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Działy kosztorysu

DoOdNazwa działuKod CPVLp.
KOSZTORYS:

421Poprawa stanu sanitarno-higienicznego sanitariatów na parterze1
9643Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów pielęgniarek na II  

piętrze
2

14997Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich w poradni  
POZ dla dzieci chorych na I piętrze

3

209150Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich na I piętrze4
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i Wyliczenia
spec. 
tech

PodstawaLp.

szt.Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat 
drzwiowych o powierzchni do 2 m2

KNR 4-01 
0354-09

1
d.1

1,000szt.1
RAZEM

szt.Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie 
uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i 
okiennych

KNR 4-01 
0355-03

2
d.1

1,000szt.1
RAZEM

szt.Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie 
uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i 
okiennych

KNR 4-01 
0355-02

3
d.1

1,000szt.1
RAZEM

kpl.Demontaż muszli ustępowej kompaktowej wraz z 
podłączeniami

KNR 4-02 
0235-08

4
d.1

2,000kpl.2
RAZEM

kpl.Demontaż umywalki wraz z podłączeniami:KNR 4-02 
0235-06

5
d.1

2,000kpl.2
RAZEM

szt.Demontaż baterii sztorcowej:KNR 4-02 
0132-01

6
d.1

2,000szt.2
RAZEM

m2Rozebranie wykładziny ściennej z płytekKNR 4-01 
0819-15

7
d.1

29,000m229
RAZEM

m2Demontaż obudowy podłączeń wodno-
kanalizacyjnych płytą g-k na ruszcie systemowym:

8
d.1

11,000m211
RAZEM

sztDemontaż opraw oświetleniowych sufitowych, 
wmontowanych w kaseton stropu podwieszonego:

9
d.1

2,000szt2
RAZEM

m2Demontaż stropu podwieszonego kasetonowego typu 
Armstrong:

10
d.1

8,000m28
RAZEM

m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o 
powierzchni odbicia do 5 m2

KNR 4-01 
0701-02

11
d.1

2,000m22
RAZEM

mUzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych kat. III  
pasami o szerokości do 0,15 m na ścianach po 
wykuciu starej i osadzeniu nowej ościeżnicy 
drzwiowej

KNR 4-01 
0705-01

12
d.1

10,000m10
RAZEM

m2Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie 
cementowej

KNR 4-01 
0811-07

13
d.1

8,000m28
RAZEM

m2Zerwanie posadzki cementowejKNR 4-01 
0804-07

14
d.1

8,000m28
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RAZEM
m2Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z 

zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach 
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 
miejscu)

KNR 4-01 
0711-02

15
d.1

2,000m22
RAZEM

m2Uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowo-
wapiennych kat. III na ścianach murowanych po 
skuciu glazury

KNR 4-01 
0711-02

16
d.1

29,000m229
RAZEM

m2Obudowa rur instalacji wodno-kanalizacyjnej płytą g-k  
pojedynczo na ruszcie stalowym systemowym 
grubości 50 mm

KNR 0-14 
2011-03

17
d.1

12,000m212
RAZEM

sztOsadzenie w zabudowach jw. drzwiczek rewizyjnych:18
d.1

3,000szt3
RAZEM

sztWykonanie podłączenia wodno - kanalizacyjnego 
muszli ustępowej wiszącej na konstrukcji typu Geberit  
z wykorzystaniem istniejących mediów, 
z ewentualną wymianą odcinków rur:

19
d.1

2,000szt2
RAZEM

sztWykonanie podłączenia wodno - kanalizacyjnego 
umywalki z półpostumentem z wykorzystaniem 
istniejących mediów z ewentualną wymianą i wkuciem 
w ścianę odcinków rur:

20
d.1

2,000szt2
RAZEM

m2Wykonanie izolacji powłokowej ścian przed ułożeniem 
płytek (glazury):

21
d.1

28,000m228
RAZEM

m2Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na 
klej metodą zwykłą

KNR 2-02 
0829-06

22
d.1

29,000m229
RAZEM

m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko

KNR 2-02 
1102-02 
1102-03

23
d.1

8,000m28
RAZEM

m2Wykonanie izolacji powłokowej posadzki przed 
ułożeniem płytek z gresu antypoślizgowego:

24
d.1

8,000m28
RAZEM

m2Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 
cm układane na klej metodą zwykłą

KNR 2-02 
1118-08

25
d.1

9,000m29
RAZEM

m2Usunięcie drobnych spękań i zarysowań - ściany
kalk. własna

26
d.1

1,600m21,6
RAZEM

m2Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem27
d.1

2,500m22,5
RAZEM
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m2Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. 
lateksową) ścian malowanych uprzednio farbą olejną 
(lamperie do wysokości 1,60 m), z zeskrobaniem 
łuszczącej się farby, zmyciem powierzchni, 
poszpachlowaniem nierówności, wygładzeniem i 
przeszlifowaniem ścian:

KNR 4-01 
1204-08

28
d.1

16,000m216
RAZEM

m2Malowanie dwukrotnie farbą zmywalną np. lateksową 
ścian

KNR 4-01 
1204-02

29
d.1

18,000m218
RAZEM

m2Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na 
ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z 
kształtowników CD i UD

KNR 0-14 
2012-03

30
d.1

8,000m28
RAZEM

sztDostarczenie i montaż nowych opraw sufitowych 
ledowych o symbolu np. LENA LIGHTING S.A. 
DIONE LED PLUS 2550 lm 840 (22W):

31
d.1

4,000szt4
RAZEM

kpl.Dodatek na wykonanie niezbędnej adaptacji instalacji  
elektrycznej (montaż opraw sufitowych) oraz 
zamontowanie nowych włączników światła:

32
d.1

2,000kpl.2
RAZEM

kpl.Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych, w 
konstrukcji aluminiowej, pełnych, białych, z 
nawiewem dolnym, z zamkiem przekręcanym od 
wewnątrz, o wymiarach w świetle ościeżnicy min. 
0,90x2,00 m, takich, aby skrzydło drzwiowe po 
otwarciu nie zawężało wymaganego światła przejścia.  
Drzwi powinny być dopasowane do drzwi 
występujących w przychodni.

33
d.1

1,000kpl.1
RAZEM

kpl.Wymiana kratki wentylacyjnej na nową z osadzeniem 
wentylatorka załączającego się z chwilą zapalenia 
światła i wyłączającego się z kilkuminutowa zwłoką po 
zgaszeniu światła:

34
d.1

2,000kpl.2
RAZEM

kpl.Demontaż starych i montaż nowych kontaktów 
elektrycznych dwuklawiszowych:

35
d.1

2,000kpl.2
RAZEM

sztDemontaż starych i montaż nowych dekielków przy 
puszkach elektrycznych:

36
d.1

4,000szt4
RAZEM

kpl.Montaż pochwytu dla osób niepełnosprawnych 
montowanego do podłogi, podnoszonego:

37
d.1

3,000kpl.3
RAZEM

kpl.Dostarczenie montaż nowej umywalki szerokości 0,60 
m z półpostumentem

KNR-W 2-15 
0230-05 + 

KNR-W 2-15 
0230-02

38
d.1

2,000kpl.2
RAZEM

szt.Dostarczenie i montaż baterii sztorcowej:KNR-W 2-15 
0137-01

39
d.1
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szt.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni 
do 2 m2

KNR 4-01 
0354-04

43
d.2

2,000szt.2
RAZEM

szt.Demontaż ościeżnic drzwiowych metalowych o pow. 
do 2,0 m2, osadzonych w ściankach działowych g-k:

KNR 4-01 
0354-04

44
d.2

5,000szt.5
RAZEM

szt.Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie 
uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i 
okiennych

KNR 4-01 
0355-03

45
d.2

5,000szt.5
RAZEM

szt.Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie 
uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i 
okiennych

KNR 4-01 
0355-02

46
d.2

7,000szt.7
RAZEM

kpl.Demontaż karniszy okiennych (lub rolet pionowych):47
d.2

3,000kpl.3
RAZEM

m2Rozebranie ścianek działowych z płyty g-k wraz  z 
naświetlem okiennym:

48
d.2

24,000m224
RAZEM

m2Rozebranie wykładziny ściennej z płytekKNR 4-01 
0819-15

49
d.2

3,500m23,5
RAZEM

m2Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznychKNR 4-01 
0818-05

50
d.2

53,000m253
RAZEM

mZerwanie cokolików z tworzyw sztucznych (starej 
wykładziny typu tarkett)

51
d.2

66,000m66
RAZEM

m2Zerwanie posadzki cementowejKNR 4-01 
0804-07

52
d.2

16,000m216
RAZEM

m2Dodatek za oczyszczenie powierzchni z resztek kleju, 
fragmentów wykładzin itp.:

53
d.2

37,000m237
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2,000szt.2
RAZEM

kpl.Dostarczenie i montaż nowej muszli ustępowej 
wiszącej z deską wolnoopadającą:

KNR-W 2-15 
0233-03

40
d.1

2,000kpl.2
RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z 
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1  
km

KNR 4-01 
0108-13

41
d.1

0,650m30,65
RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z 
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 10

KNR 4-01 
0108-16

42
d.1

0,650m30,65
RAZEM
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RAZEM
m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-

wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o 
powierzchni odbicia do 5 m2

KNR 4-01 
0701-02

54
d.2

15,000m215
RAZEM

mWykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości 
do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu 
pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych 
cegłami lub dachówkami

KNR 4-01 
0705-01

55
d.2

27,000m27
RAZEM

m2Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z 
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach 
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 
miejscu)

KNR 4-01 
0711-02

56
d.2

15,000m215
RAZEM

m2Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z 
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach 
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 
miejscu)

KNR 4-01 
0711-02

57
d.2

3,500m23,5
RAZEM

m2Usunięcie drobnych spękań i zarysowań - ściany
kalk. własna

58
d.2

11,000m211
RAZEM

m2Usunięcie drobnych spękań i zarysowań - sufity59
d.2

5,500m25,5
RAZEM

m2Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem60
d.2

24,000m224
RAZEM

kpl.Wzmocnienie ścian nad powiększanymi (lub nowymi) 
otworami drzwiowymi w ścianach działowych przed 
wykonaniem nadproża: przewiercenie 8 szt. otworów i  
zamocowanie 2 C160 długości około 2,0 m powyżej 
nadproża po dwóch stronach ściany, skręcenie belek 
ze sobą i usunięcie po wykonaniu nowego nadproża:
- nadproże drzwiowe N2:

61
d.2

1,000kpl.1
RAZEM

m3Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł 
z wykuciem bruzd dla belek

KNR 4-01 
0313-02

62
d.2

0,035m30,035
RAZEM

mWykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł 
- dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 
180 mm

KNR 4-01 
0313-04

63
d.2

1,500m1,5
RAZEM

szt.Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł 
- obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 
mm - jako oddzielna robota

KNR 4-01 
0313-06

64
d.2

2,000szt.2
RAZEM

mUmocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belekKNR 4-01 
0703-03

65
d.2
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1,000m1
RAZEM

mWykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości 
do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu 
pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych 
cegłami lub dachówkami

KNR 4-01 
0705-03

66
d.2

4,000m4
RAZEM

m2Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na 
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 
obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101

KNR 0-14 
2010-03

67
d.2

26,000m226
RAZEM

kpl.Dodatek za wykonanie otworu drzwiowego 
(wzmocnienie krawędzi otworu, wykonanie nadproża 
systemowego) w ścianie działowej g-k na ruszcie 
stalowym systemowym grub. 0,10 m

68
d.2

1,000kpl.1
RAZEM

m2Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - 
kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych 
słupów, jednowarstwowa 100 - 01

KNR 0-14 
2011-03

69
d.2

6,000m26
RAZEM

sztOsadzenie w zabudowach jw. kratek wentylacyjnych70
d.2

3,000szt3
RAZEM

m2Wykonanie wylewki samopoziomującej pod posadzkę  
gr. do 5 mmkalk. własna

71
d.2

58,000m258
RAZEM

m2Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - typu 
Tarkett do zastosowania w służbie zdrowia, 
wykładzina wywinięta na ściany 15 cm.

KNR 2-02 
1112-05
analogia

72
d.2

58,000m2581,2,5,6
RAZEM

mDodatek za wykonanie cokolików wysokości 0,10 m 
wraz z montażem listwy wyobleniowej

73
d.2

62,000m62
RAZEM

m2Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. 
lateksową) ścian malowanych uprzednio farbą 
emulsyjną, z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań tynku), zeskrobaniem łuszczącej się farby, 
zmyciem powierzchni:

KNR 4-01 
1204-08

74
d.2

74,000m274
RAZEM

m2Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. 
lateksową) ścian malowanych uprzednio farbą olejną 
(lamperia olejna) z poszpachlowaniem nierówności  
(sfalowań tynku), zeskrobaniem łuszczącej się farby, 
zmatowieniem i przeszlifowaniem powierzchni:

KNR 4-01 
1204-08
analogia

75
d.2

32,000m232
RAZEM

m2Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. 
lateksową) sufitów malowanych uprzednio farbą 
emulsyjną, z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań tynku), zeskrobaniem łuszczącej się farby, 
zmyciem powierzchni

KNR 4-01 
1204-08

76
d.2

53,000m253
RAZEM
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m2Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. 
lateksową) nowych tynków ścian (po skuciu glazury) z 
wygładzeniem powierzchni tynku

KNR 4-01 
1204-08
analogia

77
d.2

3,500m23,5
RAZEM

mDodatek za „wyprowadzenie” narożników przy 
ościeżach okiennych kątownikiem aluminiowym

KNR 4-01 
0708-01

kalk. własna

78
d.2

16,000m16
RAZEM

m2Malowanie dwukrotnie farbą zmywalną np. lateksową 
ścian

KNR 4-01 
1204-02

79
d.2

119,000m2119
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów

KNR 4-01 
1204-01

80
d.2

59,000m259
RAZEM

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

KNR 2-02 
1505-05

81
d.2

97,000m297
RAZEM

mWykonanie nakładki na parapet z pcw:82
d.2

9,000m9
RAZEM

sztDemontaż starych opraw oświetleniowych83
d.2

9,000szt9
RAZEM

sztDostarczenie i montaż nowych opraw sufitowych 
ledowych o symbolu LENA LIGHTING S.A 
COMPACT LED EVO N 4800 lm PLX 840 (425): na 
zasadzie „sztuka za „sztukę”

84
d.2

9,000szt9
RAZEM

sztDostarczenie i montaż nowych opraw sufitowych 
ledowych o symbolu np. LENA LIGHTING S.A. 
DIONE LED PLUS 2550 lm 840 (22W), na zasadzie 
„sztuka za „sztukę”

85
d.2

2,000szt2
RAZEM

kpl.Dodatek na wykonanie niezbędnej adaptacji instalacji  
elektrycznej (montaż opraw sufitowych) oraz 
zamontowanie nowych włączników światła:

86
d.2

1,000kpl.1
RAZEM

kpl.Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych, 
pełnych, typowych, o wymiarach w świetle ościeżnicy 
min. 0,90x2,00 m, takich, aby skrzydło drzwiowe po 
otwarciu nie zawężało wymaganego światła przejścia,  
ościeżnica obejmująca dostosowana do szerokości 
ściany ok. 0,10 m, drzwi dopasowane kolorem i formą 
do drzwi występujących w przychodni (drzwi w 
gabinecie zabiegowym):

87
d.2

1,000kpl.1
RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.6.200.6  Nr seryjny: 3895
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szt.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni 
do 2 m2

KNR 4-01 
0354-04

97
d.3

1,000szt.1
RAZEM

szt.Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie 
uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i 
okiennych

KNR 4-01 
0355-03

98
d.3

1,000szt.1
RAZEM

szt.Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie 
uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i 
okiennych

KNR 4-01 
0355-02

99
d.3

1,000szt.1
RAZEM

kpl.Demontaż umywalki wraz z podłączeniami:KNR 4-02 
0235-06

100
d.3

1,000kpl.1

Norma Expert  Wersja: 5.6.200.6  Nr seryjny: 3895
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kpl.Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych, 
pełnych, typowych, o wymiarach w świetle ościeżnicy 
min. 0,80x2,00 m, takich, aby skrzydło drzwiowe po 
otwarciu nie zawężało wymaganego światła przejścia,  
ościeżnica obejmująca dostosowana do szerokości 
ściany ok. 0,10 m, drzwi dopasowane kolorem i formą 
do drzwi występujących w przychodni (drzwi do 
szatni):

88
d.2

1,000kpl.1
RAZEM

sztDemontaż starych i montaż nowych kratek 
wentylacyjnych:

