
 Gniewino 14.05.2014 
 
 
PRZEDMIAR ROBÓT 
  
   
 

Inwestor: Samorzadowa Szkoła Podstawowa 
 ul. Wejherowska 22 
 84-241 Gościcino 
 
Nr Umowy:  
Nr Kosztorysu: 01052014 
 
 

Budowa: 

Samorządowa Szkoła Podstawowa 

Obiekt: 

Remont pomieszczeń w budynku szkoły 

 

 
 
 

Sporządził:   Zatwierdził: 
 
Mirosław Trocki 
ul. Szkolna 8 
84-250 Gniewino 
604095041 
 



 

 
 

H)   KLATKA SCHODOWA PRZY "HOLU DUZYM"- ROBOTY REMONTOWE 

 
201)       PKZ 920-2303-00100- 

poręcz profilowana, umocowana do gotowego płaskownika. wykonanie poręczy - odcinki proste 

montaż pochwytu plastykowego 
 
Ilość:  12,6500 m 
 

202)       KNR 401W-1206-04000- 

dwukrotne malowanie farbą olejną ogólnego stosowania,starych tynków wewnętrznych ścian,z 

jednokrotnym szpachlowaniem- malowanie podstopni, boków schodów 
 
Ilość:  6,7200 m2 
 

203)       KNR 401-1212-05000- 

dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych 

12,65x1,12=14,16m2 
 
Ilość:  14,1600 m2 

Demontaż  balustrad ze stali kształtowej   + montaż  balustrad ze stali nierdzewnej  wys 1.10 m   ( 
balustrady dostosować do  istniejących balustrad   ze stali nierdzewnej w obiekcie szkolnym                                                                      

mb 12,65  

204)       KNR 202-2009-02000- 

tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 

na ścianach,na podłożu z tynku. 
 
 
Ilość:  37,6000 m2 
 

205)       KNR 202-2009-04000- 

tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 

na stropach,na podłożu z tynku. 
 
 
Ilość:  12,5800 m2 
 

206)       KNR 401-1206-02000- 

dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania 
 
Ilość:  13,4600 m2 
 

207)       KNR 401-1204-02000- 

dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 

 
 
 
Ilość:  24,1400 m2 
 

208)       KNR 401-1204-01000- 

dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 

 

 



 
 
Ilość:  12,5800 m2 
 

209)       KNR 401-1212-19000- 

dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego 

stosowania 
 
Ilość:  2,4000 m2 
 

210)       KNR 401-1212-27000- 

jednokrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 
 
Ilość:  10,0000 m 
 

211)       KNR 401-1212-01000- 

jednokrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych 

jednokrotnie 
 
Ilość:  1,0000 m2 
 

212)       KNR 202W-1036-02000- 

Wymiana obudowy z boazeri grzejników c.o. 
 
Ilość:  2,1300 m2 
 

 

I)   KORYTARZ PRZY WEJŚCIU NA ANTRESOLE SALI GIMNASTYCZNEJ 

 
213)       KNR 402-0130-08000- 

demontaż skrzynki hydrantowej wnękowej 
 
Ilość:  1,0000 szt 
 

214)       KNR 404-0804-01000- 

rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie i kondygnacji 
 
Ilość:  3,2000 m 
 

215)       KNR 401-0354-04000- 

wykucie z muru ościeżnic drewnianych - analogia stolarki drewnianej 
 
Ilość:  2,0000 szt 
 

216)       KNR 403-1134-01000- 

demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 
 
Ilość:  3,0000 szt 
 

217)       KNR 401-0808-08000- 

rozbiórka cokolików drewnianych - analogia demontaż listwe przyściennych 
 
 
Ilość:  24,1600 m 
 



218)       KNR 404-0504-07000- 

rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek 
 
Ilość:  31,7400 m2 
 

219)       KNR 401-0354-12000- 

wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 
 
Ilość:  8,1000 m 
 

220)       KNR 401-0804-05000- 

naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko 
 
Ilość:  10,0000 m 
 

221)       KNR 202-1115-04000- 

warstwy wygładzające z masy kazeinowo-cementowej,grubość warstwy 1-3 mm. 
 
