
Przedmiar robót

Kosztorys

Budowa: Komenda Powiatowa Policji w Będzinie ul.Bema 1,42-500 Będzin
Obiekt: Remont i przebudowa  -  II etap realizacji - uzupełnienie do pytań

Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul.Lompy 19 40-038 Katowice
Jednostka opracowująca kosztorys: R.Z.
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Wyliczenie ilo ści robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilość Krot. Jedn.

1 Lamperie bud.główny do potr ącenia poz.86,11,132,155 i 177
1 KNNR 2/1401/3

Malowanie tynków, farbą syntetyczną 2-krotnie (z 2-krotnym szpachlowaniem) - lamperia
poz.86 -76,64 = -76,640000
poz.110 -278,34 = -278,340000
poz.132 -266,89 = -266,890000
poz.155 -289,28 = -289,280000
poz.177 -134,53 = -134,530000

-1 045,68 -1 045,68 m2
2 Lamperie bud.boczny do potr ącenia poz.46,67 i 90
2 KNNR 2/1401/3

Malowanie tynków, farbą syntetyczną 2-krotnie (z 2-krotnym szpachlowaniem) - lamperia
poz.46 -298,14 = -298,140000
poz.67 -22,46 = -22,460000
poz.90 -266,88 = -266,880000

-587,48 -587,48 m2
3 Lamperie bud.główny do zaliczenia poz.86,11,132,155  i 177
3 ORGB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
pom.1.26 1,6*2*(2,94+3,14) = 19,456000
pom.1.28 1,6*2*(4,64+4,03) = 27,744000
pom.1.29 1,6*2*(2,16+4,82) = 22,336000
pom.1.30 1,6*2*(3,83+4,82) = 27,680000
pom.1.31 1,6*2*(3,83+4,82) = 27,680000
poz.110 278,34 = 278,340000
poz.132 266,89 = 266,890000
poz.155 289,28 = 289,280000
poz.177 134,53 = 134,530000

1 093,94 1 093,94 m2
4 KNNR 2/1401/6

Malowanie tynków, farbą emulsyjną typu np.Kabe Prolatex K11670  bez gruntowania, 3-krotne,anal.ze zmianą 
materiału 1 093,68 m2

4 Lamperie bud.boczny do zaliczenia poz.46,67 i 90
5 ORGB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
poz.46 298,14 = 298,140000
poz.67 22,46 = 22,460000
poz.90 266,88 = 266,880000

587,48 587,48 m2
6 KNNR 2/1401/6

Malowanie tynków, farbą emulsyjną typu np.Kabe Prolatex K11670  bez gruntowania, 3-krotne,anal.ze zmianą 
materiału 587,48 m2

5 Dopłata za 40 cm wys. płytek w sanitariatach bud.gł ówny poz.85,109,131,151 i 176
7 KNNR 2/805/2 (2)

Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany,wg opisu
poz.85 211,71-170,96 = 40,750000
poz.109 119,31-97,24 = 22,070000
poz.131 119,31-97,24 = 22,070000
poz.151 119,31-97,24 = 22,070000
poz.176 220,4-181,5 = 38,900000

145,86 145,86 m2
6 Dopłata za 40 cm wys. płytek w sanitariatach bud.bo czny poz.45,66 i 89
8 KNNR 2/805/2 (2)

Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany,wg opisu
poz.45 64,19-52,56 = 11,630000
poz.66 125,18-101,96 = 23,220000
poz.89 146,3-120,62 = 25,680000

60,53 60,53 m2
7 Dopłata za lustra nad umywalkami bud.główny
9 Analiza - dostarczenie i montaż luster wg opisu i aranżacji

8 = 8,000000
6 = 6,000000
3 = 3,000000
3 = 3,000000
5 = 5,000000
1 = 1,000000

26 26 kpl
8 Dopłata za lustra nad umywalkami,bud.boczny
10 Analiza - dostarczenie i montaż luster wg opisu i aranżacji 14 kpl
9 Wymiana balustrady klatki schodowej  KO1 i  obło żenie stopni  - element do potr ącenia
11 KNR 401/1306/1

Demontaż balustrad schodowych
-4*10 = -40,000000

-40,00 -40,00 szt
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilość Krot. Jedn.
12 KNNR 2/1301/1