89
d.2

6,000szt6
RAZEM

kpl.Demontaż starych i montaż nowych gniazdek 
elektrycznych

90
d.2

15,000kpl.15
RAZEM

kpl.Demontaż starych i montaż nowych kontaktów 
elektrycznych dwuklawiszowych:

91
d.2

4,000kpl.4
RAZEM

sztDemontaż starych i montaż nowych dekielków przy 
puszkach elektrycznych:

92
d.2

10,000szt10
RAZEM

m2Dostarczenie i montaż rolet okiennych naszybowych 
w ciemnym kolorze, zaciemniających:

93
d.2

11,000m211
RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z 
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1  
km

KNR 4-01 
0108-13

94
d.2

0,800m30,8
RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z 
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 10

KNR 4-01 
0108-16

95
d.2

0,800m30,8
RAZEM

kpl.Demontaż zbędnego okablowania: internet, telefon:96
d.2

1,000kpl.1
RAZEM
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RAZEM
szt.Demontaż baterii naściennejKNR 4-02 

0132-01
101
d.3

1,000szt.1
RAZEM

kpl.Demontaż i zaślepienie zbędnych podłączeń wodno-
kanalizacyjnych wraz z wkuciem końcówek w ścianę

102
d.3

1,000kpl.1
RAZEM

kpl.Demontaż karniszy okiennych (lub rolet pionowych):103
d.3

2,000kpl.2
RAZEM

m2Rozebranie wykładziny ściennej z płytekKNR 4-01 
0819-15

104
d.3

5,000m25
RAZEM

m2Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na 
zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0348-03

105
d.3

7,500m27,5
RAZEM

kpl.Wzmocnienie ścian nad powiększanymi (lub nowymi) 
otworami drzwiowymi w ścianach działowych przed 
wykonaniem nadproża: przewiercenie 8 szt. otworów i  
zamocowanie 2 C160 długości około 2,0 m powyżej 
nadproża po dwóch stronach ściany, skręcenie belek 
ze sobą i usunięcie po wykonaniu nowego nadproża:
- nadproże drzwiowe N2:

106
d.3

1,000kpl.1
RAZEM

m3Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł 
z wykuciem bruzd dla belek

KNR 4-01 
0313-02

107
d.3

0,100m30,1
RAZEM

mWykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł 
- dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 
180 mm

KNR 4-01 
0313-04

108
d.3

2,500m2,5
RAZEM

szt.Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł 
- obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 
mm - jako oddzielna robota

KNR 4-01 
0313-06

109
d.3

1,000szt.1
RAZEM

mUmocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belekKNR 4-01 
0703-03

110
d.3

1,000m1
RAZEM

m3Powiększenie otworu drzwiowego poniżej nowo 
wykonanego nadproża w ściance działowej o 
grubości 0,12 m poprzez delikatne rozkucie ściany z 
jednej strony:

KNR 4-01 
0349-02

111
d.3

0,300m30,3
RAZEM

m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o 
powierzchni odbicia do 5 m2

KNR 4-01 
0701-02

112
d.3

7,000m27
RAZEM

mUzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych kat. III  
pasami o szerokości do 0,15 m na ścianach po 
wykuciu starej ościeżnicy drzwiowej oraz demontażu 
ścianek działowych 9w tym także na suficie):

KNR 4-01 
0705-01

113
d.3
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18,000m18
RAZEM

mWykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości 
do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu 
pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych 
cegłami lub dachówkami

KNR 4-01 
0705-03

114
d.3

3,000m3
RAZEM

m2Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z 
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach 
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 
miejscu)

KNR 4-01 
0711-02

115
d.3

7,000m27
RAZEM

m2Uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowo-
wapiennych kat. III na ścianach murowanych po 
skuciu glazury:

KNR 4-01 
0711-02
analogia

116
d.3

5,000m25
RAZEM

m2Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznychKNR 4-01 
0818-05

117
d.3

25,000m225
RAZEM

mZerwanie cokolików z tworzyw sztucznych (starej 
wykładziny typu tarkett)

118
d.3

26,000m26
RAZEM

m2Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie 
cementowej

KNR 4-01 
0811-07

119
d.3

10,000m210
RAZEM

m2Dodatek za oczyszczenie powierzchni z resztek kleju, 
fragmentów wykładzin itp.:

120
d.3

25,000m225
RAZEM

kpl.Wykonanie podłączenia wodno - kanalizacyjnego 
umywalki z półpostumentem z wykorzystaniem 
istniejących mediów z ewentualną wymianą
 i wkuciem w ścianę odcinków rur

121
d.3

1,000kpl.1
RAZEM

m2Wykonanie fartucha z glazury na ścianie przy  
umywalce po ok. 0,60 m poza umywalkę z każdej 
strony (na pełen wymiar płytki)

KNR 2-02 
0829-06

122
d.3

5,000m25
RAZEM

m2Wykonanie wylewki samopoziomującej pod posadzkę  
gr. do 5 mmkalk. własna

123
d.3

27,000m227
RAZEM

m2Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - typu 
Tarkett do zastosowania w służbie zdrowia, 
wykładzina wywinięta na ściany 15 cm.

KNR 2-02 
1112-05
analogia

124
d.3

27,000m2271,2,5,6
RAZEM

mDodatek za wykonanie cokolików wysokości 0,10 m 
wraz z montażem listwy wyobleniowej

125
d.3

27,000m27
RAZEM

m2Usunięcie drobnych spękań i zarysowań - ściany
kalk. własna

126
d.3

11,500m211,5
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RAZEM
m2Usunięcie drobnych spękań i zarysowań - sufity127

d.3
3,500m23,5

RAZEM
m2Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem128

d.3
10,000m210

RAZEM
m2Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. 

lateksową) ścian malowanych uprzednio farbą olejną 
(lamperia olejna) z poszpachlowaniem nierówności  
(sfalowań tynku), zeskrobaniem łuszczącej się farby, 
zmatowieniem i przeszlifowaniem powierzchni:

KNR 4-01 
1204-08
analogia

129
d.3

41,000m241
RAZEM

m2Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. 
lateksową) ścian malowanych uprzednio farbą 
emulsyjną, z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań tynku), zeskrobaniem łuszczącej się farby, 
zmyciem powierzchni:

KNR 4-01 
1204-08

130
d.3

29,000m229
RAZEM

m2Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. 
lateksową) sufitów malowanych uprzednio farbą 
emulsyjną, z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań tynku), zeskrobaniem łuszczącej się farby, 
zmyciem powierzchni

KNR 4-01 
1204-08

131
d.3

25,000m225
RAZEM

mDodatek za „wyprowadzenie” narożników przy 
ościeżach okiennych kątownikiem aluminiowym

KNR 4-01 
0708-01

kalk. własna

132
d.3

25,000m25
RAZEM

m2Malowanie dwukrotnie farbą zmywalną np. lateksową 
ścian

KNR 4-01 
1204-02

133
d.3

77,000m277
RAZEM

m2Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na 
ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, 
metalowym z kształtowników CD i UD

KNR 0-14 
2012-02

134
d.3

5,000m25
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów

KNR 4-01 
1204-01

135
d.3

23,000m223
RAZEM

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

KNR 2-02 
1505-05

136
d.3

5,000m25
RAZEM

mWykonanie nakładki na parapet z pcw:137
d.3

5,500m5,5
RAZEM

sztDemontaż starych opraw oświetleniowych138
d.3

10,000szt10
RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.6.200.6  Nr seryjny: 3895

- 13 -



szt.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni 
do 2 m2

KNR 4-01 
0354-04

150
d.4

9,000szt.9
RAZEM

szt.Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie 
uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i 
okiennych

KNR 4-01 
0355-03

151
d.4

3,000szt.3
RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.6.200.6  Nr seryjny: 3895
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sztDostarczenie i montaż nowych opraw sufitowych 
ledowych o symbolu LENA LIGHTING S.A. 
COMPACT LED EVO N 3800 lm PLX 840 (32W) 
4000 K na zasadzie „sztuka za „sztukę”

139
d.3

8,000szt8
RAZEM

kpl.Dodatek na wykonanie niezbędnej adaptacji instalacji  
elektrycznej (montaż opraw sufitowych) oraz 
zamontowanie nowych włączników światła:

140
d.3

1,000kpl.1
RAZEM

sztDemontaż starych i montaż nowych kratek 
wentylacyjnych:

141
d.3

3,000szt3
RAZEM

kpl.Demontaż starych i montaż nowych gniazdek 
elektrycznych

142
d.3

4,000kpl.4
RAZEM

sztDemontaż starych i montaż nowych dekielków przy 
puszkach elektrycznych:

143
d.3

5,000szt5
RAZEM

m2Dostarczenie i montaż rolet okiennych naszybowych 
w ciemnym kolorze, zaciemniających:

144
d.3

5,000m25
RAZEM

kpl.Dostarczenie montaż nowej umywalki szerokości 0,60 
m z półpostumentem

KNR-W 2-15 
0230-05 + 

KNR-W 2-15 
0230-02

145
d.3

1,000kpl.1
RAZEM

szt.Dostarczenie i montaż baterii sztorcowej:KNR-W 2-15 
0137-01

146
d.3

1,000szt.1
RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z 
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1  
km

KNR 4-01 
0108-13

147
d.3

1,800m31,8
RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z 
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 10

KNR 4-01 
0108-16

148
d.3

1,800m31,8
RAZEM

kpl.Demontaż zbędnego okablowania: internet, telefon:149
d.3

1,000kpl.1
RAZEM
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szt.Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie 
uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i 
okiennych

KNR 4-01 
0355-02

152
d.4

9,000szt.9
RAZEM

kpl.Demontaż karniszy okiennych (lub rolet pionowych):153
d.4

3,000kpl.3
RAZEM

kpl.Demontaż umywalki wraz z podłączeniami:KNR 4-02 
0235-06

154
d.4

11,000kpl.11
RAZEM

szt.Demontaż baterii naściennejKNR 4-02 
0132-01

155
d.4

10,000szt.10
RAZEM

szt.Demontaż baterii sztorcowej:KNR 4-02 
0132-01

156
d.4

1,000szt.1
RAZEM

m2Rozebranie wykładziny ściennej z płytekKNR 4-01 
0819-15

157
d.4

107,000m2107
RAZEM

m2Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznychKNR 4-01 
0818-05

158
d.4

155,000m2155
RAZEM

mZerwanie cokolików z tworzyw sztucznych (starej 
wykładziny typu tarkett)

159
d.4

190,000m190
RAZEM

m2Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie 
cementowej

KNR 4-01 
0811-07

160
d.4

14,000m214
RAZEM

mDemontaż cokolika- listwy z tworzywa sztucznego 
jako wykończenia posadzki z płytek gresowych

161
d.4

16,000m16
RAZEM

m2Zerwanie posadzki cementowejKNR 4-01 
0804-07

162
d.4

51,000m251
RAZEM

m2Dodatek za oczyszczenie powierzchni z resztek kleju, 
fragmentów wykładzin itp.:

163
d.4

169,000m2169
RAZEM

m2Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na 
zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0348-03

164
d.4

19,000m219
RAZEM

m2Zamurowanie otworu drzwiowego pomiędzy 
gabinetami 103 i 104 bloczkami YTONG grubości  
0,10 m

KNR BC-01 
0108-01

165
d.4

2,000m22
RAZEM

m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o 
powierzchni odbicia do 5 m2

KNR 4-01 
0701-02

166
d.4

20,000m220
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RAZEM
mWykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości 

do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu 
pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych 
cegłami lub dachówkami

KNR 4-01 
0705-01

167
d.4

90,000m90
RAZEM

m2Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z 
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach 
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 
miejscu)

KNR 4-01 
0711-02

168
d.4

20,000m220
RAZEM

m2Uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowo-
wapiennych kat. III na ścianach murowanych po 
skuciu glazury

KNR 4-01 
0711-02

169
d.4

107,000m2107
RAZEM

m2Usunięcie drobnych spękań i zarysowań - ściany
kalk. własna

170
d.4

57,000m257
RAZEM

m2Usunięcie drobnych spękań i zarysowań - sufity171
d.4

26,000m226
RAZEM

m2Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem172
d.4

55,000m255
RAZEM

mWykonanie tynku cementowo-wapiennego kat. III na 
ościeżach o szerokości do 0,25 m (po wykuciu 
ościeżnic drzwiowych oraz w wejściach do wnęk 
socjalnych) z „wyprowadzeniem” narożników 
kątownikiem aluminiowym

KNR 4-01 
0708-02

kalk. własna

173
d.4

39,200m(2,00 * 2 + 0,90) * 4 * 2
RAZEM

m2Wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego 
kat. III na zamurowanym bloczkami YTONG otworze 
drzwiowym

KNR 4-01 
0711-02

174
d.4

2,000m22
RAZEM

m2Obudowa rur instalacji wodno-kanalizacyjnej płytą g-k  
pojedynczo na ruszcie stalowym systemowym 
grubości 50 mm

KNR 0-14 
2011-03

175
d.4

22,000m222
RAZEM

sztOsadzenie w zabudowach jw. drzwiczek rewizyjnych:176
d.4

5,000szt5
RAZEM

kpl.Wykonanie podłączeń wodno-kanalizacyjnych do 
umywalek z półpostumentami z wykorzystaniem 
istniejących mediów

177
d.4

4,000kpl.4
RAZEM

kpl.Wykonanie podłączeń wodno-kanalizacyjnych do 
umywalek z półpostumentami z wykorzystaniem 
istniejących mediów: z wymianą i ewentualnym 
wkuciem w ścianę odcinków rur:

178
d.4

5,000kpl.5
RAZEM
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kpl.Założenie nowych zaworów odcinających, likwidacja 
zbędnych podłączeń z odcięciem i zaślepieniem 
końcówek rur itp. prace hydrauliczne

179
d.4

5,000kpl.5
RAZEM

m2Wykonanie fartucha z glazury na ścianie przy 
umywalce - wysokości ok. 1,60 i na szerokość po ok. 
0,60 m poza umywalkę z każdej strony (na pełen 
wymiar płytki), w tym także na zabudowach rur wodno
-kanalizacyjnych z płyty g-k:

KNR 2-02 
0829-06

180
d.4

35,000m235
RAZEM

kpl.Dostarczenie montaż nowej umywalki szerokości 0,60 
m z półpostumentem

KNR-W 2-15 
0230-05 + 

KNR-W 2-15 
0230-02

181
d.4

11,000kpl.11
RAZEM

szt.Dostarczenie i montaż baterii natynkowych:KNR-W 2-15 
0137-01

182
d.4

10,000szt.10
RAZEM

szt.Dostarczenie i montaż baterii sztorcowej:KNR-W 2-15 
0137-01

183
d.4

1,000szt.1
RAZEM

m2Wykonanie wylewki samopoziomującej pod posadzkę  
gr. do 5 mmkalk. własna

184
d.4

184,000m2184
RAZEM

m2Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - typu 
Tarkett do zastosowania w służbie zdrowia, 
wykładzina wywinięta na ściany 15 cm.

