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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

Remont posadzki w pom. techn. 541 Aula Nova1

Roboty budowlane1.1

kpl.Wyniesienie mebli z pomieszczeńKalkulacja
własna

1
d.1.1

2,000kpl.2

2,000RAZEM

m2Rozebranie posadzek z płytek ceramicznychKNR 4-04
0504-03

2
d.1.1

30,0000m230

30,0000RAZEM

m3Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na
odległość 10 km

KNR 4-04
1101-02

3
d.1.1

3,5000m33,5000

3,5000RAZEM

m2(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
samopoziomującej o grubości 5 cm

NNRNKB
202 1132-01

4
d.1.1

30,0000m230

30,0000RAZEM

m2Posadzki typu Plastidur - epoksydowe warstwy gruntujące
przy posadzkach nie zbrojonych

KNR 2-02
1116-07

5
d.1.1

8,8000m28,8

8,8000RAZEM

m2Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-
szpachlowe przeciwślizgowe EWS-S grubości 6 mm

KNR 2-02
1116-03

6
d.1.1

8,8000m28,8

8,8000RAZEM

m2Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych
metodą kombinowaną Układanie w "karo".

KNR 0-12
1118-04 z.sz.

5.3.d

7
d.1.1

21,200m221,2

21,200RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni do malowania farbami
emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności

KNR 401-12-
04-08-00

8
d.1.1

54,000m254

54,000RAZEM

m2Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków
wewnętrznych ścian

KNR 401-12-
04-02-00

9
d.1.1

54,000m254

54,000RAZEM

m2Zabezpieczenie  foliąWKNR W401
-12-16-01-00

10
d.1.1

50,000m250

50,000RAZEM

m3Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do
1 km

KNR 401-01-
08-09-00

11
d.1.1

3,500m33,5

3,500RAZEM

m3Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy
następny 1 km do 17

KNR 401-01-
08-10-00

12
d.1.1

3,500m33,5

3,500RAZEM

MgOpłata za przyjęcie odpadów na składowsiku śmieciKalkulacja
zakładowa

13
d.1.1

5,600Mg1,6 * 3,5

5,600RAZEM

kpl.Wniesienie mebli do pomieszczeńKalkulacja
własna

14
d.1.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
Roboty budowlane inne - Budynek Dydaktyczny2

Roboty ślusarsko okładzinowe2.1

mPochwyt na wspornikach + pochwyt z rur prostokątnych
50x50 mm

KNR-W 2-02
1208-03
analogia

15
d.2.1

10,000m4 + 6

10,000RAZEM

mWymiana rury nośnej do kotarKNR-W 4-01
1301-01
analogia

16
d.2.1

8,000m8

8,000RAZEM

m2Naprawa lub wymiana okładziny: Panele typu alukobond
pod łącznikiem

KNNR 2
1903-02
analogia

17
d.2.1

16,000m216

16,000RAZEM

kpl.Podwieszenie i obudowa projektora w sali koncertowej ANKalkulacja
własna

18
d.2.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

Malowanie pomieszczeń i korytarzy2.2

m2Przygotowanie powierzchni do malowania farbami
emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności

KNR 401-12-
04-08-00

19
d.2.2

374,000m2462 - 88

374,000RAZEM

m2Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków
wewnętrznych ścian

KNR 401-12-
04-02-00

20
d.2.2

226,000m2226

226,000RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

KNR 4-01
1204-01

21
d.2.2

148,000m2148

148,000RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem

KNR-W 2-02
1510-05

22
d.2.2

88,000m288

88,000RAZEM

Remont sal dydaktycznych nr 259,158,096 - Budynek Zabytkowy,3

Roboty budowlane3.1

m2Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i dywanowychKNR 401-08-
18-05-00

23
d.3.1

187,000m266 + 45 + 11 + 65

187,000RAZEM

m2Przybicie do podłóg płyty OSB gr 18mmKNR 401-08-
20-03-00

24
d.3.1

131,000m2187 - 56

131,000RAZEM

m2Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi
na powierzchnie drewniane

KNR 202-11-
34-01-01

25
d.3.1

131,000m2131

131,000RAZEM

m2Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach
ponad 8 m2 na podłoże z płyty OSB