Dostarczenie i montaż balustrady kl.sch.wg detalu
-(2,5+2,0+3,2*8) = -30,100000

-30,10 -30,10 m
13 KNR 202/1121/5

Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30·cm wg opisu pkt 11.3.4
-1,2*(0,165+0,28)*10 = -5,340000
-1,2*(0,163+0,275)*6 = -3,153600
-1,2*(0,173+0,277)*10 = -5,400000
-1,2*(0,172+0,287)*9 = -4,957200
-1,2*(0,17+0,275)*10 = -5,340000
-1,2*(0,175+0,29)*9 = -5,022000
-1,2*(0,174+0,283)*10 = -5,484000
-1,2*(0,173+0,27)*9 = -4,784400
-1,2*(0,175+0,275)*10 = -5,400000
-1,2*(0,175+0,27)*9 = -4,806000

-49,69 -49,69 m2
10 Potrącenie z poz.151,152 i 153 bud.bocznego o ścieżnic i skrzydeł drzwiowych + dopłata za ścianki systemowe
14 KNNR 2/1104/2

Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone wg zewstawienia i opisu w uwagach
DM1 -0,9*2,0*1 = -1,800000
DM2 -0,9*2,0*1 = -1,800000

-3,60 -3,60 m2
15 KNNR 2/1103/1

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, wg zestawienia i opisu w uwagach -3,60 m2
16 KNR 1312/903/1

Ścianki ustępowe drewniane -10,88 m2
17 Analiza - dostarczenie i montaż kabin systemowych DM1 i DM2 wg zestawienia stolarki i opisu w uwagach 2 kpl
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Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiar owa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Lamperie bud.główny do potr ącenia poz.86,11,132,155 i 177
1 KNNR 2/1401/3

Malowanie tynków, farbą syntetyczną 2-krotnie (z 2-krotnym szpachlowaniem) - lamperia m2 -1 045,68
2 Lamperie bud.boczny do potr ącenia poz.46,67 i 90
2 KNNR 2/1401/3

Malowanie tynków, farbą syntetyczną 2-krotnie (z 2-krotnym szpachlowaniem) - lamperia m2 -587,48
3 Lamperie bud.główny do zaliczenia poz.86,11,132,155  i 177
3 ORGB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe m2 1 093,94
4 KNNR 2/1401/6

Malowanie tynków, farbą emulsyjną typu np.Kabe Prolatex K11670  bez gruntowania, 
3-krotne,anal.ze zmianą materiału m2 1 093,68

4 Lamperie bud.boczny do zaliczenia poz.46,67 i 90
5 ORGB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe m2 587,48
6 KNNR 2/1401/6

Malowanie tynków, farbą emulsyjną typu np.Kabe Prolatex K11670  bez gruntowania, 
3-krotne,anal.ze zmianą materiału m2 587,48

5 Dopłata za 40 cm wys. płytek w sanitariatach bud.gł ówny poz.85,109,131,151 i 176
7 KNNR 2/805/2 (2)

Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany,wg 
opisu m2 145,86

6 Dopłata za 40 cm wys. płytek w sanitariatach bud.bo czny poz.45,66 i 89
8 KNNR 2/805/2 (2)

Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany,wg 
opisu m2 60,53

7 Dopłata za lustra nad umywalkami bud.główny
9 Analiza - dostarczenie i montaż luster wg opisu i aranżacji kpl 26
8 Dopłata za lustra nad umywalkami,bud.boczny
10 Analiza - dostarczenie i montaż luster wg opisu i aranżacji kpl 14
9 Wymiana balustrady klatki schodowej  KO1 i  obło żenie stopni  - element do potr ącenia
11 KNR 401/1306/1

Demontaż balustrad schodowych szt -40,00
12 KNNR 2/1301/1

Dostarczenie i montaż balustrady kl.sch.wg detalu m -30,10
13 KNR 202/1121/5

Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30·cm wg opisu 
pkt 11.3.4 m2 -49,69

10 Potrącenie z poz.151,152 i 153 bud.bocznego o ścieżnic i skrzydeł drzwiowych + dopłata za ścianki systemowe
14 KNNR 2/1104/2

Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone wg zewstawienia i opisu w uwagach m2 -3,60
15 KNNR 2/1103/1

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, wg zestawienia i opisu w 
uwagach m2 -3,60

16 KNR 1312/903/1
Ścianki ustępowe drewniane m2 -10,88

17 Analiza - dostarczenie i montaż kabin systemowych DM1 i DM2 wg zestawienia stolarki
i opisu w uwagach kpl 2