KNR 2-02 
1112-05
analogia

185
d.4

184,000m2184
RAZEM

mDodatek za wykonanie cokolików wysokości 0,10 m 
wraz z montażem listwy wyobleniowej

186
d.4

225,000m225
RAZEM

m2Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. 
lateksową) ścian malowanych uprzednio farbą olejną 
(lamperie do wysokości 1,60 m), z zeskrobaniem 
łuszczącej się farby, zmyciem powierzchni, 
poszpachlowaniem nierówności, wygładzeniem i 
przeszlifowaniem ścian:

KNR 4-01 
1204-08

187
d.4

153,000m2153
RAZEM

m2Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. 
lateksową) ścian malowanych uprzednio farbą 
emulsyjną, z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań tynku), zeskrobaniem łuszczącej się farby, 
wygładzeniem i zmyciem powierzchnie ścian

KNR 4-01 
1204-08

188
d.4

277,000m2277
RAZEM

m2Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. 
lateksową) sufitów malowanych uprzednio farbą 
emulsyjną, z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań tynku), zeskrobaniem łuszczącej się farby, 
zmyciem powierzchni

KNR 4-01 
1204-08

189
d.4

172,000m2172
RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i Wyliczenia
spec. 
tech

PodstawaLp.

m2Przygotowanie do malowania farbą zmywalną (np. 
lateksową) nowych tynków ścian (po skuciu glazury) z 
wygładzeniem powierzchni tynku

KNR 4-01 
1204-08
analogia

190
d.4

111,000m2111
RAZEM

m2Malowanie dwukrotnie farbą zmywalną np. lateksową 
ścian

KNR 4-01 
1204-02

191
d.4

570,000m2570
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów

KNR 4-01 
1204-01

192
d.4

172,000m2172
RAZEM

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

KNR 2-02 
1505-05

193
d.4

22,000m222
RAZEM

mWykonanie nakładki na parapet z pcw:194
d.4

35,000m35
RAZEM

sztDemontaż starych opraw oświetleniowych195
d.4

54,000szt54
RAZEM

sztDostarczenie i montaż nowych opraw sufitowych 
ledowych o symbolu np. LENA LIGHTING S.A. 
COMPACT LED EVO N 2950 lm PLX 840 (24W) 
4000 K, na zasadzie „sztuka za „sztukę”

196
d.4

16,000szt16
RAZEM

sztDostarczenie i montaż nowych opraw sufitowych 
ledowych o symbolu np. LENA LIGHTING S.A. 
DIONE LED PLUS 2550 lm 840 (22W), na zasadzie 
„sztuka za „sztukę”

197
d.4

8,000szt8
RAZEM

sztDostarczenie i montaż nowych opraw sufitowych 
ledowych o symbolu np. LENA LIGHTING S.A. 
COMPACT LED EVO N 3800 lm PLX 840 (32W) 
4000 K, na zasadzie „sztuka za „sztukę”

198
d.4

32,000szt32
RAZEM

kpl.Dodatek na wykonanie niezbędnej adaptacji instalacji  
elektrycznej (montaż opraw sufitowych) oraz 
zamontowanie nowych włączników światła: gabinet 
130 i 131 – dołożenie po 2 szt. lamp w każdym z 
gabinetów oraz przerobienie włącznika światła na 
dwuklawiszowy:

199
d.4

1,000kpl.1
RAZEM

kpl.Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych, 
pełnych, typowych, o wymiarach w świetle ościeżnicy 
min. 0,90x2,00 m, takich, aby skrzydło drzwiowe po 
otwarciu nie zawężało wymaganego światła przejścia,  
ościeżnica obejmująca dostosowana do szerokości 
ściany ok. 0,10 m, drzwi dopasowane kolorem i formą 
do drzwi występujących w przychodni:

200
d.4

2,000kpl.2
RAZEM

sztDemontaż starych i montaż nowych kratek 
wentylacyjnych:

201
d.4

Norma Expert  Wersja: 5.6.200.6  Nr seryjny: 3895

- 18 -



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i Wyliczenia
spec. 
tech

PodstawaLp.

15,000szt15
RAZEM

kpl.Demontaż starych i montaż nowych gniazdek 
elektrycznych

202
d.4

40,000kpl.40
RAZEM

kpl.Demontaż starych i montaż nowych kontaktów 
elektrycznych dwuklawiszowych:

203
d.4

20,000kpl.20
RAZEM

sztDemontaż starych i montaż nowych dekielków przy 
puszkach elektrycznych:

204
d.4

40,000szt40
RAZEM

m2Dostarczenie i montaż rolet okiennych naszybowych 
w ciemnym kolorze, zaciemniających:

205
d.4

32,000m232
RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z 
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1  
km

KNR 4-01 
0108-13

206
d.4

5,200m35,2
RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z 
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 10

KNR 4-01 
0108-16

207
d.4

5,200m35,2
RAZEM

kpl.Demontaż zbędnego okablowania: internet, telefon:208
d.4

1,000kpl.1
RAZEM

sztMontaż listew progowych długości 0,90 m w drzwiach 
wejściowych do gabinetów:

209
d.4

12,000szt12
RAZEM
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0001,000szt.Wykucie z muru ościeżnic 
stalowych lub krat drzwiowych o 
powierzchni do 2 m2

KNR 4-01 
0354-09

1
d.1

przedmiar = 1,000 szt.
-- R --

0,000,0001,3100r-grobocizna
1,31 r-g/szt.

9991*

0,0001,000szt.Oczyszczenie sposobem ręcznym 
i ułożenie uzyskanych z rozbiórki 
skrzydeł drzwiowych i okiennych

KNR 4-01 
0355-03

2
d.1

przedmiar = 1,000 szt.
-- R --

0,000,0000,1400r-grobocizna
0,14 r-g/szt.

9991*

0,0001,000szt.Oczyszczenie sposobem ręcznym 
i ułożenie uzyskanych z rozbiórki 
ościeżnic drzwiowych i okiennych

KNR 4-01 
0355-02

3
d.1

przedmiar = 1,000 szt.
-- R --

0,000,0000,1600r-grobocizna
0,16 r-g/szt.

9991*

0,0002,000kpl.Demontaż muszli ustępowej 
kompaktowej wraz z 
podłączeniami

KNR 4-02 
0235-08

4
d.1

przedmiar = 2,000 kpl.
-- R --

0,000,0006,8800r-grobocizna
3,44 r-g/kpl.

9991*

-- M --
0,000,0002,0000szt.korki z żeliwa ciągliwego 

ocynkowane śr. 15 mm
1 szt./kpl.

51027012*

0,000,0000,1800kgsznur konopny smołowany
0,09 kg/kpl.

68318013*

0,000,0002,0000szt.korki żeliwne do rur 
kanalizacyjnych śr. 100 mm
1 szt./kpl.

53304994*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
4 %

00000005*

0,0002,000kpl.Demontaż umywalki wraz z 
podłączeniami:

KNR 4-02 
0235-06

5
d.1

przedmiar = 2,000 kpl.
-- R --
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0002,0000r-grobocizna
1 r-g/kpl.

9991*

-- M --
0,000,0002,0000szt.korki z żeliwa ciągliwego 

ocynkowane śr. 32 mm
1 szt./kpl.

51027062*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
4 %

00000003*

0,0002,000szt.Demontaż baterii sztorcowej:KNR 4-02 
0132-01

6
d.1

przedmiar = 2,000 szt.
-- R --

0,000,0001,4000r-grobocizna
0,7 r-g/szt.

9991*

-- M --
0,000,0004,0000szt.korki z żeliwa ciągliwego 

ocynkowane śr. 15 mm
2 szt./szt.

51027012*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
4 %

00000003*

0,00029,000m2Rozebranie wykładziny ściennej z 
płytek

KNR 4-01 
0819-15

7
d.1

przedmiar = 29,000 m2
-- R --

0,000,00040,0200r-grobocizna
1,38 r-g/m2

9991*

0,00011,000m2Demontaż obudowy podłączeń 
wodno-kanalizacyjnych płytą g-k 
na ruszcie systemowym:

8
d.1

przedmiar = 11,000 m2

0,0002,000sztDemontaż opraw oświetleniowych 
sufitowych, wmontowanych w 
kaseton stropu podwieszonego:

9
d.1

przedmiar = 2,000 szt

0,0008,000m2Demontaż stropu podwieszonego 
kasetonowego typu Armstrong:

10
d.1

przedmiar = 8,000 m2
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0002,000m2Odbicie tynków wewnętrznych z 
zaprawy cementowo-wapiennej 
na ścianach, filarach, pilastrach o 
powierzchni odbicia do 5 m2

KNR 4-01 
0701-02

11
d.1

przedmiar = 2,000 m2
-- R --

0,000,0000,8200r-grobocizna
0,41 r-g/m2

9991*

0,00010,000mUzupełnienie i naprawa tynków 
wewnętrznych kat. III pasami o 
szerokości do 0,15 m na ścianach 
po wykuciu starej i osadzeniu 
nowej ościeżnicy drzwiowej

KNR 4-01 
0705-01

12
d.1

przedmiar = 10,000 m
-- R --

0,000,0003,6000r-grobocizna
0,36 r-g/m

9991*

-- M --
0,000,0000,0080tcement portlandzki z dodatkami 

25
0,0008 t/m

17011002*

0,000,0000,0070m3ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0007 m3/m

23600003*

0,000,0000,0400m3piasek do zapraw
0,004 m3/m

16020034*

0,000,0000,0100m3woda z rurociągu
0,001 m3/m

39300005*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000006*

-- S --
0,000,0000,1000m-gwyciąg jednomasztowy z 

napędem elektrycznym 0,5 t
0,01 m-g/m

343127*

0,000,0000,1000m-gbetoniarka wolnospadowa 
elektryczna
0,01 m-g/m

432118*

0,0008,000m2Rozebranie posadzki z płytek na 
zaprawie cementowej

KNR 4-01 
0811-07

13
d.1

przedmiar = 8,000 m2
-- R --

0,000,0007,3600r-grobocizna
0,92 r-g/m2

9991*

0,0008,000m2Zerwanie posadzki cementowejKNR 4-01 
0804-07

14
d.1

przedmiar = 8,000 m2
-- R --

0,000,0005,9200r-grobocizna
0,74 r-g/m2

9991*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0002,000m2Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat. III z zaprawy 
cementowo-wapiennej na 
ścianach i słupach prostokątnych 
na podłożu z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i 
pianobetonów (do 2 m2 w 1 
miejscu)

KNR 4-01 
0711-02

15
d.1

przedmiar = 2,000 m2
-- R --

0,000,0002,5800r-grobocizna
1,29 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,0000,0104tcement portlandzki z dodatkami 

25
0,0052 t/m2

17011002*

0,000,0000,0096m3ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 m3/m2

23600003*

0,000,0000,0532m3piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

16020034*

0,000,0000,0134m3woda z rurociągu
0,0067 m3/m2

39300005*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000006*

-- S --
0,000,0000,1000m-gwyciąg jednomasztowy z 

napędem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

343127*

0,000,0000,0800m-gbetoniarka wolnospadowa 
elektryczna
0,04 m-g/m2

432118*

0,00029,000m2Uzupełnienie tynków 
wewnętrznych cementowo-
wapiennych kat. III na ścianach 
murowanych po skuciu glazury

KNR 4-01 
0711-02

16
d.1

przedmiar = 29,000 m2
-- R --

0,000,00037,4100r-grobocizna
1,29 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,0000,1508tcement portlandzki z dodatkami 

25
0,0052 t/m2

17011002*

0,000,0000,1392m3ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 m3/m2

23600003*

0,000,0000,7714m3piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

16020034*

0,000,0000,1943m3woda z rurociągu
0,0067 m3/m2

39300005*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000006*

-- S --
0,000,0001,4500m-gwyciąg jednomasztowy z 

napędem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

343127*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0001,1600m-gbetoniarka wolnospadowa 
elektryczna
0,04 m-g/m2

432118*

0,00012,000m2Obudowa rur instalacji wodno-
kanalizacyjnej płytą g-k 
pojedynczo na ruszcie stalowym 
systemowym grubości 50 mm

KNR 0-14 
2011-03

17
d.1

przedmiar = 12,000 m2
-- R --

0,000,00028,7424r-grobocizna
2,3952 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,00012,6000m2płyty gipsowo-kartonowe

1,05 m2/m2
17508032*

0,000,0009,1200mkształtowniki stalowe profilowane 
U-100x0,60
0,76 m/m2

13249993*

0,000,00024,6000mkształtowniki stalowe profilowane 
C-100x0,60
2,05 m/m2

13249994*

0,000,00048,7200szt.kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

68035995*

0,000,000204,0000szt.blachowkręty
17 szt./m2

13437996*

0,000,0000,0158tgips szpachlowy
0,00132 t/m2

17401037*

0,000,00012,6000m2płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

23104998*

0,000,00027,1680mtaśma spoinowa
2,264 m/m2

39010009*

0,000,0000,0103m3woda
0,00086 m3/m2

393000010*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

000000011*

-- S --
0,000,0000,3600m-gwyciąg

0,03 m-g/m2
3431212*

0,000,0000,2100m-gśrodek transportu
0,0175 m-g/m2

0000013*

0,0003,000sztOsadzenie w zabudowach jw. 
drzwiczek rewizyjnych:

18
d.1

przedmiar = 3,000 szt

0,0002,000sztWykonanie podłączenia wodno - 
kanalizacyjnego muszli ustępowej 
wiszącej na konstrukcji typu 
Geberit z wykorzystaniem 
istniejących mediów, 
z ewentualną wymianą odcinków 
rur:

19
d.1

przedmiar = 2,000 szt
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0002,000sztWykonanie podłączenia wodno - 
kanalizacyjnego umywalki z 
półpostumentem z 
wykorzystaniem istniejących 
mediów z ewentualną wymianą i 
wkuciem w ścianę odcinków rur:

20
d.1

przedmiar = 2,000 szt

0,00028,000m2Wykonanie izolacji powłokowej 
ścian przed ułożeniem płytek 
(glazury):

21
d.1

przedmiar = 28,000 m2

0,00029,000m2Licowanie ścian płytkami o 
wymiarach 20x20 cm na klej 
metodą zwykłą

KNR 2-02 
0829-06

22
d.1

przedmiar = 29,000 m2
-- R --

0,000,00043,8944r-grobocizna
1,5136 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,00029,5800m2płytki ceramiczne i terakotowe

1,02 m2/m2
25201992*

0,000,000137,7500kgzaprawa klejąca
4,75 kg/m2

15505993*

0,000,00017,4000kgzaprawa spoinująca
0,6 kg/m2

15505994*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000005*

-- S --
0,000,0000,8555m-gwyciąg

0,0295 m-g/m2
340006*

0,000,0000,7975m-gśrodek transportowy
0,0275 m-g/m2

395997*

0,0008,000m2Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki z zaprawy cementowej 
grubości 30 mm zatarte na gładko

KNR 2-02 
1102-02 
1102-03

23
d.1

przedmiar = 8,000 m2
-- R --

0,000,0005,8432r-grobocizna
0,7304 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,0000,2488m3zaprawa cementowa m. 12

0,0206+0,0105 = 0,0311 m3/m2
23808072*

0,000,0000,0024tcement 25 z dodatkami
0,0003 t/m2

17011003*

0,000,0000,5600kgmasa asfaltowa
0,07 kg/m2

23004004*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0000,9600kgdrewno opałowe
0,12 kg/m2

39501015*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000006*

-- S --
0,000,0000,3768m-gwyciąg

0,0313+0,0158 = 0,0471 m-g/m2
340007*

0,000,0000,0048m-gśrodek transportowy
0,0006 m-g/m2

395998*

0,0008,000m2Wykonanie izolacji powłokowej 
posadzki przed ułożeniem płytek z 
gresu antypoślizgowego:

24
d.1

przedmiar = 8,000 m2

0,0009,000m2Posadzki płytkowe z kamieni 
sztucznych; płytki 30x30 cm 
układane na klej metodą zwykłą

KNR 2-02 
1118-08

25
d.1

przedmiar = 9,000 m2
-- R --

0,000,0008,5689r-grobocizna
0,9521 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,0009,1800m2płytki z kamieni sztucznych

1,02 m2/m2
25201992*

0,000,00042,7500kgzaprawa klejąca
4,75 kg/m2

15505993*

0,000,0003,6000kgzaprawa spoinująca
0,4 kg/m2

15505994*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000005*

-- S --
0,000,0000,2835m-gwyciąg

0,0315 m-g/m2
343126*

0,000,0000,2430m-gśrodek transportowy
0,027 m-g/m2

395997*

0,0001,600m2Usunięcie drobnych spękań i 
zarysowań - ścianykalk. własna

26
d.1

przedmiar = 1,600 m2

0,0002,500m2Usunięcie wykwitów i zacieków 
przed malowaniem

27
d.1

przedmiar = 2,500 m2
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,00016,000m2Przygotowanie do malowania 
farbą zmywalną (np. lateksową) 
ścian malowanych uprzednio 
farbą olejną (lamperie do 
wysokości 1,60 m), z 
zeskrobaniem łuszczącej się 
farby, zmyciem powierzchni, 
poszpachlowaniem nierówności, 
wygładzeniem i przeszlifowaniem 
ścian:

KNR 4-01 
1204-08

28
d.1

przedmiar = 16,000 m2
-- R --

0,000,0001,5200r-grobocizna
0,095 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,0004,8000kggips szpachlowy

0,3 kg/m2
17401032*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000003*

0,00018,000m2Malowanie dwukrotnie farbą 
zmywalną np. lateksową ścian

KNR 4-01 
1204-02

29
d.1

przedmiar = 18,000 m2
-- R --

0,000,0002,1420r-grobocizna
0,119 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,0005,1480dm3farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2
15108992*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000003*

0,0008,000m2Okładziny stropów płytami 
gipsowo - kartonowymi na ruszcie 
podwójnym, podwieszanym, 
metalowym z kształtowników CD i 
UD

KNR 0-14 
2012-03

30
d.1

przedmiar = 8,000 m2
-- R --

0,000,00020,0856r-grobocizna
2,5107 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,0008,4000m2płyty gipsowo-kartonowe

1,05 m2/m2
17508032*

0,000,0005,6000mkształtowniki stalowe główne 
profilowane CD-60/27
0,7 m/m2

13249993*

0,000,00015,2000mkształtowniki stalowe nośne 
profilowane CD-60/27
1,9 m/m2

13249994*

0,000,0003,2000mkształtowniki stalowe przyścienne 
profilowane UD-28/27
0,4 m/m2

13249995*

0,000,0004,1600szt.łączniki wzdłużne lw 60/110
0,52 szt./m2

13249996*

0,000,00010,6400szt.łączniki krzyżowe lk 60/60
1,33 szt./m2

13249997*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0007,2800szt.pręt mocujący
0,91 szt./m2

13249998*

0,000,0007,2800szt.wieszak w 60/100
0,91 szt./m2

13249999*

0,000,000148,0000szt.blachowkręty
18,5 szt./m2

134379910*

0,000,0000,0024tgips szpachlowy
0,0003 t/m2

174010311*

0,000,0008,0000mtaśma zbrojąca
1 m/m2

390100012*

0,000,0000,0051m3woda
0,00064 m3/m2

393000013*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

000000014*

-- S --
0,000,0000,4640m-gwyciąg

0,058 m-g/m2
3431215*

0,000,0000,2312m-gśrodek transportu
0,0289 m-g/m2

0000016*

0,0004,000sztDostarczenie i montaż nowych 
opraw sufitowych ledowych o 
symbolu np. LENA LIGHTING 
S.A. DIONE LED PLUS 2550 lm 
840 (22W):

31
d.1

przedmiar = 4,000 szt

0,0002,000kpl.Dodatek na wykonanie niezbędnej 
adaptacji instalacji elektrycznej 
(montaż opraw sufitowych) oraz 
zamontowanie nowych 
włączników światła:

32
d.1

przedmiar = 2,000 kpl.

