
Przedmiar robót 

 
  Plac  Wolności  20 – lokal mieszkalny 

 
 

Lp. Podstawa 

ustalenia 

Opis robót Jedn. 

miary 

Obmiar 

 
 1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-15W0412-

07-020 

Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 

mm 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0412 

 Dla kol. 01-05: 
 1.Sprawdzenie działania zaworu 

 2.Nakrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym 
 3.Założenie kółka i klapy na zawór grzejnikowy 

 Dla kol. 06: 

 1.Sprawdzenie działania zaworu 
 2.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym 
 Dla kol. 07: 

 1.Nagwintowanie końca rury 

 2.Sprawdzenie działania zaworu 
 3.Nakrłcenie złączki i wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów 

materiałem 

   uszczelniającym 

  

krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

szt 4,00 

 

2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-15W0412-

02-020 

Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0412 

 Dla kol. 01-05: 

 1.Sprawdzenie działania zaworu 
 2.Nakrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym 

 3.Założenie kółka i klapy na zawór grzejnikowy 
 Dla kol. 06: 

 1.Sprawdzenie działania zaworu 

 2.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem 
uszczelniającym 

 Dla kol. 07: 

 1.Nagwintowanie końca rury 
 2.Sprawdzenie działania zaworu 

 3.Nakrłcenie złączki i wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów 

materiałem 
   uszczelniającym 

  

krotność= 1,00 
Nr Spec.:  

 

szt 4,00 

 

3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-15W0402-

02-040 

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20 mm,o 

połączeniach gwintowanych,na ścianach w budynkach 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0402 
 1.Wyznaczenie miejsc ułożenia rur 

 2.Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytów 

 3.Przecinanie, gwintowanie i gi ęcie rur  

 4.Założenie tulei ochronnych 

 5.Ułożenie rur i łączników z uszczelnieniem połączeń gwintowanych 

materiałem 
   uszczelniającym 

  

krotność= 1,00 
Nr Spec.:  

 

m 10,00 

 



4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-15W0501-

01-020 

Kotły żeliwne wodne lub parowe o powierzchni 

ogrzewalnej do 6,5 m2  wraz z wkładem kominowym z 

blachy żaroodpornej długości 3,0mb i średnicy 15 cm 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0501 

 1.Wyniesienie elementów kotłowych do kotłowni 
 2.Oczyszczenie złączy kotła 

 3.Zmontowanie kotła z pojedyńczych człon ów 

 4.Zmontowanie wyposażenia kotła 
 5.Próba szczelności kotła 

 6.Przyłączenie kotła do instalacji i czopucha 

  
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

szt 1,00 

 

5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-15W0418-

07-020 

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm 

i długości do 1600 mm 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0418 

 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów 

 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów 
 3.Zawieszenie grzejnika 

 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi 

  
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

szt 3,00 

 

6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-15W0425-

01-020 

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0425 
 _1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów 

 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów 

 3.Zawieszenie grzejnika 
 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi_ 

  

krotność= 1,00 
Nr Spec.:  

 

szt 1,00 

 

7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-15W0404-

01-040 

Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy 

zewnętrznej 20 mm,o połączeniach zgrzewanych,na 

ścianach w budynkach 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0404 

 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu 

 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów 
 3.Założenie tulei ochronnych 

 4.Ciłcie rur 

 5.Ułożenie rur i kształtek oraz połączenie za pomocą zgrzewania 
  

krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m 61,00 

 

8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-15U0311-

01-020 

Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności 

całkowitej do 25 dm3 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0311 

 Opis robót jak w pozycji. 
  

krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

szt 1,00 

 



9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-150110-01-

040 

Próba szczelności instalacji wodociągowych w 

budynkach mieszkalnych,rurociągi o średnicy do 65 mm 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0110 

 1.Przyłączenie do instalacji pampy do prób ciśnieniowych 

 2.Napełnienie instalacji wodą, wytworzenie i utrzymanie próbnego 
ciśnienia przez 

   15 minut 

 3.Sprawdzenie szczelności połączeń z zaznaczeniem ewentualnych 
nieszczelności 

 4.Wypuszczenie wody i odłączenie pompy oraz zakorkowanie wylotu 

rury 
  

krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m 20,00 

 

10 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-030304-02-

020 

Wymiana tablic licznikowych w podłożu ceglanym 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0304 

 1.Odkręcenie przykrywki zacisków 
 2.Odłączenie przewodów 

 3.Demontaż tablicy z podłoża 

 Dla kol. 01: 
 4.Wiercenie otworów 

 5.Wykonanie podkładek blaszanych 

 Dla kol. 02 i 03: 
 4.Wykucie otworów na kotwy lub kołki 

 5.Przygotowanie zaprawy cementowej 

 6.Osadzenie kotew lub kołków z ich wykonaniem 
 7.Przykręcenie tablicy zamiennej do podłoża 