KNR 202-11-
30-02-01

26
d.3.1

131,000m2131

131,000RAZEM

m2Analogia/ Szlifowanie powierzchniKNR 401-08-
08-06-00

27
d.3.1

131,000m2131

131,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy

samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

NNRNKB
202 1130-02

28
d.3.1

131,000m2131

131,000RAZEM

m2Posadzka z wykładziny rulonowej dywanowe gr. 6,2 mm
igłowana  - klejona do podłoża w pomieszczeniach o pow.
ponad 8 m2 , klasa użytkowa 33, trudnozapalność Cfl-S1,
absorcja akustyczna 19dB

KNR 202-11-
13-02-01

29
d.3.1

187,000m2187

187,000RAZEM

m2Konstrukcje rusztowania pod płyty gipsowe na ścianach z
listew drewnianych wypełnione akustyczną wełną
mineralną

KNR 202-20-
07-01-00

30
d.3.1

12,000m212

12,000RAZEM

m2Okładziny z płyt gipsowych dźwiękochłonnych
perforowanych z fizelina akustyczną białą, na ścianach na
rusztach
kl. odporności ogniowej A2, wsp.pochłaniania dźwięku  aw
0,5 do 0,6; odporność na wilgoć do 70% RH,
perforacja okrągłootworowa o śr. 12-15 mm, rozłożona
równomiernie (9-16% pow. płyty),

KNR 202-20-
05-06-00

31
d.3.1

12,000m212

12,000RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni do malowania farbami
emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności

KNR 401-12-
04-08-00

32
d.3.1

481,000m2294 + 187

481,000RAZEM

m2Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków
wewnętrznych ścian

KNR 401-12-
04-02-00

33
d.3.1

294,000m2294

294,000RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

KNR 4-01
1204-01

34
d.3.1

187,000m2187

187,000RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem

KNR-W 2-02
1510-05

35
d.3.1

115,000m2115

115,000RAZEM

m2Zabezpieczenie  foliąWKNR W401
-12-16-01-00

36
d.3.1

200,000m2200

200,000RAZEM

m2Okładziny z płyt gipsowo-włóknowych  pojedyncze na
ścianach na rusztach

KNR 2-02
2006-03
analogia

37
d.3.1

12,000m212

12,000RAZEM

m2Okładziny akustyczne stropów płytami gipsowo -
kartonowymi perforowanymi na ruszcie podwójnym,
podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD o
rozstawie profili nośnych co 30 cm

KNR 0-14
2012-03
analogia

38
d.3.1

10,350m210,35

10,350RAZEM

m2Izolacje akustyczne wykonywane płytami z wełny
mineralnej układanymi nad sufitem podwieszanym

KNR 9-12
0301-08
analogia

39
d.3.1

10,350m210,35

10,350RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Izolacje akustyczne wykonywane płytami z wełny

mineralnej układanymi od spodu stropu z mocowaniem
kołkami metalowymi

KNR 9-12
0301-06
analogia

40
d.3.1

10,350m210,35

10,350RAZEM

m2Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsowych z
listew drewnianych na stropach - ruszt pod izolację
akustyczną stropu

KNR 2-02
2007-02
analogia

41
d.3.1

10,350m210,35

10,350RAZEM

m2Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym dwuwarstwo 100-02, izolacja akustyczna,

KNR-W 2-02
2003-06
analogia

42
d.3.1

12,500m212,5

12,500RAZEM

kpl.Wyniesienie i wniesienie mebli z pomieszczeńKalkulacja
własna

43
d.3.1

5,000kpl.5

5,000RAZEM

kpl.Wyniesienie i wniesienie fortepianów z pomieszczeńKalkulacja
własna

44
d.3.1

5,000kpl.5

5,000RAZEM

m3Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do
1 km

KNR 401-01-
08-09-00

45
d.3.1

6,000m36

6,000RAZEM

m3Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy
następny 1 km do 17

KNR 401-01-
08-10-00

46
d.3.1

6,000m36

6,000RAZEM

MgOpłata za przyjęcie odpadów na składowsiku śmieciKalkulacja
zakładowa

47
d.3.1

9,600Mg1,6 * 6

9,600RAZEM

Roboty elektryczne3.2

sztWymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub
przycisku na podłożu ceglanym

KNR 403-03-
08-02-00

48
d.3.2

6,000szt6

6,000RAZEM

sztWymiana gniazd podtynkowych 2-biegunowych do 16 A ze
stykami uziemniającymi

KNR 403-03-
06-02-00

49
d.3.2

8,000szt8

8,000RAZEM

sztWymiana puszek podtynkowych fi ponad 60 mm, 3
odgałęzieniach, przewód o przekroju do 2,5 mm2