0,0001,000kpl.Dostarczenie i montaż drzwi 
jednoskrzydłowych, w konstrukcji 
aluminiowej, pełnych, białych, z 
nawiewem dolnym, z zamkiem 
przekręcanym od wewnątrz, o 
wymiarach w świetle ościeżnicy 
min. 0,90x2,00 m, takich, aby 
skrzydło drzwiowe po otwarciu nie 
zawężało wymaganego światła 
przejścia. Drzwi powinny być 
dopasowane do drzwi 
występujących w przychodni.

33
d.1

przedmiar = 1,000 kpl.
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0002,000kpl.Wymiana kratki wentylacyjnej na 
nową z osadzeniem wentylatorka 
załączającego się z chwilą 
zapalenia światła i wyłączającego 
się z kilkuminutowa zwłoką po 
zgaszeniu światła:

34
d.1

przedmiar = 2,000 kpl.

0,0002,000kpl.Demontaż starych i montaż 
nowych kontaktów elektrycznych 
dwuklawiszowych:

35
d.1

przedmiar = 2,000 kpl.

0,0004,000sztDemontaż starych i montaż 
nowych dekielków przy puszkach 
elektrycznych:

36
d.1

przedmiar = 4,000 szt

0,0003,000kpl.Montaż pochwytu dla osób 
niepełnosprawnych montowanego 
do podłogi, podnoszonego:

37
d.1

przedmiar = 3,000 kpl.

0,0002,000kpl.Dostarczenie montaż nowej 
umywalki szerokości 0,60 m z 
półpostumentem

KNR-W 2-15 
0230-05 + 

KNR-W 2-15 
0230-02

38
d.1

przedmiar = 2,000 kpl.
-- R --

0,000,0004,8600r-grobocizna
0,48+1,95 = 2,43 r-g/kpl.

9991*

-- M --
0,000,0002,0000szt.postumenty porcelanowe do 

umywalek
1 szt./kpl.

63207002*

0,000,0002,0000szt.umywalki porcelanowe
1 szt./kpl.

63202993*

0,000,0002,0000szt.wsporniki do umywalek
1 szt./kpl.

63286004*

0,000,0002,0000szt.syfony umywalkowe z tworzywa 
sztucznego ze spustem
1 szt./kpl.

57170205*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1 %

00000006*

-- S --
0,000,0000,4000m-gśrodek transportowy

0,06+0,14 = 0,2 m-g/kpl.
390007*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0002,000szt.Dostarczenie i montaż baterii 
sztorcowej:

KNR-W 2-15 
0137-01

39
d.1

przedmiar = 2,000 szt.
-- R --

0,000,0001,4220r-grobocizna
0,711 r-g/szt.

9991*

-- M --
0,000,0002,0000szt.bateria umywalkowa i 

zlewozmywakowa ścienna 
mosiężna standardowa śr.15 mm
1 szt./szt.

57110002*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000003*

-- S --
0,000,0000,0120m-gśrodek transportowy

0,006 m-g/szt.
390004*

0,0002,000kpl.Dostarczenie i montaż nowej 
muszli ustępowej wiszącej z 
deską wolnoopadającą:

KNR-W 2-15 
0233-03

40
d.1

przedmiar = 2,000 kpl.
-- R --

0,000,0007,2800r-grobocizna
3,64 r-g/kpl.

9991*

-- M --
0,000,0002,0000szt.urządzenia sanitarne porcelanowe

-kompakt
1 szt./kpl.

63277992*

0,000,0002,0000kpl.sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

63281123*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1 %

00000004*

-- S --
0,000,0000,1800m-gśrodek transportowy

0,09 m-g/kpl.
390005*

0,0000,650m3Wywiezienie samochodami 
skrzyniowymi gruzu z 
rozbieranych konstrukcji 
ceglanych na odległość do 1 km

KNR 4-01 
0108-13

41
d.1

przedmiar = 0,650 m3
-- R --

0,000,0001,1765r-grobocizna
1,81 r-g/m3

9991*

-- S --
0,000,0000,6045m-gsamochód skrzyniowy do 5 t

0,93 m-g/m3
395212*
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0,0002,000szt.Wykucie z muru ościeżnic 
drewnianych o powierzchni do 2 
m2

KNR 4-01 
0354-04

43
d.2

przedmiar = 2,000 szt.
-- R --

0,000,0002,3200r-grobocizna
1,16 r-g/szt.

9991*

0,0005,000szt.Demontaż ościeżnic drzwiowych 
metalowych o pow. do 2,0 m2, 
osadzonych w ściankach 
działowych g-k:

KNR 4-01 
0354-04

44
d.2

przedmiar = 5,000 szt.
-- R --

0,000,0005,8000r-grobocizna
1,16 r-g/szt.

9991*

0,0005,000szt.Oczyszczenie sposobem ręcznym 
i ułożenie uzyskanych z rozbiórki 
skrzydeł drzwiowych i okiennych

KNR 4-01 
0355-03

45
d.2

przedmiar = 5,000 szt.
-- R --

0,000,0000,7000r-grobocizna
0,14 r-g/szt.

9991*

0,0007,000szt.Oczyszczenie sposobem ręcznym 
i ułożenie uzyskanych z rozbiórki 
ościeżnic drzwiowych i okiennych

KNR 4-01 
0355-02

46
d.2

przedmiar = 7,000 szt.
-- R --

0,000,0001,1200r-grobocizna
0,16 r-g/szt.

9991*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0000,650m3Wywiezienie samochodami 
skrzyniowymi gruzu z 
rozbieranych konstrukcji - za 
każdy następny 1 km
Krotność = 10

KNR 4-01 
0108-16

42
d.1

przedmiar = 0,650 m3
-- S --

0,000,0000,2600m-gsamochód skrzyniowy do 5 t
0,04 * 10 = 0,4 m-g/m3

395211*

Poprawa stanu sanitarno-higienicznego sanitariatów na
parterze

Razem dział:

0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:



Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0003,000kpl.Demontaż karniszy okiennych (lub 
rolet pionowych):

47
d.2

przedmiar = 3,000 kpl.

0,00024,000m2Rozebranie ścianek działowych z 
płyty g-k wraz  z naświetlem 
okiennym:

48
d.2

przedmiar = 24,000 m2

0,0003,500m2Rozebranie wykładziny ściennej z 
płytek

KNR 4-01 
0819-15

49
d.2

przedmiar = 3,500 m2
-- R --

0,000,0004,8300r-grobocizna
1,38 r-g/m2

9991*

0,00053,000m2Zerwanie posadzki z tworzyw 
sztucznych

KNR 4-01 
0818-05

50
d.2

przedmiar = 53,000 m2
-- R --

0,000,0009,5400r-grobocizna
0,18 r-g/m2

9991*

0,00066,000mZerwanie cokolików z tworzyw 
sztucznych (starej wykładziny typu 
tarkett)

51
d.2

przedmiar = 66,000 m

0,00016,000m2Zerwanie posadzki cementowejKNR 4-01 
0804-07

52
d.2

przedmiar = 16,000 m2
-- R --

0,000,00011,8400r-grobocizna
0,74 r-g/m2

9991*

0,00037,000m2Dodatek za oczyszczenie 
powierzchni z resztek kleju, 
fragmentów wykładzin itp.:

53
d.2

przedmiar = 37,000 m2
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,00015,000m2Odbicie tynków wewnętrznych z 
zaprawy cementowo-wapiennej 
na ścianach, filarach, pilastrach o 
powierzchni odbicia do 5 m2

KNR 4-01 
0701-02

54
d.2

przedmiar = 15,000 m2
-- R --

0,000,0006,1500r-grobocizna
0,41 r-g/m2

9991*

0,00027,000mWykonanie pasów tynku zwykłego 
kat. III o szerokości do 15 cm na 
murach z cegieł lub ścianach z 
betonu pokrywającego bruzdy 
uprzednio zamurowanych cegłami 
lub dachówkami

KNR 4-01 
0705-01

55
d.2

przedmiar = 27,000 m
-- R --

0,000,0009,7200r-grobocizna
0,36 r-g/m

9991*

-- M --
0,000,0000,0216tcement portlandzki z dodatkami 

25
0,0008 t/m

17011002*

0,000,0000,0189m3ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0007 m3/m

23600003*

0,000,0000,1080m3piasek do zapraw
0,004 m3/m

16020034*

0,000,0000,0270m3woda z rurociągu
0,001 m3/m

39300005*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000006*

-- S --
0,000,0000,2700m-gwyciąg jednomasztowy z 

napędem elektrycznym 0,5 t
0,01 m-g/m

343127*

0,000,0000,2700m-gbetoniarka wolnospadowa 
elektryczna
0,01 m-g/m

432118*

0,00015,000m2Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat. III z zaprawy 
cementowo-wapiennej na 
ścianach i słupach prostokątnych 
na podłożu z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i 
pianobetonów (do 2 m2 w 1 
miejscu)

KNR 4-01 
0711-02

56
d.2

przedmiar = 15,000 m2
-- R --

0,000,00019,3500r-grobocizna
1,29 r-g/m2

9991*

-- M --
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0000,0780tcement portlandzki z dodatkami 
25
0,0052 t/m2

17011002*

0,000,0000,0720m3ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 m3/m2

23600003*

0,000,0000,3990m3piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

16020034*

0,000,0000,1005m3woda z rurociągu
0,0067 m3/m2

39300005*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000006*

-- S --
0,000,0000,7500m-gwyciąg jednomasztowy z 

napędem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

343127*

0,000,0000,6000m-gbetoniarka wolnospadowa 
elektryczna
0,04 m-g/m2

432118*

0,0003,500m2Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat. III z zaprawy 
cementowo-wapiennej na 
ścianach i słupach prostokątnych 
na podłożu z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i 
pianobetonów (do 2 m2 w 1 
miejscu)

KNR 4-01 
0711-02

57
d.2

przedmiar = 3,500 m2
-- R --

0,000,0004,5150r-grobocizna
1,29 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,0000,0182tcement portlandzki z dodatkami 

25
0,0052 t/m2

17011002*

0,000,0000,0168m3ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 m3/m2

23600003*

0,000,0000,0931m3piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

16020034*

0,000,0000,0235m3woda z rurociągu
0,0067 m3/m2

39300005*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000006*

-- S --
0,000,0000,1750m-gwyciąg jednomasztowy z 

napędem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

343127*

0,000,0000,1400m-gbetoniarka wolnospadowa 
elektryczna
0,04 m-g/m2

432118*

0,00011,000m2Usunięcie drobnych spękań i 
zarysowań - ścianykalk. własna

58
d.2

przedmiar = 11,000 m2
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0005,500m2Usunięcie drobnych spękań i 
zarysowań - sufity

59
d.2

przedmiar = 5,500 m2

0,00024,000m2Usunięcie wykwitów i zacieków 
przed malowaniem

60
d.2

przedmiar = 24,000 m2

0,0001,000kpl.Wzmocnienie ścian nad 
powiększanymi (lub nowymi) 
otworami drzwiowymi w ścianach 
działowych przed wykonaniem 
nadproża: przewiercenie 8 szt. 
otworów i zamocowanie 2 C160 
długości około 2,0 m powyżej 
nadproża po dwóch stronach 
ściany, skręcenie belek ze sobą i 
usunięcie po wykonaniu nowego 
nadproża:
- nadproże drzwiowe N2:

61
d.2

przedmiar = 1,000 kpl.

0,0000,035m3Wykonanie przesklepień otworów 
w ścianach z cegieł z wykuciem 
bruzd dla belek

KNR 4-01 
0313-02

62
d.2

przedmiar = 0,035 m3
-- R --

0,000,0000,7455r-grobocizna
21,3 r-g/m3

9991*

-- M --
0,000,00014,0350sztcegła budowlana pełna

401 szt/m3
18001992*

0,000,0003,7800kgcement portlandzki 35 bez 
dodatków
108 kg/m3

17003013*

0,000,0000,0098m3piasek do zapraw
0,28 m3/m3

16020034*

0,000,0000,0028m3drewno okrągłe na stemple 
budowlane
0,081 m3/m3

39500015*

0,000,0000,0020m3bale iglaste obrzynane gr. 50 mm 
kl.III
0,056 m3/m3

26001046*

0,000,0000,0041m3deski iglaste obrzynane 28-45 mm 
kl.III
0,117 m3/m3

26006227*

0,000,0000,0938kggwoździe budowlane okrągłe gołe
2,68 kg/m3

13304008*

0,000,0000,1642kgklamry ciesielskie
4,69 kg/m3

13412999*

0,000,0000,0049m3woda z rurociągu
0,14 m3/m3

393000010*
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SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

000000011*

-- S --
0,000,0000,0161m-gbetoniarka wolnospadowa 

elektryczna
0,46 m-g/m3

4321112*

0,000,0000,1218m-gwyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0,5 t
3,48 m-g/m3

3431213*

0,0001,500mWykonanie przesklepień otworów 
w ścianach z cegieł - dostarczenie 
i obsadzenie belek stalowych do I 
NP 180 mm

KNR 4-01 
0313-04

63
d.2

przedmiar = 1,500 m
-- R --

0,000,0002,4300r-grobocizna
1,62 r-g/m

9991*

-- M --
0,000,00012,0000sztcegła budowlana pełna

8 szt/m
18001992*

0,000,0007,7700kgcement portlandzki 35 bez 
dodatków
5,18 kg/m

17003013*

0,000,0000,0270m3piasek do zapraw
0,018 m3/m

16020034*

0,000,00033,1800kgkształtowniki walcowane - 
dwuteowniki
22,12 kg/m

11003995*

0,000,0000,0090m3woda z rurociągu
0,006 m3/m

39300006*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000007*

-- S --
0,000,0000,0450m-gbetoniarka wolnospadowa 

elektryczna
0,03 m-g/m

432118*

0,000,0000,1050m-gwyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0,5 t
0,07 m-g/m

343129*

0,0002,000szt.Wykonanie przesklepień otworów 
w ścianach z cegieł - 
obmurowanie końców belek 
stalowych do I NP 180 mm - jako 
oddzielna robota

KNR 4-01 
0313-06

64
d.2

przedmiar = 2,000 szt.
-- R --

0,000,0001,0800r-grobocizna
0,54 r-g/szt.

9991*

-- M --
0,000,0008,0000sztcegła budowlana pełna

4 szt/szt.
18001992*

0,000,0003,4600kgcement portlandzki 35 bez 
dodatków
1,73 kg/szt.

17003013*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0000,0080m3piasek do zapraw
0,004 m3/szt.

16020034*

0,000,0000,0080m3woda z rurociągu
0,004 m3/szt.

39300005*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000006*

-- S --
0,000,0000,0200m-gbetoniarka wolnospadowa 

elektryczna
0,01 m-g/szt.

432117*

0,000,0000,0800m-gwyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0,5 t
0,04 m-g/szt.