 8.Podłączenie przewodów 

  
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

szt 1,00 

 

11 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-030303-03-

020 

Wymiana tablic bezpiecznikowych w podłożu ceglanym 

o powierzchni do 0,5 m2 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0303 

 1.Demontaż tablicy z podłoża 

 2.Wywiercenie lub wykucie otworów 
 Dla kol. 03-06: 

 3.Osadzenie kołków lub kotew 

 4.Przygotowanie zaprawy cementowej 
 5.Zabetonowanie kotew 

 Dla kol. 07 i 08: 

 3.Gwintowanie otworów 
 6.Przykręcenie tablicy zamiennej do podłoża 

  

krotność= 1,00 
Nr Spec.:  

 

szt 1,00 

 

12 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-030308-02-

020 

Wymiana wyłączników i przełączników o natężeniu 

prądu do 10 A 1-biegunowych w obudowie 

uszczelnionej w podłożu ceglanym 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0308 
 1.Demontaż łącznika z podłoża 

 2.Odłączenie przewodów od zacisków łącznika 

 3.Oczyszczenie przewodów 
 4.Częściowe rozebranie łącznika 

 5.Uzupełniające przygotowanie podłoża 

 6.M ontaż łącznika zamiennego do podłoża 
 7.Podłączenie przewodów 

 8.Wkręcenie dławika 

 9.Złożenie łącznika 
  

krotność= 1,00 
Nr Spec.:  

 

szt 3,00 

 



13 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-030507-03-

020 

Wymiana gniazd wtyczkowych 3-biegunowych 

natynkowych nieuszczelnionych w podłożu innym. 

Natężenie prądu do 16 A 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0507 

 1.Demontaż gniazda wtyczkowego z podłoża 
 2.Odłączenie przewodów 

 3.Oczyszczenie przewodów 

 4.Założenie koszulki na przewód uziemiający 
 5.Przymocowanie gniazda wtyczkowego zamiennego do podłoża 

 6.Odkręcenie pokrywki zacisków 

 7.Przyłączenie przewodów 
 8.Przyłączenie przewodu uziemiającego 

 9.Przykręcenie pokrywki zacisków 

 Dla kol. 05-10: 
 10.Wkręcenie dławików uszczelniających 

  

krotność= 1,00 
Nr Spec.:  

 

szt 5,00 

 

14 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-030402-01-

020 

Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych 

75x75 mm o trzech odgałęzieniach z podłączeniem 

przewodów o przekrojudo 2,5 mm2 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0402 
 1.Zdjęcie pokrywki puszki 

 2.Odłączenie przewodów 

 3.Oczyszczenie przewodów 
 4.Demontaż puszki z podłoża 

 5.Oczyszczenie podłoża 

 6.Zdjęcie pokrywki puszki zamiennej 
 7.Wyregulowanie położenia puszki zamiennej w stosunku do podłoża 

i kierunku 

   rozgałęzień 

 8.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub kleju 

 9.Przymocowanie puszki do podłoża 

 10.Przedzwonienie przewodów brzęczykiem 
 11.Podłączenie przewodów 

 12.Założenie pokrywy puszki 
  

krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

szt 5,00 

 

15 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-030203-02-

040 

Wymiana przewodów wtynkowych typu DYt 250 o 

łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 na podłożu innym 

układanych w tynku bez kucia i zaprawienia bruzd 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0203 

 1.Zdjęcie przewodu z podłoża 
 2.Zwinięcie w krążki 

 3.Związanie krążków 

 4.Rozwinięcie przewodu zamiennego 
 5.Sprawdzenie 

 6.Odmierzenie 

 7.Ucięcie 
 8.Otwarcie puszek 

 9.Wprowadzenie przewodów do puszek 

 10.Cięcie drutu wiązałkowego lub przygotowanie zaprawy gipsowej 
 11.Mocowanie przewodu do podłoża za pomocą gwożdzi lub 

zaprawy gipsowej 

  
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m 45,00 

 

16 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-15I0224-

03-090 

Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" 
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

kpl 1,00 

 

17 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-15I0223-

02-090 

Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego 
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

kpl 1,00 

 



18 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-15I0220-

0501-020 

Zlewozmywak stalowy na szafce 
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

szt 1,00 

 

19 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-15I0221-

01-020 

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem 

uruchamianym kolanem 
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

szt 1,00 

 

20 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-15I0121-

01-090 

Urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o 

pojemności 150 dm3 
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

kpl 1,00 

 

21 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-020114-01-

040 

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o 

średnicy 15-20 mm 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0114 

 1.Wyjęcie haków lub uchwytów ze ściany 
 2.Rozkręcenie rurociągu i wykręcenie łączników 