 
Ilość:  31,7400 m2 
 

222)       KNR 202W-1123-02010- 

posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej,rulonowych na kleju 

dyspersyjnym szybkowiążącym 

- tarkiet trudnościeralny 
 
 
Ilość:  34,7500 m2 
 

223)       KNR 202W-1123-04000- 

zgrzewanie wykładzin rulonowych 

2,posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej,rulonowych na kleju 

dyspersyjnym szybkowiążącym 

- tarkiet trudnościeralny 
 
 
Ilość:  34,7500 m2 
 

224)       KNR 401-0705-07010- 

wykonanie pasów szer.do 10cm z tynku kat.iii na zaprawie z wapna suchogasz.na murach z cegel 

lub ścianach z bet.pokrywających bruzdy po zdemontowanych listwach przyściennych 
 
 
Ilość:  24,1600 m 
 

225)       KNR 202W-0127-03000- 

ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12 cm 

3,26x2,90=9,45 

 

- otwór okienny 1,5x1,5m=2,25m2 

Razem 7,20m2 
 
Ilość:  7,2000 m2 
 

226)       KNR 401-0715-01010- 



tynki wewnętrzne zwykłe kat.ii/wap.suchogasz/wykonane ręcznie,podłoże z cegły,pustaków 

cer.gazo-i pianobet.na ścianach płaskich,pow.podłogi pomieszczeń do 5m2 

3,26x2,90=9,45 

- otwór okienny 1,5x1,5m=2,25m2 

Razem 7,20m2x2=14,40m2 

 
 
Ilość:  14,4000 m2 
 

227)       KNR 202-2009-02000- 

tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 

na ścianach,na podłożu z tynku 

 
Ilość:  47,5300 m2 
 

228)       KNR 401-0338-01000- 

wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie 

wapiennej 
 
Ilość:  24,0000 m 
 

229)       KNR 508W-0302-01000- 

montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm o jednym 

wylocie, mocowane na zaprawę 
 
Ilość:  1,0000 szt 
 

230)       KNR 508W-0209-01000- 

przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku na podłożu betonowym 
 
 
Ilość:  24,0000 m 
 

231)       KNR 403-0308-03010- 

wymiana przycisków o natężeniu prądu do 10 a 1-biegunowych w obudowie uszczelnionej w 

podłożu betonowym 
 
Ilość:  1,0000 szt 
 

232)       KNR 508W-0514-07000- 

montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania 

przewodu,przykręcanych 2x40 w w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem 
 
Ilość:  3,0000 kpl 
 

233)       KNR 401-0705-07000- 

wykonanie pasów szer.do 10cm z tynku kat.iii na zaprawie z wapna gasz.na murach z cegieł lub 

ścianach z betonu pokrywających bruzdy, 
 
Ilość:  24,0000 m 
 

234)       KNR 202-2009-02000- 

tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 

na ścianach,na podłożu z tynku. 
 



 
Ilość:  124,2800 m2 
 

235)       KNR 202-2009-04000- 

tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 

na stropach,na podłożu z tynku. 
 
 
Ilość:  38,5600 m2 
 

236)       KNR 401-1206-02000- 

dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania 
 
Ilość:  34,7500 m2 
 

237)       KNR 401-1204-02000- 

dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 

 
 
 
Ilość:  82,2800 m2 
 

238)       KNR 401-1204-01000- 

dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 

 

 
 
 
Ilość:  38,5600 m2 
 

239)       KNR 401-1212-19000- 

dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego 

stosowania 
 
Ilość:  7,6800 m2 
 

240)       KNR 401-1212-27000- 

jednokrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 
 
Ilość:  11,0000 m 
 

241)       KNR 401-0320-02000- 

obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu  do świetlicy 

1,41x1,98=2,79m2 
 
Ilość:  2,7900 m2 
 

242)       KNR 202W-1022-01000- 

skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,pełne,dwuskrzydłowe,fabrycznie wykończone 

1,41x1,98=2,79m2 
 
Ilość:  2,7900 m2 
 

243)       KNR 215W-0142-02000- 

szafki hydrantowe wnękowe 
 



Ilość:  1,0000 szt 
 

244)       KNR 202W-1018-03010- 

okna z kształtowników z wysokoudarowego pcw ,montowane przy pomocy łączników 

rozporowych 

1,5x1,5 x 1 okna =2,25m2 
 
Ilość:  2,2500 m2 
 

245)       KNR 202W-1018-04010- 

okna z kształtowników z wysokoudarowego pcw o powierzchni ponad 1,5 m2,montowane przy 

pomocy łączników rozporowych 

2,67x2,30x3szt.=18,42 
 
Ilość:  18,4200 m2 
 

246)       KNR 202W-0514-02010- 

różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55 mm,przy szerokości w rozwinięciu 

ponad 25 cm- montaż parapetów blaszanych powlekanych 
 
Ilość:  2,0200 m2 
 

247)       KNR 202W-1036-02000- 

Wykonanie obudowy z boazeri grzejników c.o. 

1,15x1,90x2=4,37m2 
 
Ilość:  4,3700 m2 
 
 
 

 