343128*

0,0001,000mUmocowanie siatki 'Rabitza' na 
stopkach belek

KNR 4-01 
0703-03

65
d.2

przedmiar = 1,000 m
-- R --

0,000,0000,1100r-grobocizna
0,11 r-g/m

9991*

-- M --
0,000,0000,2700m2siatka tkana Rabitza

0,27 m2/m
13317992*

0,000,0000,0300kgdrut stalowy okrągły miękki śr. 
0.50-0.55 mm
0,03 kg/m

11206003*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000004*

0,0004,000mWykonanie pasów tynku zwykłego 
kat. III o szerokości do 50 cm na 
murach z cegieł lub ścianach z 
betonu pokrywającego bruzdy 
uprzednio zamurowanych cegłami 
lub dachówkami

KNR 4-01 
0705-03

66
d.2

przedmiar = 4,000 m
-- R --

0,000,0002,1600r-grobocizna
0,54 r-g/m

9991*

-- M --
0,000,0000,0104tcement portlandzki z dodatkami 

25
0,0026 t/m

17011002*

0,000,0000,0096m3ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0024 m3/m

23600003*

0,000,0000,0532m3piasek do zapraw
0,0133 m3/m

16020034*

0,000,0000,0136m3woda z rurociągu
0,0034 m3/m

39300005*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000006*

-- S --
0,000,0000,1200m-gwyciąg jednomasztowy z 

napędem elektrycznym 0,5 t
0,03 m-g/m

343127*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0000,1200m-gbetoniarka wolnospadowa 
elektryczna
0,03 m-g/m

432118*

0,00026,000m2Ścianki działowe GR z płyt 
gipsowo - kartonowych na 
rusztach metalowych 
pojedynczych z pokryciem 
obustronnym, jednowarstwowe 
100 - 101

KNR 0-14 
2010-03

67
d.2

przedmiar = 26,000 m2
-- R --

0,000,00065,5512r-grobocizna
2,5212 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,00053,5600m2płyty gipsowo-kartonowe

2,06 m2/m2
17508032*

0,000,00019,7600mkształtowniki stalowe profilowane 
U-100x0,60
0,76 m/m2

13249993*

0,000,00053,3000mkształtowniki stalowe profilowane 
C-100x0,60
2,05 m/m2

13249994*

0,000,000105,5600szt.kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

68035995*

0,000,000884,0000szt.blachowkręty
34 szt./m2

13437996*

0,000,0000,0510tgips szpachlowy
0,00196 t/m2

17401037*

0,000,00027,3000m2płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

23104998*

0,000,00094,2760mtaśma spoinowa
3,626 m/m2

39010009*

0,000,0000,0330m3woda
0,00127 m3/m2

393000010*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

000000011*

-- S --
0,000,0001,0400m-gwyciąg

0,04 m-g/m2
3431212*

0,000,0000,7488m-gśrodek transportu
0,0288 m-g/m2

0000013*

0,0001,000kpl.Dodatek za wykonanie otworu 
drzwiowego (wzmocnienie 
krawędzi otworu, wykonanie 
nadproża systemowego) w ścianie 
działowej g-k na ruszcie stalowym 
systemowym grub. 0,10 m

68
d.2

przedmiar = 1,000 kpl.
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0006,000m2Obudowa elementów konstrukcji 
płytami gipsowo - kartonowymi na 
rusztach metalowych 
pojedynczych słupów, 
jednowarstwowa 100 - 01

KNR 0-14 
2011-03

69
d.2

przedmiar = 6,000 m2
-- R --

0,000,00014,3712r-grobocizna
2,3952 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,0006,3000m2płyty gipsowo-kartonowe

1,05 m2/m2
17508032*

0,000,0004,5600mkształtowniki stalowe profilowane 
U-100x0,60
0,76 m/m2

13249993*

0,000,00012,3000mkształtowniki stalowe profilowane 
C-100x0,60
2,05 m/m2

13249994*

0,000,00024,3600szt.kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

68035995*

0,000,000102,0000szt.blachowkręty
17 szt./m2

13437996*

0,000,0000,0079tgips szpachlowy
0,00132 t/m2

17401037*

0,000,0006,3000m2płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

23104998*

0,000,00013,5840mtaśma spoinowa
2,264 m/m2

39010009*

0,000,0000,0052m3woda
0,00086 m3/m2

393000010*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

000000011*

-- S --
0,000,0000,1800m-gwyciąg

0,03 m-g/m2
3431212*

0,000,0000,1050m-gśrodek transportu
0,0175 m-g/m2

0000013*

0,0003,000sztOsadzenie w zabudowach jw. 
kratek wentylacyjnych

70
d.2

przedmiar = 3,000 szt

0,00058,000m2Wykonanie wylewki 
samopoziomującej pod posadzkę  
gr. do 5 mm

kalk. własna
71

d.2

przedmiar = 58,000 m2

0,00058,000m2Posadzki z wykładzin z tworzyw 
sztucznych - typu Tarkett do 
zastosowania w służbie zdrowia, 
wykładzina wywinięta na ściany 
15 cm.

KNR 2-02 
1112-05
analogia

72
d.2

przedmiar = 58,000 m2
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- R --
0,000,00041,2693r-grobocizna

0,3953*1,8 = 0,71154 r-g/m2
9991*

-- M --
0,000,00063,2200m2wykładzina podłogowa z PCW 

rulonowa
1,09 m2/m2

15631992*

0,000,00034,8000kgklej winylowy osakrylowy
0,6 kg/m2

15510003*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000004*

-- S --
0,000,0000,3306m-gwyciąg

0,0057 m-g/m2
340005*

0,000,0000,2378m-gśrodek transportowy
0,0041 m-g/m2

395996*

0,00062,000mDodatek za wykonanie cokolików 
wysokości 0,10 m wraz z 
montażem listwy wyobleniowej

73
d.2

przedmiar = 62,000 m

0,00074,000m2Przygotowanie do malowania 
farbą zmywalną (np. lateksową) 
ścian malowanych uprzednio 
farbą emulsyjną, z 
poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań tynku), zeskrobaniem 
łuszczącej się farby, zmyciem 
powierzchni:

KNR 4-01 
1204-08

74
d.2

przedmiar = 74,000 m2
-- R --

0,000,0007,0300r-grobocizna
0,095 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,00022,2000kggips szpachlowy

0,3 kg/m2
17401032*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000003*

0,00032,000m2Przygotowanie do malowania 
farbą zmywalną (np. lateksową) 
ścian malowanych uprzednio 
farbą olejną (lamperia olejna) z 
poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań tynku), zeskrobaniem 
łuszczącej się farby, 
zmatowieniem i przeszlifowaniem 
powierzchni:

KNR 4-01 
1204-08
analogia

75
d.2

przedmiar = 32,000 m2
-- R --

0,000,0003,0400r-grobocizna
0,095 r-g/m2

9991*

-- M --
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0009,6000kggips szpachlowy
0,3 kg/m2

17401032*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000003*

0,00053,000m2Przygotowanie do malowania 
farbą zmywalną (np. lateksową) 
sufitów malowanych uprzednio 
farbą emulsyjną, z 
poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań tynku), zeskrobaniem 
łuszczącej się farby, zmyciem 
powierzchni

KNR 4-01 
1204-08

76
d.2

przedmiar = 53,000 m2
-- R --

0,000,0005,0350r-grobocizna
0,095 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,00015,9000kggips szpachlowy

0,3 kg/m2
17401032*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000003*

0,0003,500m2Przygotowanie do malowania 
farbą zmywalną (np. lateksową) 
nowych tynków ścian (po skuciu 
glazury) z wygładzeniem 
powierzchni tynku

KNR 4-01 
1204-08
analogia

77
d.2

przedmiar = 3,500 m2
-- R --

0,000,0000,3325r-grobocizna
0,095 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,0001,0500kggips szpachlowy

0,3 kg/m2
17401032*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000003*

0,00016,000mDodatek za „wyprowadzenie” 
narożników przy ościeżach 
okiennych kątownikiem 
aluminiowym

KNR 4-01 
0708-01

kalk. własna

78
d.2

przedmiar = 16,000 m

0,000119,000m2Malowanie dwukrotnie farbą 
zmywalną np. lateksową ścian

KNR 4-01 
1204-02

79
d.2

przedmiar = 119,000 m2
-- R --

0,000,00014,1610r-grobocizna
0,119 r-g/m2

9991*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- M --
0,000,00034,0340dm3farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2
15108992*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000003*

0,00059,000m2Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych sufitów

KNR 4-01 
1204-01

80
d.2

przedmiar = 59,000 m2
-- R --

0,000,0007,0210r-grobocizna
0,119 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,00017,5820dm3farby emulsyjne nawierzchniowe

0,298 dm3/m2
15108992*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000003*

0,00097,000m2Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - płyt gipsowych 
spoinowanych szpachlowanych z 
gruntowaniem

KNR 2-02 
1505-05

81
d.2

przedmiar = 97,000 m2
-- R --

0,000,00030,8751r-grobocizna
0,3183 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,00025,1230dm3farba emulsyjna Polinit

0,259 dm3/m2
15108992*

0,000,0000,4850kgklej kostny
0,005 kg/m2

15504023*

0,000,000291,0000kgszpachlówka gipsowa z 
dodatkiem farby emulsyjnej
3 kg/m2

17401034*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000005*

-- S --
0,000,0000,3104m-gśrodek transportowy

0,0032 m-g/m2
395996*

0,0009,000mWykonanie nakładki na parapet z 
pcw:

82
d.2

przedmiar = 9,000 m

0,0009,000sztDemontaż starych opraw 
oświetleniowych

83
d.2

przedmiar = 9,000 szt
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0009,000sztDostarczenie i montaż nowych 
opraw sufitowych ledowych o 
symbolu LENA LIGHTING S.A 
COMPACT LED EVO N 4800 lm 
PLX 840 (425): na zasadzie 
„sztuka za „sztukę”

84
d.2

przedmiar = 9,000 szt

0,0002,000sztDostarczenie i montaż nowych 
opraw sufitowych ledowych o 
symbolu np. LENA LIGHTING 
S.A. DIONE LED PLUS 2550 lm 
840 (22W), na zasadzie „sztuka 
za „sztukę”

85
d.2

przedmiar = 2,000 szt

0,0001,000kpl.Dodatek na wykonanie niezbędnej 
adaptacji instalacji elektrycznej 
(montaż opraw sufitowych) oraz 
zamontowanie nowych 
włączników światła:

86
d.2

przedmiar = 1,000 kpl.

0,0001,000kpl.Dostarczenie i montaż drzwi 
jednoskrzydłowych, pełnych, 
typowych, o wymiarach w świetle 
ościeżnicy min. 0,90x2,00 m, 
takich, aby skrzydło drzwiowe po 
otwarciu nie zawężało 
wymaganego światła przejścia, 
ościeżnica obejmująca 
dostosowana do szerokości 
ściany ok. 0,10 m, drzwi 
dopasowane kolorem i formą do 
drzwi występujących w przychodni 
(drzwi w gabinecie zabiegowym):

87
d.2

przedmiar = 1,000 kpl.
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jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0001,000kpl.Dostarczenie i montaż drzwi 
jednoskrzydłowych, pełnych, 
typowych, o wymiarach w świetle 
ościeżnicy min. 0,80x2,00 m, 
takich, aby skrzydło drzwiowe po 
otwarciu nie zawężało 
wymaganego światła przejścia, 
ościeżnica obejmująca 
dostosowana do szerokości 
ściany ok. 0,10 m, drzwi 
dopasowane kolorem i formą do 
drzwi występujących w przychodni 
(drzwi do szatni):

88
d.2

przedmiar = 1,000 kpl.

0,0006,000sztDemontaż starych i montaż 
nowych kratek wentylacyjnych:

89
d.2

przedmiar = 6,000 szt

0,00015,000kpl.Demontaż starych i montaż 
nowych gniazdek elektrycznych

90
d.2

przedmiar = 15,000 kpl.

0,0004,000kpl.Demontaż starych i montaż 
nowych kontaktów elektrycznych 
dwuklawiszowych:

91
d.2

przedmiar = 4,000 kpl.

0,00010,000sztDemontaż starych i montaż 
nowych dekielków przy puszkach 
elektrycznych:

92
d.2

przedmiar = 10,000 szt

0,00011,000m2Dostarczenie i montaż rolet 
okiennych naszybowych w 
ciemnym kolorze, 
zaciemniających:

93
d.2

przedmiar = 11,000 m2

0,0000,800m3Wywiezienie samochodami 
skrzyniowymi gruzu z 
rozbieranych konstrukcji 
ceglanych na odległość do 1 km

KNR 4-01 
0108-13

94
d.2

przedmiar = 0,800 m3
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0,0001,000szt.Wykucie z muru ościeżnic 
drewnianych o powierzchni do 2 
m2

KNR 4-01 
0354-04

97
d.3

przedmiar = 1,000 szt.
-- R --

0,000,0001,1600r-grobocizna
1,16 r-g/szt.

9991*

0,0001,000szt.Oczyszczenie sposobem ręcznym 
i ułożenie uzyskanych z rozbiórki 
skrzydeł drzwiowych i okiennych

KNR 4-01 
0355-03

98
d.3

przedmiar = 1,000 szt.
-- R --

0,000,0000,1400r-grobocizna
0,14 r-g/szt.

9991*

0,0001,000szt.Oczyszczenie sposobem ręcznym 
i ułożenie uzyskanych z rozbiórki 
ościeżnic drzwiowych i okiennych

KNR 4-01 
0355-02

99
d.3
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-- R --
0,000,0001,4480r-grobocizna

1,81 r-g/m3
9991*

-- S --
0,000,0000,7440m-gsamochód skrzyniowy do 5 t

0,93 m-g/m3
395212*

0,0000,800m3Wywiezienie samochodami 
skrzyniowymi gruzu z 
rozbieranych konstrukcji - za 
każdy następny 1 km
Krotność = 10

KNR 4-01 
0108-16

95
d.2

przedmiar = 0,800 m3
-- S --

0,000,0000,3200m-gsamochód skrzyniowy do 5 t
0,04 * 10 = 0,4 m-g/m3

395211*

0,0001,000kpl.Demontaż zbędnego 
okablowania: internet, telefon:

96
d.2

przedmiar = 1,000 kpl.

Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów
pielęgniarek na II piętrze

Razem dział:

0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:



Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

przedmiar = 1,000 szt.
-- R --

0,000,0000,1600r-grobocizna
0,16 r-g/szt.

9991*

0,0001,000kpl.Demontaż umywalki wraz z 
podłączeniami:

KNR 4-02 
0235-06

100
d.3

przedmiar = 1,000 kpl.
-- R --

0,000,0001,0000r-grobocizna
1 r-g/kpl.

9991*

-- M --
0,000,0001,0000szt.korki z żeliwa ciągliwego 

ocynkowane śr. 32 mm
1 szt./kpl.

51027062*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
4 %

00000003*

0,0001,000szt.Demontaż baterii naściennejKNR 4-02 
0132-01

101
d.3

przedmiar = 1,000 szt.
-- R --

0,000,0000,7000r-grobocizna
0,7 r-g/szt.

9991*

-- M --
0,000,0002,0000szt.korki z żeliwa ciągliwego 

ocynkowane śr. 15 mm
2 szt./szt.

51027012*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
4 %

00000003*

0,0001,000kpl.Demontaż i zaślepienie zbędnych 
podłączeń wodno-kanalizacyjnych 
wraz z wkuciem końcówek w 
ścianę

102
d.3

przedmiar = 1,000 kpl.

0,0002,000kpl.Demontaż karniszy okiennych (lub 
rolet pionowych):

103
d.3

przedmiar = 2,000 kpl.

0,0005,000m2Rozebranie wykładziny ściennej z 
płytek

KNR 4-01 
0819-15

104
d.3

przedmiar = 5,000 m2
-- R --
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0006,9000r-grobocizna
1,38 r-g/m2

9991*

0,0007,500m2Rozebranie ścianki z cegieł o 
grubości 1/2 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0348-03

105
d.3

przedmiar = 7,500 m2
-- R --

0,000,0007,1250r-grobocizna
0,95 r-g/m2

9991*

0,0001,000kpl.Wzmocnienie ścian nad 
powiększanymi (lub nowymi) 
otworami drzwiowymi w ścianach 
działowych przed wykonaniem 
nadproża: przewiercenie 8 szt. 
otworów i zamocowanie 2 C160 
długości około 2,0 m powyżej 
nadproża po dwóch stronach 
ściany, skręcenie belek ze sobą i 
usunięcie po wykonaniu nowego 
nadproża:
- nadproże drzwiowe N2:

106
d.3

przedmiar = 1,000 kpl.