KNR 403-04-
01-02-00

50
d.3.2

8,000szt8

8,000RAZEM

mRęczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
gipsie, tynku, gazobetonie

KNR 4-03
1001-04

51
d.3.2

47,600m47,6

47,600RAZEM

mZaprawianie bruzd o szer. do 25 mmKNR 4-03
1012-01

52
d.3.2

82,300m82,3

82,300RAZEM

mUzupełnienie tynków zwykłych kat. III w bruzdach po
założeniu instalacji elektrycznej o szer. 10 cm

KNR 19-01
0713-01

53
d.3.2

47,600m47,6

47,600RAZEM

sztDemontaż oświetlenie na czas malowaniaKalkulacja
zakładowa

54
d.3.2

18,000szt18
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
18,000RAZEM

sztWymiana przełącznikówKNR 403-03-
08-06-00

55
d.3.2

8,000szt4 * 2

8,000RAZEM

kpl.Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach
podwieszanych - oprawa świetlówkowa 4x40 W

KNR-W 4-03
0609-03

56
d.3.2

4,000kpl.4

4,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - ledowaKNNR 5
0503-01

57
d.3.2

2,000kpl.2

2,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - IP44
energooszczędna

KNNR 5
0503-01

58
d.3.2

2,000kpl.2

2,000RAZEM

sztWymiana tablic bezpiecznikowych o pow do 0,5 m2 na
podłożu ceglanym z osprzętem ok.10szt.

KNR 403-03-
03-03-00

59
d.3.2

1,000szt1

1,000RAZEM

kmplPomiary instalacji elektrycznejKalkulacja
zakładowa

60
d.3.2

1,000kmpl1

1,000RAZEM

Remont posadzki drewnianej w Sali Prezydenckiej4

kpl.Wyniesienie mebli i fortepianu z pomieszczeńKalkulacja
własna

61
d.4

4,000kpl.4

4,000RAZEM

m2Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych
lakierem chemoutwardzalnym

KNR 4-01
0816-04

62
d.4

105,0000m2105

105,0000RAZEM

m2Lakierowanie posadzek i parkietów
Krotność = 3

KNR 2-02
1111-08

63
d.4

105,0000m2105

105,0000RAZEM

m2Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków
wewnętrznych ścian

KNR 401-12-
04-02-00

64
d.4

154,000m2154

154,000RAZEM

m2Zabezpieczenie  foliąWKNR W401
-12-16-01-00

65
d.4

100,000m2100

100,000RAZEM

m3Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do
1 km

KNR 401-01-
08-09-00

66
d.4

2,000m32

2,000RAZEM

m3Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy
następny 1 km do 17

KNR 401-01-
08-10-00

67
d.4

2,000m32

2,000RAZEM

MgOpłata za przyjęcie odpadów na składowsiku śmieciKalkulacja
zakładowa

68
d.4

3,200Mg1,6 * 2

3,200RAZEM

kpl.Wniesienie mebli  i fortepianu do pomieszczeńKalkulacja
własna

69
d.4

1,000kpl.1

1,000RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Remont posadzki w pom. techn. 541 Aula Nova 
	Dział:Roboty budowlane 
	Pozycja: Wyniesienie mebli z pomieszczeń
	2

	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
	30

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 10 km
	3,5000

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm
	30

	Pozycja: Posadzki typu Plastidur - epoksydowe warstwy gruntujące przy posadzkach nie zbrojonych
	8,8

	Pozycja: Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe EWS-S grubości 6 mm
	8,8

	Pozycja: Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Układanie w "karo".
	21,2

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności
	54

	Pozycja: Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian
	54

	Pozycja: Zabezpieczenie  folią
	50

	Pozycja: Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	3,5

	Pozycja: Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km do 17
	3,5

	Pozycja: Opłata za przyjęcie odpadów na składowsiku śmieci
	1,6 * 3,5

	Pozycja: Wniesienie mebli do pomieszczeń
	1


	Dział:Roboty budowlane inne - Budynek Dydaktyczny
	Dział:Roboty ślusarsko okładzinowe

	Pozycja: Pochwyt na wspornikach + pochwyt z rur prostokątnych 50x50 mm
	4 + 6

	Pozycja: Wymiana rury nośnej do kotar
	8

	Pozycja: Naprawa lub wymiana okładziny: Panele typu alukobond pod łącznikiem
	16

	Pozycja: Podwieszenie i obudowa projektora w sali koncertowej AN
	1


	Dział:Malowanie pomieszczeń i korytarzy
	Pozycja: Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności
	462 - 88

