
Przedmiar Rob6t

Pods tawa nakf aou, op.1 s pozyc j i

I Kadna
^--1 .-L Kr\R ZU2/60 l/I

przed zabrudzeniem-Naklad Lvfk

IfoSc Krot Jedn

11B,5SJ m21.2 KNR 401/713l
Przecieranie istniejacych tynk6w..,wewnqtrznych, z zeskrobaniem farby,

::r::i:;3:re 
istniej4cych tynk6w wewnstrznych, z zeskrobaniem farby,

su_ szpachlowego wykonywane rgcznie,
ynku

Tynki (gladzie) 
^1-:1."..t1?y". 

z gipsu_ szpachlowego wykonywane rgcznie,qrubo.6 3'mm, Sciany, podloze i tynfu_naklady rlwzg_Lgdnlajq rnonta2k4townlk6w ochronnrzeh-n4ni ai,r ^t-r ^---^ ^i- - l

330, m2

BB3,3I m2

??n 1a m2

m2t.
Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziome, preparatem Atfas UniGrunt

Gruntowan.ie podlo2y, powierzchnie pronowe, preparatem Atlas UniGrunt

Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podlo2y grpsowych zgruntowanlem, 2-krotne-mafowanie farbq fateisowq ;ekoral RAL9010-sci anv I srr Fi I ri

Ma owanie farbami -oleinymi pas6w (cokoi6w) o wysokoscr do 2o.cm orazbo 5w bieg6w schod6w 2-krotne, farba ftafowa ritt<urrrra bazeL C,koforRA'1031 wraz z przyqoLowaniem powierzchni,szpachlowaniem,
qr to!^ianrem

Lakierowanle 1_krotne tynk6w wewnetrznych, podlo2y gipsowych iszLabfatur- Lakier Beckers paNrtrt _r n.v

330,181 m2

FR? ?f m2

m2

-rrr,rrl m

"303,45 m21

1 w

1 e2,Bl 0,10
Mafowanie farb4 o1ejn4 efement6w metalowych, powi:erzchnie pelne,

uprzednio malowanej, d,rzwt,2_krotne
wi wej5ciowe do lokafi mieszkalnychie2 mafowanie oScie2nic-kofor w'r_

Malowanie farbq olejn4 element6w metalowych, baLustrady z pr9t6wprostych, 2-krotne-farba ftafowa Ti kkrrri t t r ]-,.2- ^ 1-^1

-1 ,560 m2

-39 n2

35 191 15 KNP. 4OI/L2I2/2
Mafowanie farb4 olejna
1-krotnie, 2-krotne-Em

nnuri ar.^1-,-i ^ ^^1*^yvwrcrzulllrae pelne_parapety_ szpachlowane'i a ftalaur:'l'il,l,r.-irr^ L^-1

3 44 -[L 16kl\1p lo u na! /uJ-
Wymiana drzwi, ponad 1,5. 2,piwnicy na drzwi o odporno ci
naprawa i szpachLowaniem na c

osadzanie na dyblach-wymiana drzwi
ogniowej EI-GO - kompleksowo,\,vraz

do
z

2,A m2
-l 1? raNlNrD ? /]Aa /rJ/ t wa/ J

Podoklenniki z konqfomerat ho(6

AA m2

l, 29 1;1 .19 KNR rAU

yjnych plyrami
ch, obudowa slup6w
wa wngk z instalacj4
onna i wodoodporna t -10,668 l_,

1
Y

l
J
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Poel ,rt ePrs pozycl 1

f .ZU 
^L\K 

LIUJ./ IUL/ 5

a Scianach, filaragh nilre,__^^L
o-wapiennej- w celu Iri."rl,lil''j'Sciennej z plytek glazurowany.fr-rru

rloS i Krol- Jedn.

-26, I75 m2

m2r.22 KNR 12/829/I
L Lcowanie scian o*vf kami n: tzt ^;

26

26

26

11ri

11 :;

rli
m21.23 xun

il=l:H:":'iffi.o:li5"i',^,::i:: ::,.11:t, mStoda zwvkla-plvtki
m21.24 KNR w lnwestora

Montaz efement6w wykoiczeniowych_analogia_ monta2 listewwykoiczeniowych aluminiowych iv naroznikach licowanych glazur4
13. :' mb

ukladanych na klej,
zaprawe na podlo2e krytyczne

Posadzki plytkowe z kamieni szt cznvchprzygrotowanie podlo2a_UWAGA_Zas osowa6z uwagi na niskoor z.\/a7 F^na h^^ ] ; ^ -. __

-14, 654 m2.26 KNR 1
Posadzki plytkowe
klej -kolorystyka
Zamawiai aceoo-ant

z k: ioni o,+,,^--.. ^o Lclr-L SZf_UCZnyCh
\/'iza Oo uzgodnienia

nn6li-^^,,^aA 
-:.-i

ukladanych na
a zatwierdzenia przezf

L4,654 m2lr .2i

pochwytach stalowych_monta2
Inwestorem

-_-Ti::;'.,i5i'x"i5o.::i::i::;l:':l'::.1 rt:Ty monraz skrzvnek na

-15, 500 TI

-1 ,4BB m2

1 ,4gB m2

-39 m

I kpl
Wycleraczki do obuwra
60cmx9Ocm - rama alrrm

32 KNR 202/ DaI:

systemowa Unimat osuszj aca- czyszczaca
2 s 21:

L6 kpl

-20,995 m2

4tr. m3

Klatki

zesa z3rzEdu
i:;z i'i),rch

L-urlltd
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Podstawa nakladu, opis pory.ll

z Kaona _1 5

I loSi Krot Jedn.