0,0000,100m3Wykonanie przesklepień otworów 
w ścianach z cegieł z wykuciem 
bruzd dla belek

KNR 4-01 
0313-02

107
d.3

przedmiar = 0,100 m3
-- R --

0,000,0002,1300r-grobocizna
21,3 r-g/m3

9991*

-- M --
0,000,00040,1000sztcegła budowlana pełna

401 szt/m3
18001992*

0,000,00010,8000kgcement portlandzki 35 bez 
dodatków
108 kg/m3

17003013*

0,000,0000,0280m3piasek do zapraw
0,28 m3/m3

16020034*

0,000,0000,0081m3drewno okrągłe na stemple 
budowlane
0,081 m3/m3

39500015*

0,000,0000,0056m3bale iglaste obrzynane gr. 50 mm 
kl.III
0,056 m3/m3

26001046*

0,000,0000,0117m3deski iglaste obrzynane 28-45 mm 
kl.III
0,117 m3/m3

26006227*

0,000,0000,2680kggwoździe budowlane okrągłe gołe
2,68 kg/m3

13304008*

0,000,0000,4690kgklamry ciesielskie
4,69 kg/m3

13412999*
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SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0000,0140m3woda z rurociągu
0,14 m3/m3

393000010*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

000000011*

-- S --
0,000,0000,0460m-gbetoniarka wolnospadowa 

elektryczna
0,46 m-g/m3

4321112*

0,000,0000,3480m-gwyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0,5 t
3,48 m-g/m3

3431213*

0,0002,500mWykonanie przesklepień otworów 
w ścianach z cegieł - dostarczenie 
i obsadzenie belek stalowych do I 
NP 180 mm

KNR 4-01 
0313-04

108
d.3

przedmiar = 2,500 m
-- R --

0,000,0004,0500r-grobocizna
1,62 r-g/m

9991*

-- M --
0,000,00020,0000sztcegła budowlana pełna

8 szt/m
18001992*

0,000,00012,9500kgcement portlandzki 35 bez 
dodatków
5,18 kg/m

17003013*

0,000,0000,0450m3piasek do zapraw
0,018 m3/m

16020034*

0,000,00055,3000kgkształtowniki walcowane - 
dwuteowniki
22,12 kg/m

11003995*

0,000,0000,0150m3woda z rurociągu
0,006 m3/m

39300006*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000007*

-- S --
0,000,0000,0750m-gbetoniarka wolnospadowa 

elektryczna
0,03 m-g/m

432118*

0,000,0000,1750m-gwyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0,5 t
0,07 m-g/m

343129*

0,0001,000szt.Wykonanie przesklepień otworów 
w ścianach z cegieł - 
obmurowanie końców belek 
stalowych do I NP 180 mm - jako 
oddzielna robota

KNR 4-01 
0313-06

109
d.3

przedmiar = 1,000 szt.
-- R --

0,000,0000,5400r-grobocizna
0,54 r-g/szt.

9991*

-- M --
0,000,0004,0000sztcegła budowlana pełna

4 szt/szt.
18001992*
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SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0001,7300kgcement portlandzki 35 bez 
dodatków
1,73 kg/szt.

17003013*

0,000,0000,0040m3piasek do zapraw
0,004 m3/szt.

16020034*

0,000,0000,0040m3woda z rurociągu
0,004 m3/szt.

39300005*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000006*

-- S --
0,000,0000,0100m-gbetoniarka wolnospadowa 

elektryczna
0,01 m-g/szt.

432117*

0,000,0000,0400m-gwyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0,5 t
0,04 m-g/szt.

343128*

0,0001,000mUmocowanie siatki 'Rabitza' na 
stopkach belek

KNR 4-01 
0703-03

110
d.3

przedmiar = 1,000 m
-- R --

0,000,0000,1100r-grobocizna
0,11 r-g/m

9991*

-- M --
0,000,0000,2700m2siatka tkana Rabitza

0,27 m2/m
13317992*

0,000,0000,0300kgdrut stalowy okrągły miękki śr. 
0.50-0.55 mm
0,03 kg/m

11206003*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000004*

0,0000,300m3Powiększenie otworu drzwiowego 
poniżej nowo wykonanego 
nadproża w ściance działowej o 
grubości 0,12 m poprzez delikatne 
rozkucie ściany z jednej strony:

KNR 4-01 
0349-02

111
d.3

przedmiar = 0,300 m3
-- R --

0,000,0002,1810r-grobocizna
7,27 r-g/m3

9991*

0,0007,000m2Odbicie tynków wewnętrznych z 
zaprawy cementowo-wapiennej 
na ścianach, filarach, pilastrach o 
powierzchni odbicia do 5 m2

KNR 4-01 
0701-02

112
d.3

przedmiar = 7,000 m2
-- R --

0,000,0002,8700r-grobocizna
0,41 r-g/m2

9991*
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SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,00018,000mUzupełnienie i naprawa tynków 
wewnętrznych kat. III pasami o 
szerokości do 0,15 m na ścianach 
po wykuciu starej ościeżnicy 
drzwiowej oraz demontażu 
ścianek działowych 9w tym także 
na suficie):

KNR 4-01 
0705-01

113
d.3

przedmiar = 18,000 m
-- R --

0,000,0006,4800r-grobocizna
0,36 r-g/m

9991*

-- M --
0,000,0000,0144tcement portlandzki z dodatkami 

25
0,0008 t/m

17011002*

0,000,0000,0126m3ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0007 m3/m

23600003*

0,000,0000,0720m3piasek do zapraw
0,004 m3/m

16020034*

0,000,0000,0180m3woda z rurociągu
0,001 m3/m

39300005*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000006*

-- S --
0,000,0000,1800m-gwyciąg jednomasztowy z 

napędem elektrycznym 0,5 t
0,01 m-g/m

343127*

0,000,0000,1800m-gbetoniarka wolnospadowa 
elektryczna
0,01 m-g/m

432118*

0,0003,000mWykonanie pasów tynku zwykłego 
kat. III o szerokości do 50 cm na 
murach z cegieł lub ścianach z 
betonu pokrywającego bruzdy 
uprzednio zamurowanych cegłami 
lub dachówkami

KNR 4-01 
0705-03

114
d.3

przedmiar = 3,000 m
-- R --

0,000,0001,6200r-grobocizna
0,54 r-g/m

9991*

-- M --
0,000,0000,0078tcement portlandzki z dodatkami 

25
0,0026 t/m

17011002*

0,000,0000,0072m3ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0024 m3/m

23600003*

0,000,0000,0399m3piasek do zapraw
0,0133 m3/m

16020034*

0,000,0000,0102m3woda z rurociągu
0,0034 m3/m

39300005*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000006*

-- S --
0,000,0000,0900m-gwyciąg jednomasztowy z 

napędem elektrycznym 0,5 t
0,03 m-g/m

343127*

0,000,0000,0900m-gbetoniarka wolnospadowa 
elektryczna
0,03 m-g/m

432118*
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Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0007,000m2Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat. III z zaprawy 
cementowo-wapiennej na 
ścianach i słupach prostokątnych 
na podłożu z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i 
pianobetonów (do 2 m2 w 1 
miejscu)

KNR 4-01 
0711-02

115
d.3

przedmiar = 7,000 m2
-- R --

0,000,0009,0300r-grobocizna
1,29 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,0000,0364tcement portlandzki z dodatkami 

25
0,0052 t/m2

17011002*

0,000,0000,0336m3ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 m3/m2

23600003*

0,000,0000,1862m3piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

16020034*

0,000,0000,0469m3woda z rurociągu
0,0067 m3/m2

39300005*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000006*

-- S --
0,000,0000,3500m-gwyciąg jednomasztowy z 

napędem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

343127*

0,000,0000,2800m-gbetoniarka wolnospadowa 
elektryczna
0,04 m-g/m2

432118*

0,0005,000m2Uzupełnienie tynków 
wewnętrznych cementowo-
wapiennych kat. III na ścianach 
murowanych po skuciu glazury:

KNR 4-01 
0711-02
analogia

116
d.3

przedmiar = 5,000 m2
-- R --

0,000,0006,4500r-grobocizna
1,29 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,0000,0260tcement portlandzki z dodatkami 

25
0,0052 t/m2

17011002*

0,000,0000,0240m3ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 m3/m2

23600003*

0,000,0000,1330m3piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

16020034*

0,000,0000,0335m3woda z rurociągu
0,0067 m3/m2

39300005*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000006*

-- S --
0,000,0000,2500m-gwyciąg jednomasztowy z 

napędem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

343127*
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jedn.
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0,000,0000,2000m-gbetoniarka wolnospadowa 
elektryczna
0,04 m-g/m2

432118*

0,00025,000m2Zerwanie posadzki z tworzyw 
sztucznych

KNR 4-01 
0818-05

117
d.3

przedmiar = 25,000 m2
-- R --

0,000,0004,5000r-grobocizna
0,18 r-g/m2

9991*

0,00026,000mZerwanie cokolików z tworzyw 
sztucznych (starej wykładziny typu 
tarkett)

118
d.3

przedmiar = 26,000 m

0,00010,000m2Rozebranie posadzki z płytek na 
zaprawie cementowej

KNR 4-01 
0811-07

119
d.3

przedmiar = 10,000 m2
-- R --

0,000,0009,2000r-grobocizna
0,92 r-g/m2

9991*

0,00025,000m2Dodatek za oczyszczenie 
powierzchni z resztek kleju, 
fragmentów wykładzin itp.:

120
d.3

przedmiar = 25,000 m2

0,0001,000kpl.Wykonanie podłączenia wodno - 
kanalizacyjnego umywalki z 
półpostumentem z 
wykorzystaniem istniejących 
mediów z ewentualną wymianą
 i wkuciem w ścianę odcinków rur

121
d.3

przedmiar = 1,000 kpl.

0,0005,000m2Wykonanie fartucha z glazury na 
ścianie przy  umywalce po ok. 
0,60 m poza umywalkę z każdej 
strony (na pełen wymiar płytki)

KNR 2-02 
0829-06

122
d.3

przedmiar = 5,000 m2
-- R --
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0,000,0007,5680r-grobocizna
1,5136 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,0005,1000m2płytki ceramiczne i terakotowe

1,02 m2/m2
25201992*

0,000,00023,7500kgzaprawa klejąca
4,75 kg/m2

15505993*

0,000,0003,0000kgzaprawa spoinująca
0,6 kg/m2

15505994*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000005*

-- S --
0,000,0000,1475m-gwyciąg

0,0295 m-g/m2
340006*

0,000,0000,1375m-gśrodek transportowy
0,0275 m-g/m2

395997*

0,00027,000m2Wykonanie wylewki 
samopoziomującej pod posadzkę  
gr. do 5 mm

kalk. własna
123
d.3

przedmiar = 27,000 m2

0,00027,000m2Posadzki z wykładzin z tworzyw 
sztucznych - typu Tarkett do 
zastosowania w służbie zdrowia, 
wykładzina wywinięta na ściany 
15 cm.

KNR 2-02 
1112-05
analogia

124
d.3

przedmiar = 27,000 m2
-- R --

0,000,00019,2116r-grobocizna
0,3953*1,8 = 0,71154 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,00029,4300m2wykładzina podłogowa z PCW 

rulonowa
1,09 m2/m2

15631992*

0,000,00016,2000kgklej winylowy osakrylowy
0,6 kg/m2

15510003*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000004*

-- S --
0,000,0000,1539m-gwyciąg

0,0057 m-g/m2
340005*

0,000,0000,1107m-gśrodek transportowy
0,0041 m-g/m2

395996*

0,00027,000mDodatek za wykonanie cokolików 
wysokości 0,10 m wraz z 
montażem listwy wyobleniowej

125
d.3

przedmiar = 27,000 m
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0,00011,500m2Usunięcie drobnych spękań i 
zarysowań - ścianykalk. własna

126
d.3

przedmiar = 11,500 m2

0,0003,500m2Usunięcie drobnych spękań i 
zarysowań - sufity

127
d.3

przedmiar = 3,500 m2

0,00010,000m2Usunięcie wykwitów i zacieków 
przed malowaniem

128
d.3

przedmiar = 10,000 m2

0,00041,000m2Przygotowanie do malowania 
farbą zmywalną (np. lateksową) 
ścian malowanych uprzednio 
farbą olejną (lamperia olejna) z 
poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań tynku), zeskrobaniem 
łuszczącej się farby, 
zmatowieniem i przeszlifowaniem 
powierzchni:

KNR 4-01 
1204-08
analogia

129
d.3

przedmiar = 41,000 m2
-- R --

0,000,0003,8950r-grobocizna
0,095 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,00012,3000kggips szpachlowy

0,3 kg/m2
17401032*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000003*

0,00029,000m2Przygotowanie do malowania 
farbą zmywalną (np. lateksową) 
ścian malowanych uprzednio 
farbą emulsyjną, z 
poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań tynku), zeskrobaniem 
łuszczącej się farby, zmyciem 
powierzchni:

KNR 4-01 
1204-08

130
d.3

przedmiar = 29,000 m2
-- R --

0,000,0002,7550r-grobocizna
0,095 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,0008,7000kggips szpachlowy

0,3 kg/m2
17401032*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000003*
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0,00025,000m2Przygotowanie do malowania 
farbą zmywalną (np. lateksową) 
sufitów malowanych uprzednio 
farbą emulsyjną, z 
poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań tynku), zeskrobaniem 
łuszczącej się farby, zmyciem 
powierzchni

KNR 4-01 
1204-08

131
d.3

przedmiar = 25,000 m2
-- R --

0,000,0002,3750r-grobocizna
0,095 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,0007,5000kggips szpachlowy

0,3 kg/m2
17401032*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000003*

0,00025,000mDodatek za „wyprowadzenie” 
narożników przy ościeżach 
okiennych kątownikiem 
aluminiowym

KNR 4-01 
0708-01

kalk. własna

132
d.3

przedmiar = 25,000 m

0,00077,000m2Malowanie dwukrotnie farbą 
zmywalną np. lateksową ścian

KNR 4-01 
1204-02

133
d.3

przedmiar = 77,000 m2
-- R --

0,000,0009,1630r-grobocizna
0,119 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,00022,0220dm3farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2
15108992*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000003*

0,0005,000m2Okładziny stropów płytami 
gipsowo - kartonowymi na ruszcie 
pojedynczym, mocowanym do 
podłoża, metalowym z 
kształtowników CD i UD

KNR 0-14 
2012-02

134
d.3

przedmiar = 5,000 m2
-- R --

0,000,0009,6310r-grobocizna
1,9262 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,0005,2500m2płyty gipsowo-kartonowe

1,05 m2/m2
17508032*

0,000,0009,5000mkształtowniki stalowe nośne 
profilowane CD-60/27
1,9 m/m2

13249993*
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0,000,0002,0000mkształtowniki stalowe przyścienne 
profilowane UD-28/27
0,4 m/m2

13249994*

0,000,0001,9000szt.łączniki wzdłużne lw 60/110
0,38 szt./m2

13249995*

0,000,0007,6000szt.łączniki krzyżowe lk 60/60
1,52 szt./m2

13249996*

0,000,00092,5000szt.blachowkręty
18,5 szt./m2

13437997*

0,000,0000,0015tgips szpachlowy
0,0003 t/m2

17401038*

0,000,0005,0000mtaśma zbrojąca
1 m/m2

39010009*

0,000,0000,0032m3woda
0,00064 m3/m2

393000010*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

000000011*

-- S --
0,000,0000,2250m-gwyciąg

0,045 m-g/m2
3431212*

0,000,0000,0880m-gśrodek transportu
0,0176 m-g/m2

0000013*

0,00023,000m2Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych sufitów

KNR 4-01 
1204-01

135
d.3

przedmiar = 23,000 m2
-- R --

0,000,0002,7370r-grobocizna
0,119 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,0006,8540dm3farby emulsyjne nawierzchniowe

0,298 dm3/m2
15108992*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000003*

0,0005,000m2Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - płyt gipsowych 
spoinowanych szpachlowanych z 
gruntowaniem

KNR 2-02 
1505-05

136
d.3

przedmiar = 5,000 m2
-- R --

0,000,0001,5915r-grobocizna
0,3183 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,0001,2950dm3farba emulsyjna Polinit

0,259 dm3/m2
15108992*

0,000,0000,0250kgklej kostny
0,005 kg/m2

15504023*

0,000,00015,0000kgszpachlówka gipsowa z 
dodatkiem farby emulsyjnej
3 kg/m2

17401034*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000005*

-- S --
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0000,0160m-gśrodek transportowy
0,0032 m-g/m2

395996*

0,0005,500mWykonanie nakładki na parapet z 
pcw:

137
d.3

przedmiar = 5,500 m

0,00010,000sztDemontaż starych opraw 
oświetleniowych

138
d.3

przedmiar = 10,000 szt

0,0008,000sztDostarczenie i montaż nowych 
opraw sufitowych ledowych o 
symbolu LENA LIGHTING S.A. 
COMPACT LED EVO N 3800 lm 
PLX 840 (32W) 4000 K na 
zasadzie „sztuka za „sztukę”

139
d.3

przedmiar = 8,000 szt

0,0001,000kpl.Dodatek na wykonanie niezbędnej 
adaptacji instalacji elektrycznej 
(montaż opraw sufitowych) oraz 
zamontowanie nowych 
włączników światła:

140
d.3

przedmiar = 1,000 kpl.