	Pozycja: Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian
	226

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	148

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
	88


	Dział:Remont sal dydaktycznych nr 259,158,096 - Budynek Zabytkowy, 
	Dział:Roboty budowlane
	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i dywanowych
	66 + 45 + 11 + 65

	Pozycja: Przybicie do podłóg płyty OSB gr 18mm
	187 - 56

	Pozycja: Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi na powierzchnie drewniane
	131

	Pozycja: Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 m2 na podłoże z płyty OSB
	131

	Pozycja: Analogia/ Szlifowanie powierzchni
	131

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	131

	Pozycja: Posadzka z wykładziny rulonowej dywanowe gr. 6,2 mm igłowana  - klejona do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 , klasa użytkowa 33, trudnozapalność Cfl-S1, absorcja akustyczna 19dB
	187

	Pozycja: Konstrukcje rusztowania pod płyty gipsowe na ścianach z listew drewnianych wypełnione akustyczną wełną mineralną
	12

	Pozycja: Okładziny z płyt gipsowych dźwiękochłonnych perforowanych z fizelina akustyczną białą, na ścianach na rusztach 
kl. odporności ogniowej A2, wsp.pochłaniania dźwięku  aw  0,5 do 0,6; odporność na wilgoć do 70% RH, 
perforacja okrągłootworowa o śr. 12-15 mm, rozłożona równomiernie (9-16% pow. płyty),
	12

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności
	294 + 187

	Pozycja: Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian
	294

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	187

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
	115

	Pozycja: Zabezpieczenie  folią
	200

	Pozycja: Okładziny z płyt gipsowo-włóknowych  pojedyncze na ścianach na rusztach
	12

	Pozycja: Okładziny akustyczne stropów płytami gipsowo - kartonowymi perforowanymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD o rozstawie profili nośnych co 30 cm
	10,35

	Pozycja: Izolacje akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi nad sufitem podwieszanym
	10,35

	Pozycja: Izolacje akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi od spodu stropu z mocowaniem kołkami metalowymi
	10,35

	Pozycja: Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach - ruszt pod izolację akustyczną stropu
	10,35

	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02, izolacja akustyczna,
	12,5

	Pozycja: Wyniesienie i wniesienie mebli z pomieszczeń
	5

	Pozycja: Wyniesienie i wniesienie fortepianów z pomieszczeń
	5

	Pozycja: Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	6

	Pozycja: Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km do 17
	6

	Pozycja: Opłata za przyjęcie odpadów na składowsiku śmieci
	1,6 * 6


	Dział:Roboty elektryczne
	Pozycja: Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na podłożu ceglanym
	6

	Pozycja: Wymiana gniazd podtynkowych 2-biegunowych do 16 A ze stykami uziemniającymi
	8

	Pozycja: Wymiana puszek podtynkowych fi ponad 60 mm, 3 odgałęzieniach, przewód o przekroju do 2,5 mm2
	8

	Pozycja: Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie
	47,6

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
	82,3

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w bruzdach po założeniu instalacji elektrycznej o szer. 10 cm
	47,6

	Pozycja: Demontaż oświetlenie na czas malowania
	18

	Pozycja: Wymiana przełączników
	4 * 2

	Pozycja: Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa świetlówkowa 4x40 W
	4

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - ledowa
	2

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - IP44 energooszczędna
	2

	Pozycja: Wymiana tablic bezpiecznikowych o pow do 0,5 m2 na podłożu ceglanym z osprzętem ok.10szt.
	1

	Pozycja: Pomiary instalacji elektrycznej
	1


	Dział:Remont posadzki drewnianej w Sali Prezydenckiej
	Pozycja: Wyniesienie mebli i fortepianu z pomieszczeń
	4

	Pozycja: Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym
	105

	Pozycja: Lakierowanie posadzek i parkietów
Krotność = 3
	105

	Pozycja: Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian
	154

	Pozycja: Zabezpieczenie  folią
	100

	Pozycja: Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	2

	Pozycja: Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km do 17
	2

	Pozycja: Opłata za przyjęcie odpadów na składowsiku śmieci
	1,6 * 2

	Pozycja: Wniesienie mebli  i fortepianu do pomieszczeń
	1