2.1 KNR 20
rzolacje z fofii,polietylenowej szeroklej-anal 0g-.a-zabezpieczenie

_;:l:3 lSill;9iill;1il1ili1"".':l;:.:l :lr:;::l!. ir.tr.' schodowej

-130,

r20

91 )

-380,06()

73A , 91 t_)

380 06

130,97!r

380,0(

m22.2 KNR 401

nwewnetrznychr 
z zeskrobani,em farby.

;:r::i:;::ie 
istniejqcych rynkow wewnsrrznych, z zeskrobanlem farby,

su. szpachlowego wykonywane rpcznie,ynku

rynki (gladzie)^1-I:.".!T?yu. z gipsu. szpachlowego wykonywane rscznie,gruboS6 3'mm, Sciany, podlo2e i lyr,t rr-n_f.f .Jv-,lvvrql9dniaj4 montazkAtownlk6w ochronnvch-o6ci ela av.6hn^ ^__.-r ^._,

m2

m2

m2

m2c-Lan

e poziome, preparatem Atfas Uni

e pronowe, preparatem Atfas Uni

(cokoi ) o wysoko6ci do 20.cm orazrba ft owa Tikkuriffa baza C, kolorwierzc i, szpachLowani em,

_ ::i]ii:i::]""1;i::';:":#lu:^il:r::It"r! r.dro2v srpsowvch i

m2

m2

511,04 m2

-241, I 5

228, A4 n211 KNR 40 lA

10. 6 0, 7 0lm

-3,780 m2z.
Malowanie rarbq orejnq stolarki uprzednio maJowanej , d.rzwi,2-krocnz przyqotowaniem powierzchni_clrzwi wejSclowe do fok., inne_drewniane, naklad uwzgrgdnia 16;,vnie2 

^uror-r,i"*Js"r"r.,i.-kof or w
301

Mafowanie farb4 olejn4 efement6w
rostych, 2-krotne-farkra ftatnr,_

metalowych, balustrady z pr9t6w

.-15 m2

-46,200 m22. 15 KuR  0rl
Mafowanie farba olejn powierzchnie.pelne-parapety- szpachlowane1-krotnie, 2-krotne-F, al.ia ff:t^L,r r,;r-r-..-rrr- l

-3, 602 m22.16KNNRzffi-

z . rd KNR 1 4 /20!2/ 2
okladziny strop6w,plyta i gipsowo-kartonowymi na ruszcfe metal0wymz ksztaltownik6w CD i U , iuszt pojedynczy mocowany dopodlo2a-ana.looi a-za(t on.i ani ^ ^+r,^-..

B, O m2

1

-r,320 m2z.rg n -

Scianach, filarach, pilastra h,-waprennej- w celu zficowania zciennej z plytek glazurowanyc na

ategorli f I_wyr6wnanie
aki spos6b 2eby
ynkiem

-26,7r5 m2

-0, 7 g5 m2

I ,,,,,, m2

stlona nr: 3 Radna 9,15-Remont Kfatki 1llJ1 rB.r2.2ot3



Podstawa nakladu/ opls pozycji

wanie Scian plytkami na kl er _ nrz\/n^r^r_,.hi ^ ^^

IloS6 Kr.ot Jedn.

zo, LI m22.23 KNR 12/829/B
Licowanle Scian

zurowane Nowa
na klej, metoda zwykla_plytki
wsk:z:ni li ..,,,-^^<

plytkami 30x30
Gafa - wecllr:o

26, LI m22.24 KNR tA/ZAtq
Montaz element6w wykoriczeniowych_analogia_ monta2 -Listew

Zerwanie oo""

Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych
pr zygrotor.vanie podlo 2 a-UWAGA_ Z astos owai

ukladanych na klej,
zaprawe na podlo2e krytycznez uwagi na niskoprzvcz nod 1

L2 mb

-23,583 m2

23,583 m22. 27KNR I2/-- 
* r-srlulrvvv rartrv^u

Posadzki plytkowe z kamieni
klej-kolorystyka i wz6r do
Zamawiai aceo

sztucznych ukladanych na
uzg'odnienia i zatwierdzenia przezf rzno6l i

23, sB.3 m2a Klasa Z.
Skucie wystgp6w na .5cianach z kamieni, kamleritwardy-anarogia-odcigcie szlifierka k4tow4 .Lub ostrozne skucienoska nastopnia schod6w w ceru wyr6wnania i zficowanra powierzchni

Montaz skrzynek -anarogtia-demontaz + ponowny monta2 skrzynek nalisty vITaz z zabezpieczeniem nA cz^s nr^L,^d?^h.i - e^L^+

-6,360 m

-4,41 0 m2

4,01 (l m2

"44 m

2 kpl2.33 KNR 202/1219/

Wykucie z muru, kazdej wmurowanej koric6wkl wspornika

wykonanie tynk6w uzupelniai4cych zwyklych kategorrr rrr w r62nychmiejscach na murach (Scianachj cegfanylh lub b6tonowych, powykutych kfamrach

Montaz w 5cianie nowvch kl amer urlrznu,-,^h_,,,,:A^:

2

s

B szL

4 szt2.37 KNR 407/7215/10

Mycle po robotach mafarskich-ana t ooi:_nt -.

z

161 kpl

^-15,750 m22 39 KNR 401/10811? 

-
r

koszt kontenera m3

7=r{r-'^- t

rl,' t-q!, i.ti

5 i.t

i-i r izqtJiu

tl

Sleusomi

scrona nr: Radna 9,15-Rernont Ktatki
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