0,0003,000sztDemontaż starych i montaż 
nowych kratek wentylacyjnych:

141
d.3

przedmiar = 3,000 szt

0,0004,000kpl.Demontaż starych i montaż 
nowych gniazdek elektrycznych

142
d.3

przedmiar = 4,000 kpl.

0,0005,000sztDemontaż starych i montaż 
nowych dekielków przy puszkach 
elektrycznych:

143
d.3

przedmiar = 5,000 szt
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0005,000m2Dostarczenie i montaż rolet 
okiennych naszybowych w 
ciemnym kolorze, 
zaciemniających:

144
d.3

przedmiar = 5,000 m2

0,0001,000kpl.Dostarczenie montaż nowej 
umywalki szerokości 0,60 m z 
półpostumentem

KNR-W 2-15 
0230-05 + 

KNR-W 2-15 
0230-02

145
d.3

przedmiar = 1,000 kpl.
-- R --

0,000,0002,4300r-grobocizna
0,48+1,95 = 2,43 r-g/kpl.

9991*

-- M --
0,000,0001,0000szt.postumenty porcelanowe do 

umywalek
1 szt./kpl.

63207002*

0,000,0001,0000szt.umywalki porcelanowe
1 szt./kpl.

63202993*

0,000,0001,0000szt.wsporniki do umywalek
1 szt./kpl.

63286004*

0,000,0001,0000szt.syfony umywalkowe z tworzywa 
sztucznego ze spustem
1 szt./kpl.

57170205*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1 %

00000006*

-- S --
0,000,0000,2000m-gśrodek transportowy

0,06+0,14 = 0,2 m-g/kpl.
390007*

0,0001,000szt.Dostarczenie i montaż baterii 
sztorcowej:

KNR-W 2-15 
0137-01

146
d.3

przedmiar = 1,000 szt.
-- R --

0,000,0000,7110r-grobocizna
0,711 r-g/szt.

9991*

-- M --
0,000,0001,0000szt.bateria umywalkowa i 

zlewozmywakowa ścienna 
mosiężna standardowa śr.15 mm
1 szt./szt.

57110002*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000003*

-- S --
0,000,0000,0060m-gśrodek transportowy

0,006 m-g/szt.
390004*
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0,0009,000szt.Wykucie z muru ościeżnic 
drewnianych o powierzchni do 2 
m2

KNR 4-01 
0354-04

150
d.4

przedmiar = 9,000 szt.
-- R --

0,000,00010,4400r-grobocizna
1,16 r-g/szt.

9991*

0,0003,000szt.Oczyszczenie sposobem ręcznym 
i ułożenie uzyskanych z rozbiórki 
skrzydeł drzwiowych i okiennych

KNR 4-01 
0355-03

151
d.4

przedmiar = 3,000 szt.
-- R --

0,000,0000,4200r-grobocizna
0,14 r-g/szt.

9991*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0001,800m3Wywiezienie samochodami 
skrzyniowymi gruzu z 
rozbieranych konstrukcji 
ceglanych na odległość do 1 km

KNR 4-01 
0108-13

147
d.3

przedmiar = 1,800 m3
-- R --

0,000,0003,2580r-grobocizna
1,81 r-g/m3

9991*

-- S --
0,000,0001,6740m-gsamochód skrzyniowy do 5 t

0,93 m-g/m3
395212*

0,0001,800m3Wywiezienie samochodami 
skrzyniowymi gruzu z 
rozbieranych konstrukcji - za 
każdy następny 1 km
Krotność = 10

KNR 4-01 
0108-16

148
d.3

przedmiar = 1,800 m3
-- S --

0,000,0000,7200m-gsamochód skrzyniowy do 5 t
0,04 * 10 = 0,4 m-g/m3

395211*

0,0001,000kpl.Demontaż zbędnego 
okablowania: internet, telefon:

149
d.3

przedmiar = 1,000 kpl.

Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów
lekarskich w poradni POZ dla dzieci chorych na I piętrze

Razem dział:

0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:



Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0009,000szt.Oczyszczenie sposobem ręcznym 
i ułożenie uzyskanych z rozbiórki 
ościeżnic drzwiowych i okiennych

KNR 4-01 
0355-02

152
d.4

przedmiar = 9,000 szt.
-- R --

0,000,0001,4400r-grobocizna
0,16 r-g/szt.

9991*

0,0003,000kpl.Demontaż karniszy okiennych (lub 
rolet pionowych):

153
d.4

przedmiar = 3,000 kpl.

0,00011,000kpl.Demontaż umywalki wraz z 
podłączeniami:

KNR 4-02 
0235-06

154
d.4

przedmiar = 11,000 kpl.
-- R --

0,000,00011,0000r-grobocizna
1 r-g/kpl.

9991*

-- M --
0,000,00011,0000szt.korki z żeliwa ciągliwego 

ocynkowane śr. 32 mm
1 szt./kpl.

51027062*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
4 %

00000003*

0,00010,000szt.Demontaż baterii naściennejKNR 4-02 
0132-01

155
d.4

przedmiar = 10,000 szt.
-- R --

0,000,0007,0000r-grobocizna
0,7 r-g/szt.

9991*

-- M --
0,000,00020,0000szt.korki z żeliwa ciągliwego 

ocynkowane śr. 15 mm
2 szt./szt.

51027012*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
4 %

00000003*

0,0001,000szt.Demontaż baterii sztorcowej:KNR 4-02 
0132-01

156
d.4

przedmiar = 1,000 szt.
-- R --

0,000,0000,7000r-grobocizna
0,7 r-g/szt.

9991*

-- M --
0,000,0002,0000szt.korki z żeliwa ciągliwego 

ocynkowane śr. 15 mm
2 szt./szt.

51027012*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
4 %

00000003*

0,000107,000m2Rozebranie wykładziny ściennej z 
płytek

KNR 4-01 
0819-15

157
d.4

przedmiar = 107,000 m2
-- R --

0,000,000147,6600r-grobocizna
1,38 r-g/m2

9991*

0,000155,000m2Zerwanie posadzki z tworzyw 
sztucznych

KNR 4-01 
0818-05

158
d.4

przedmiar = 155,000 m2
-- R --

0,000,00027,9000r-grobocizna
0,18 r-g/m2

9991*

0,000190,000mZerwanie cokolików z tworzyw 
sztucznych (starej wykładziny typu 
tarkett)

159
d.4

przedmiar = 190,000 m

0,00014,000m2Rozebranie posadzki z płytek na 
zaprawie cementowej

KNR 4-01 
0811-07

160
d.4

przedmiar = 14,000 m2
-- R --

0,000,00012,8800r-grobocizna
0,92 r-g/m2

9991*

0,00016,000mDemontaż cokolika- listwy z 
tworzywa sztucznego jako 
wykończenia posadzki z płytek 
gresowych

161
d.4

przedmiar = 16,000 m

0,00051,000m2Zerwanie posadzki cementowejKNR 4-01 
0804-07

162
d.4

przedmiar = 51,000 m2
-- R --

0,000,00037,7400r-grobocizna
0,74 r-g/m2

9991*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000169,000m2Dodatek za oczyszczenie 
powierzchni z resztek kleju, 
fragmentów wykładzin itp.:

163
d.4

przedmiar = 169,000 m2

0,00019,000m2Rozebranie ścianki z cegieł o 
grubości 1/2 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0348-03

164
d.4

przedmiar = 19,000 m2
-- R --

0,000,00018,0500r-grobocizna
0,95 r-g/m2

9991*

0,0002,000m2Zamurowanie otworu drzwiowego 
pomiędzy gabinetami 103 i 104 
bloczkami YTONG grubości 0,10 
m

KNR BC-01 
0108-01

165
d.4

przedmiar = 2,000 m2
-- R --

0,000,0001,1000r-grobocizna
0,55 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,0002,0400m2bloczki YTONG PP4/0,6 

60x20x11,5
1,02 m2/m2

22050112*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1 %

00000003*

-- S --
0,000,0000,0600m-gżuraw

0,03 m-g/m2
310004*

0,00020,000m2Odbicie tynków wewnętrznych z 
zaprawy cementowo-wapiennej 
na ścianach, filarach, pilastrach o 
powierzchni odbicia do 5 m2

KNR 4-01 
0701-02

166
d.4

przedmiar = 20,000 m2
-- R --

0,000,0008,2000r-grobocizna
0,41 r-g/m2

9991*

0,00090,000mWykonanie pasów tynku zwykłego 
kat. III o szerokości do 15 cm na 
murach z cegieł lub ścianach z 
betonu pokrywającego bruzdy 
uprzednio zamurowanych cegłami 
lub dachówkami

KNR 4-01 
0705-01

167
d.4

przedmiar = 90,000 m
-- R --
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,00032,4000r-grobocizna
0,36 r-g/m

9991*

-- M --
0,000,0000,0720tcement portlandzki z dodatkami 

25
0,0008 t/m

17011002*

0,000,0000,0630m3ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0007 m3/m

23600003*

0,000,0000,3600m3piasek do zapraw
0,004 m3/m

16020034*

0,000,0000,0900m3woda z rurociągu
0,001 m3/m

39300005*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000006*

-- S --
0,000,0000,9000m-gwyciąg jednomasztowy z 

napędem elektrycznym 0,5 t
0,01 m-g/m

343127*

0,000,0000,9000m-gbetoniarka wolnospadowa 
elektryczna
0,01 m-g/m

432118*

0,00020,000m2Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat. III z zaprawy 
cementowo-wapiennej na 
ścianach i słupach prostokątnych 
na podłożu z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i 
pianobetonów (do 2 m2 w 1 
miejscu)

KNR 4-01 
0711-02

168
d.4

przedmiar = 20,000 m2
-- R --

0,000,00025,8000r-grobocizna
1,29 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,0000,1040tcement portlandzki z dodatkami 

25
0,0052 t/m2

17011002*

0,000,0000,0960m3ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 m3/m2

23600003*

0,000,0000,5320m3piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

16020034*

0,000,0000,1340m3woda z rurociągu
0,0067 m3/m2

39300005*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000006*

-- S --
0,000,0001,0000m-gwyciąg jednomasztowy z 

napędem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

343127*

0,000,0000,8000m-gbetoniarka wolnospadowa 
elektryczna
0,04 m-g/m2

432118*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000107,000m2Uzupełnienie tynków 
wewnętrznych cementowo-
wapiennych kat. III na ścianach 
murowanych po skuciu glazury

KNR 4-01 
0711-02

169
d.4

przedmiar = 107,000 m2
-- R --

0,000,000138,0300r-grobocizna
1,29 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,0000,5564tcement portlandzki z dodatkami 

25
0,0052 t/m2

17011002*

0,000,0000,5136m3ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 m3/m2

23600003*

0,000,0002,8462m3piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

16020034*

0,000,0000,7169m3woda z rurociągu
0,0067 m3/m2

39300005*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000006*

-- S --
0,000,0005,3500m-gwyciąg jednomasztowy z 

napędem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

343127*

0,000,0004,2800m-gbetoniarka wolnospadowa 
elektryczna
0,04 m-g/m2

432118*

0,00057,000m2Usunięcie drobnych spękań i 
zarysowań - ścianykalk. własna

170
d.4

przedmiar = 57,000 m2

0,00026,000m2Usunięcie drobnych spękań i 
zarysowań - sufity

171
d.4

przedmiar = 26,000 m2

0,00055,000m2Usunięcie wykwitów i zacieków 
przed malowaniem

172
d.4

przedmiar = 55,000 m2

0,00039,200mWykonanie tynku cementowo-
wapiennego kat. III na ościeżach o 
szerokości do 0,25 m (po wykuciu 
ościeżnic drzwiowych oraz w 
wejściach do wnęk socjalnych) z 
„wyprowadzeniem” narożników 
kątownikiem aluminiowym

KNR 4-01 
0708-02

kalk. własna

173
d.4

przedmiar = 39,200 m

Norma Expert  Wersja: 5.6.200.6  Nr seryjny: 3895

- 64 -



Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0002,000m2Wykonanie nowego tynku 
cementowo-wapiennego kat. III na 
zamurowanym bloczkami YTONG 
otworze drzwiowym

KNR 4-01 
0711-02

174
d.4

przedmiar = 2,000 m2
-- R --

0,000,0002,5800r-grobocizna
1,29 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,0000,0104tcement portlandzki z dodatkami 

25
0,0052 t/m2

17011002*

0,000,0000,0096m3ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 m3/m2

23600003*

0,000,0000,0532m3piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

16020034*

0,000,0000,0134m3woda z rurociągu
0,0067 m3/m2

39300005*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000006*

-- S --
0,000,0000,1000m-gwyciąg jednomasztowy z 

napędem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

343127*

0,000,0000,0800m-gbetoniarka wolnospadowa 
elektryczna
0,04 m-g/m2

432118*

0,00022,000m2Obudowa rur instalacji wodno-
kanalizacyjnej płytą g-k 
pojedynczo na ruszcie stalowym 
systemowym grubości 50 mm

KNR 0-14 
2011-03

175
d.4

przedmiar = 22,000 m2
-- R --

0,000,00052,6944r-grobocizna
2,3952 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,00023,1000m2płyty gipsowo-kartonowe

1,05 m2/m2
17508032*

0,000,00016,7200mkształtowniki stalowe profilowane 
U-100x0,60
0,76 m/m2

13249993*

0,000,00045,1000mkształtowniki stalowe profilowane 
C-100x0,60
2,05 m/m2

13249994*

0,000,00089,3200szt.kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

68035995*

0,000,000374,0000szt.blachowkręty
17 szt./m2

13437996*

0,000,0000,0290tgips szpachlowy
0,00132 t/m2

17401037*

0,000,00023,1000m2płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

23104998*

0,000,00049,8080mtaśma spoinowa
2,264 m/m2

39010009*

0,000,0000,0189m3woda
0,00086 m3/m2

393000010*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

000000011*

-- S --
0,000,0000,6600m-gwyciąg

0,03 m-g/m2
3431212*

0,000,0000,3850m-gśrodek transportu
0,0175 m-g/m2

0000013*

0,0005,000sztOsadzenie w zabudowach jw. 
drzwiczek rewizyjnych:

176
d.4

przedmiar = 5,000 szt

0,0004,000kpl.Wykonanie podłączeń wodno-
kanalizacyjnych do umywalek z 
półpostumentami z 
wykorzystaniem istniejących 
mediów

177
d.4

przedmiar = 4,000 kpl.

0,0005,000kpl.Wykonanie podłączeń wodno-
kanalizacyjnych do umywalek z 
półpostumentami z 
wykorzystaniem istniejących 
mediów: z wymianą i 
ewentualnym wkuciem w ścianę 
odcinków rur:

178
d.4

przedmiar = 5,000 kpl.

0,0005,000kpl.Założenie nowych zaworów 
odcinających, likwidacja zbędnych 
podłączeń z odcięciem i 
zaślepieniem końcówek rur itp. 
prace hydrauliczne

179
d.4

przedmiar = 5,000 kpl.

0,00035,000m2Wykonanie fartucha z glazury na 
ścianie przy umywalce - 
wysokości ok. 1,60 i na szerokość 
po ok. 0,60 m poza umywalkę z 
każdej strony (na pełen wymiar 
płytki), w tym także na 
zabudowach rur wodno-
kanalizacyjnych z płyty g-k:

KNR 2-02 
0829-06

180
d.4

przedmiar = 35,000 m2
-- R --

0,000,00052,9760r-grobocizna
1,5136 r-g/m2

9991*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- M --
0,000,00035,7000m2płytki ceramiczne i terakotowe

1,02 m2/m2
25201992*

0,000,000166,2500kgzaprawa klejąca
4,75 kg/m2

15505993*

0,000,00021,0000kgzaprawa spoinująca
0,6 kg/m2

15505994*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000005*

-- S --
0,000,0001,0325m-gwyciąg

0,0295 m-g/m2
340006*

0,000,0000,9625m-gśrodek transportowy
0,0275 m-g/m2

395997*

0,00011,000kpl.Dostarczenie montaż nowej 
umywalki szerokości 0,60 m z 
półpostumentem

KNR-W 2-15 
0230-05 + 

KNR-W 2-15 
0230-02

181
d.4

przedmiar = 11,000 kpl.
-- R --

0,000,00026,7300r-grobocizna
0,48+1,95 = 2,43 r-g/kpl.

