓW WRZUTOWYCH
	10

	Pozycja: Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm. ELEKTROZAWORY DO NATRYSKÓW
	4

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	75

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  i ścian ponad glazurą
	75

	Pozycja: Wymiana oprawek do żarówek zwykłych porcelanowych lub metalowych do przykręcania na cegle wewnętrzne i zewnętrzne. żarówki LED
	8

	Pozycja: Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy
	5

	Pozycja: Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy
	2

	Pozycja: Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle
	5

	Pozycja: wymiana wentylatorów sufitowych
	5


	Dział:Remont ścian zewnętrznych i dachu
	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża
	97,5

	Pozycja: Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła
	97,5

	Pozycja: Usunięcie ubytków tynku do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm
	15

	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle. Bruzdy dla rur zasilających koryto umywalek i natrysków zewnętrznych
	[4 + 6] * 2

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
	20

	Pozycja: Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
	0,1

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	8

	Pozycja: Malowanie dwukrotne ocieplonych elewacji - ściany i stropy..MALOWANIE SCIAN FARBA SILIKONOWA
	97,5

	Pozycja: Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów PŁYT BITUMICZNYCH ONDULINE
	4 * 2 * 9,22

	Pozycja: Wymiana łacenia dachu w odstępie łat ponad 20 cm
	73,76

	Pozycja: Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m
	73,76

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
	15

	Pozycja: (z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną, panel na rąbek stojący
	73,76

	Pozycja: Wymiana rynien z PCV na rynny półokrągłe o średnicy 125 mm z blachy powlekanej z zastosowaniem łączników z zaciskami
	9,22 * 2

	Pozycja: Wymiana zużytych rur spustowych z pcv na rury okrągłe z blachy powlekanej o średnicy 75 mm - odcinki pionowe
	4 * 3

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie.OKIENNICE
	6 * 0,6 * 1,2