9991*

-- M --
0,000,00011,0000szt.postumenty porcelanowe do 

umywalek
1 szt./kpl.

63207002*

0,000,00011,0000szt.umywalki porcelanowe
1 szt./kpl.

63202993*

0,000,00011,0000szt.wsporniki do umywalek
1 szt./kpl.

63286004*

0,000,00011,0000szt.syfony umywalkowe z tworzywa 
sztucznego ze spustem
1 szt./kpl.

57170205*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1 %

00000006*

-- S --
0,000,0002,2000m-gśrodek transportowy

0,06+0,14 = 0,2 m-g/kpl.
390007*

0,00010,000szt.Dostarczenie i montaż baterii 
natynkowych:

KNR-W 2-15 
0137-01

182
d.4

przedmiar = 10,000 szt.
-- R --

0,000,0007,1100r-grobocizna
0,711 r-g/szt.

9991*

-- M --
0,000,00010,0000szt.bateria umywalkowa i 

zlewozmywakowa ścienna 
mosiężna standardowa śr.15 mm
1 szt./szt.

57110002*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000003*

-- S --
0,000,0000,0600m-gśrodek transportowy

0,006 m-g/szt.
390004*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0001,000szt.Dostarczenie i montaż baterii 
sztorcowej:

KNR-W 2-15 
0137-01

183
d.4

przedmiar = 1,000 szt.
-- R --

0,000,0000,7110r-grobocizna
0,711 r-g/szt.

9991*

-- M --
0,000,0001,0000szt.bateria umywalkowa i 

zlewozmywakowa ścienna 
mosiężna standardowa śr.15 mm
1 szt./szt.

57110002*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000003*

-- S --
0,000,0000,0060m-gśrodek transportowy

0,006 m-g/szt.
390004*

0,000184,000m2Wykonanie wylewki 
samopoziomującej pod posadzkę  
gr. do 5 mm

kalk. własna
184
d.4

przedmiar = 184,000 m2

0,000184,000m2Posadzki z wykładzin z tworzyw 
sztucznych - typu Tarkett do 
zastosowania w służbie zdrowia, 
wykładzina wywinięta na ściany 
15 cm.

KNR 2-02 
1112-05
analogia

185
d.4

przedmiar = 184,000 m2
-- R --

0,000,000130,9234r-grobocizna
0,3953*1,8 = 0,71154 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,000200,5600m2wykładzina podłogowa z PCW 

rulonowa
1,09 m2/m2

15631992*

0,000,000110,4000kgklej winylowy osakrylowy
0,6 kg/m2

15510003*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000004*

-- S --
0,000,0001,0488m-gwyciąg

0,0057 m-g/m2
340005*

0,000,0000,7544m-gśrodek transportowy
0,0041 m-g/m2

395996*

0,000225,000mDodatek za wykonanie cokolików 
wysokości 0,10 m wraz z 
montażem listwy wyobleniowej

186
d.4

przedmiar = 225,000 m
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000153,000m2Przygotowanie do malowania 
farbą zmywalną (np. lateksową) 
ścian malowanych uprzednio 
farbą olejną (lamperie do 
wysokości 1,60 m), z 
zeskrobaniem łuszczącej się 
farby, zmyciem powierzchni, 
poszpachlowaniem nierówności, 
wygładzeniem i przeszlifowaniem 
ścian:

KNR 4-01 
1204-08

187
d.4

przedmiar = 153,000 m2
-- R --

0,000,00014,5350r-grobocizna
0,095 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,00045,9000kggips szpachlowy

0,3 kg/m2
17401032*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000003*

0,000277,000m2Przygotowanie do malowania 
farbą zmywalną (np. lateksową) 
ścian malowanych uprzednio 
farbą emulsyjną, z 
poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań tynku), zeskrobaniem 
łuszczącej się farby, 
wygładzeniem i zmyciem 
powierzchnie ścian

KNR 4-01 
1204-08

188
d.4

przedmiar = 277,000 m2
-- R --

0,000,00026,3150r-grobocizna
0,095 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,00083,1000kggips szpachlowy

0,3 kg/m2
17401032*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000003*

0,000172,000m2Przygotowanie do malowania 
farbą zmywalną (np. lateksową) 
sufitów malowanych uprzednio 
farbą emulsyjną, z 
poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań tynku), zeskrobaniem 
łuszczącej się farby, zmyciem 
powierzchni

KNR 4-01 
1204-08

189
d.4

przedmiar = 172,000 m2
-- R --

0,000,00016,3400r-grobocizna
0,095 r-g/m2

9991*

-- M --
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,00051,6000kggips szpachlowy
0,3 kg/m2

17401032*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000003*

0,000111,000m2Przygotowanie do malowania 
farbą zmywalną (np. lateksową) 
nowych tynków ścian (po skuciu 
glazury) z wygładzeniem 
powierzchni tynku

KNR 4-01 
1204-08
analogia

190
d.4

przedmiar = 111,000 m2
-- R --

0,000,00010,5450r-grobocizna
0,095 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,00033,3000kggips szpachlowy

0,3 kg/m2
17401032*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000003*

0,000570,000m2Malowanie dwukrotnie farbą 
zmywalną np. lateksową ścian

KNR 4-01 
1204-02

191
d.4

przedmiar = 570,000 m2
-- R --

0,000,00067,8300r-grobocizna
0,119 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,000163,0200dm3farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2
15108992*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000003*

0,000172,000m2Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych sufitów

KNR 4-01 
1204-01

192
d.4

przedmiar = 172,000 m2
-- R --

0,000,00020,4680r-grobocizna
0,119 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,00051,2560dm3farby emulsyjne nawierzchniowe

0,298 dm3/m2
15108992*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000003*

0,00022,000m2Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - płyt gipsowych 
spoinowanych szpachlowanych z 
gruntowaniem

KNR 2-02 
1505-05

193
d.4

Norma Expert  Wersja: 5.6.200.6  Nr seryjny: 3895

- 70 -



Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

przedmiar = 22,000 m2
-- R --

0,000,0007,0026r-grobocizna
0,3183 r-g/m2

9991*

-- M --
0,000,0005,6980dm3farba emulsyjna Polinit

0,259 dm3/m2
15108992*

0,000,0000,1100kgklej kostny
0,005 kg/m2

15504023*

0,000,00066,0000kgszpachlówka gipsowa z 
dodatkiem farby emulsyjnej
3 kg/m2

17401034*

0,000,000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000005*

-- S --
0,000,0000,0704m-gśrodek transportowy

0,0032 m-g/m2
395996*

0,00035,000mWykonanie nakładki na parapet z 
pcw:

194
d.4

przedmiar = 35,000 m

0,00054,000sztDemontaż starych opraw 
oświetleniowych

195
d.4

przedmiar = 54,000 szt

0,00016,000sztDostarczenie i montaż nowych 
opraw sufitowych ledowych o 
symbolu np. LENA LIGHTING 
S.A. COMPACT LED EVO N 2950 
lm PLX 840 (24W) 4000 K, na 
zasadzie „sztuka za „sztukę”

196
d.4

przedmiar = 16,000 szt

0,0008,000sztDostarczenie i montaż nowych 
opraw sufitowych ledowych o 
symbolu np. LENA LIGHTING 
S.A. DIONE LED PLUS 2550 lm 
840 (22W), na zasadzie „sztuka 
za „sztukę”

197
d.4

przedmiar = 8,000 szt
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,00032,000sztDostarczenie i montaż nowych 
opraw sufitowych ledowych o 
symbolu np. LENA LIGHTING 
S.A. COMPACT LED EVO N 3800 
lm PLX 840 (32W) 4000 K, na 
zasadzie „sztuka za „sztukę”

198
d.4

przedmiar = 32,000 szt

0,0001,000kpl.Dodatek na wykonanie niezbędnej 
adaptacji instalacji elektrycznej 
(montaż opraw sufitowych) oraz 
zamontowanie nowych 
włączników światła: gabinet 130 i 
131 – dołożenie po 2 szt. lamp w 
każdym z gabinetów oraz 
przerobienie włącznika światła na 
dwuklawiszowy:

199
d.4

przedmiar = 1,000 kpl.

0,0002,000kpl.Dostarczenie i montaż drzwi 
jednoskrzydłowych, pełnych, 
typowych, o wymiarach w świetle 
ościeżnicy min. 0,90x2,00 m, 
takich, aby skrzydło drzwiowe po 
otwarciu nie zawężało 
wymaganego światła przejścia, 
ościeżnica obejmująca 
dostosowana do szerokości 
ściany ok. 0,10 m, drzwi 
dopasowane kolorem i formą do 
drzwi występujących w 
przychodni:

200
d.4

przedmiar = 2,000 kpl.

0,00015,000sztDemontaż starych i montaż 
nowych kratek wentylacyjnych:

201
d.4

przedmiar = 15,000 szt

0,00040,000kpl.Demontaż starych i montaż 
nowych gniazdek elektrycznych

202
d.4

przedmiar = 40,000 kpl.

0,00020,000kpl.Demontaż starych i montaż 
nowych kontaktów elektrycznych 
dwuklawiszowych:

203
d.4

przedmiar = 20,000 kpl.
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,00040,000sztDemontaż starych i montaż 
nowych dekielków przy puszkach 
elektrycznych:

204
d.4

przedmiar = 40,000 szt

0,00032,000m2Dostarczenie i montaż rolet 
okiennych naszybowych w 
ciemnym kolorze, 
zaciemniających:

205
d.4

przedmiar = 32,000 m2

0,0005,200m3Wywiezienie samochodami 
skrzyniowymi gruzu z 
rozbieranych konstrukcji 
ceglanych na odległość do 1 km

KNR 4-01 
0108-13

206
d.4

przedmiar = 5,200 m3
-- R --

0,000,0009,4120r-grobocizna
1,81 r-g/m3

9991*

-- S --
0,000,0004,8360m-gsamochód skrzyniowy do 5 t

0,93 m-g/m3
395212*

0,0005,200m3Wywiezienie samochodami 
skrzyniowymi gruzu z 
rozbieranych konstrukcji - za 
każdy następny 1 km
Krotność = 10

KNR 4-01 
0108-16

207
d.4

przedmiar = 5,200 m3
-- S --

0,000,0002,0800m-gsamochód skrzyniowy do 5 t
0,04 * 10 = 0,4 m-g/m3

395211*

0,0001,000kpl.Demontaż zbędnego 
okablowania: internet, telefon:

208
d.4

przedmiar = 1,000 kpl.

0,00012,000sztMontaż listew progowych długości 
0,90 m w drzwiach wejściowych 
do gabinetów:

209
d.4

przedmiar = 12,000 szt
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SprzętMateriałyRobociznaRazem

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

1 Poprawa stanu sanitarno-
higienicznego sanitariatów na 

parterze 
2 Poprawa stanu sanitarno-

higienicznego gabinetów 
pielęgniarek na II piętrze

3 Poprawa stanu sanitarno-
higienicznego gabinetów lekarskich 

w poradni POZ dla dzieci chorych 
na I piętrze

4 Poprawa stanu sanitarno-
higienicznego gabinetów lekarskich 

na I piętrze
Razem koszty bezpośrednie

RAZEM
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów
lekarskich na I piętrze

Razem dział:

0,00Razem koszty bezpośrednie:
0,00RAZEM:



Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,0088,48000,000088,4800kgkształtowniki walcowane - 

dwuteowniki
1

0,000,06000,00000,0600kgdrut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-
0.55 mm

2

0,0050,16000,000050,1600mkształtowniki stalowe profilowane U
-100x0,60

3

0,00135,30000,0000135,3000mkształtowniki stalowe profilowane C
-100x0,60

4

0,005,60000,00005,6000mkształtowniki stalowe główne 
profilowane CD-60/27

5

0,0024,70000,000024,7000mkształtowniki stalowe nośne 
profilowane CD-60/27

6

0,005,20000,00005,2000mkształtowniki stalowe przyścienne 
profilowane UD-28/27

7

0,006,06000,00006,0600szt.łączniki wzdłużne lw 60/1108
0,0018,24000,000018,2400szt.łączniki krzyżowe lk 60/609
0,007,28000,00007,2800szt.pręt mocujący10
0,007,28000,00007,2800szt.wieszak w 60/10011
0,000,36180,00000,3618kggwoździe budowlane okrągłe gołe12
0,000,54000,00000,5400m2siatka tkana Rabitza13
0,000,63320,00000,6332kgklamry ciesielskie14
0,001 804,50000,00001 804,5000szt.blachowkręty15
0,00299,91600,0000299,9160dm3farby emulsyjne nawierzchniowe16
0,0032,11600,000032,1160dm3farba emulsyjna Polinit17
0,000,62000,00000,6200kgklej kostny18
0,00370,50000,0000370,5000kgzaprawa klejąca19
0,0045,00000,000045,0000kgzaprawa spoinująca20
0,00161,40000,0000161,4000kgklej winylowy osakrylowy21
0,00293,21000,0000293,2100m2wykładzina podłogowa z PCW 

rulonowa
22

0,005,86220,00005,8622m3piasek do zapraw23
0,0040,49000,000040,4900kgcement portlandzki 35 bez 

dodatków
24

0,001,12480,00001,1248tcement portlandzki z dodatkami 2525
0,000,00240,00000,0024tcement 25 z dodatkami26
0,000,10770,00000,1077tgips szpachlowy27
0,00295,95000,0000295,9500kggips szpachlowy28
0,00372,00000,0000372,0000kgszpachlówka gipsowa z dodatkiem 

farby emulsyjnej
29

0,00109,21000,0000109,2100m2płyty gipsowo-kartonowe30
0,0098,13500,000098,1350sztcegła budowlana pełna31
0,002,04000,00002,0400m2bloczki YTONG PP4/0,6 

60x20x11,5
32

0,000,56000,00000,5600kgmasa asfaltowa33
0,0069,30000,000069,3000m2płyty z wełny mineralnej34
0,001,03270,00001,0327m3ciasto wapienne (wapno gaszone)35
0,000,24880,00000,2488m3zaprawa cementowa m. 1236
0,009,18000,00009,1800m2płytki z kamieni sztucznych37
0,0070,38000,000070,3800m2płytki ceramiczne i terakotowe38
0,000,00760,00000,0076m3bale iglaste obrzynane gr. 50 mm 

kl.III
39

0,000,01580,00000,0158m3deski iglaste obrzynane 28-45 mm 
kl.III

40

0,00184,83600,0000184,8360mtaśma spoinowa41
0,0013,00000,000013,0000mtaśma zbrojąca42
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Zestawienie robocizny

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,001 566,2843r-grobocizna1

RAZEM



Zestawienie sprzętu

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,001,7680m-gśrodek transportu1
0,000,0600m-gżuraw2
0,003,9456m-gwyciąg3
0,003,2125m-gwyciąg4
0,0012,0548m-gwyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 

t
5

0,003,0640m-gśrodek transportowy6
0,0011,2385m-gsamochód skrzyniowy do 5 t7
0,001,1029m-gśrodek transportowy8
0,002,5421m-gśrodek transportowy9
0,009,4921m-gbetoniarka wolnospadowa elektryczna10

RAZEM
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Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,000,07570,00000,0757m3woda43
0,001,50010,00001,5001m3woda z rurociągu44
0,000,01090,00000,0109m3drewno okrągłe na stemple 

budowlane
45

0,000,96000,00000,9600kgdrewno opałowe46
0,0030,00000,000030,0000szt.korki z żeliwa ciągliwego 

ocynkowane śr. 15 mm
47

0,0014,00000,000014,0000szt.korki z żeliwa ciągliwego 
ocynkowane śr. 32 mm

48

0,002,00000,00002,0000szt.korki żeliwne do rur kanalizacyjnych 
śr. 100 mm

49

0,0014,00000,000014,0000szt.bateria umywalkowa i 
zlewozmywakowa ścienna 
mosiężna standardowa śr.15 mm

50

0,0014,00000,000014,0000szt.syfony umywalkowe z tworzywa 
sztucznego ze spustem

51

0,0014,00000,000014,0000szt.umywalki porcelanowe52
0,0014,00000,000014,0000szt.postumenty porcelanowe do 

umywalek
53

0,002,00000,00002,0000szt.urządzenia sanitarne porcelanowe-
kompakt

54

0,002,00000,00002,0000kpl.sedesy typu kompakt55
0,0014,00000,000014,0000szt.wsporniki do umywalek56
0,00267,96000,0000267,9600szt.kołki do wstrzeliwania57
0,000,18000,00000,1800kgsznur konopny smołowany58

0,00000,0000złmateriały pomocnicze59
RAZEM