  

krotność= 1,00 
Nr Spec.:  

 

m 5,00 

 

22 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-020131-01-

020 

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o 

średnicy 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0131 
 1.Wykręcenie zaworu z podejścia i usunięcie szczeliwa z gwintu 

 2.Uszczelnienie korka i wkręcenie 

  

krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

szt 2,00 

 

23 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-15I0118-

01-020 

Wodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej 15 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.:  

 

szt 1,00 

 

24 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-15I0115-

01-020 

Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o 

średnicy nominalnej 15 mm 
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

szt 3,00 

 

25 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-15U0106-

01-090 

Podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych 

głównych (domowych) o średnicy nominalnej 15 mm,na 

uchwytach stalowych,dla rurociągów zimnej i ciepłej 

wody 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0106 
 Opis robót jak w pozycji. 

  

krotność= 1,00 
Nr Spec.:  

 

kpl 1,00 

 

26 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-150107-01-

020 

Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do 

zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy 

itp.o średnicy nominalnej 15 mm 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0107 

 1.Dokładne wyznaczenie usytuowania podejścia 

 Dla kol.01-05: 
 2.Wykonanie podejścia z rur i kształtek z uszczelnieniem konopiami i 

pastą 

   uszczelniającą 
 Dla kol.06-07: 

 2.Wyprofilowanie połączenia elastycznego 

 3.Założenie uszczelek i skręcenie śrubunków 
  

krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

szt 3,00 

 



27 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-150107-03-

020 

Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do 

zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy 

itp.o średnicy nominalnej25 mm 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0107 

 1.Dokładne wyznaczenie usytuowania podejścia 
 Dla kol.01-05: 

 2.Wykonanie podejścia z rur i kształtek z uszczelnieniem konopiami i 

pastą 
   uszczelniającą 

 Dla kol.06-07: 

 2.Wyprofilowanie połączenia elastycznego 
 3.Założenie uszczelek i skręcenie śrubunków 

  

krotność= 1,00 
Nr Spec.:  

 

szt 2,00 

 

28 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-15I0205-

04-040 

Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach 

budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 

110 mm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.:  

 

m 10,00 

 

29 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-15I0205-

02-040 

Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach 

budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 

mm 
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m 10,00 

 

30 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-15U0101-

04-040 

Rurociągi zimnej i ciepłej wody na ścianach w 

budynkach mieszkalnych.Rurociągi miedziane lutowane 

(lut.miękkie) o śr.zewnętrznej 22 mm,grub.ścianek rur 

1,0 mm 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0101 

 Opis robót jak w pozycji. 

  
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m 30,00 

 

31 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-02I1215-

01-020 

Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, o powierzchni 

elementów do 0,10 m2 
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

szt 4,00 

 

32 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-02U1136-

01-050 

Posadzki z paneli podłogowych układane na klej 

winylowy (Orgbud W-wa) / 

4,75x3,95/+/4,57x4,00/+/2,0x1,30/= 39,64m2 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1136 

 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Smarowanie piór lub wpustów paneli klejem 

 3.Ułożenie posadzki 

 4.Przybicie listew przyściennych  
  

krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m2 39,64 

 



33 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 20803-020-

050 

Licowanie powierzchni wewnętrznych ścian płytkami 

ceramicznymi mocowanymi na klej  /3,0x2,0/+/4,0x1,5/ 

= 12,00m2 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0803 

 1.Przygotowanie podłoża, sortowanie, moczenie, dopasowanie i 
ułożenie płytek 

   na zaprawie lub na klej z obrobieniem wnęk i ościeży oraz 

ospoinowanie 
   i oczyszczenie licowanych ścian (kol.01-04) 

 2.Przygotowanie nieszanki lastrykowej 

 3.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 
 4.Wykonanie okładziny z dwukrotnym oszlifowaniem i 

wyszpachlowaniem 

 5.Oczyszczenie i obmycie powierzchni (kol.05) 
  

krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m2 12,00 

 

34 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-021118-08-

050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 

30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 

8/96) 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1118 

 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 
wyrównanie 

   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie 

(kol.01) 
 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 
 5.Smarowanie płytek przy metodzie  kombinowanej 

 6.Ułożenie płytek 

 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 

 8.Spoinowanie płytek 

 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki 

  
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m2 5,20 

 

35 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-020607-01-

050 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli 

polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma 

podposadzkowa. /2,60x2,0/= 5,20m2 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 0607 

 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Ułożenie izolacji poziomej podposadzkowej z folii polietylenowej 

szerokiej i 

    papy asfaltowej ze smarowaniem zakładów emulsją asfaltową gęstą 
i lepikiem 

   asfaltowym (kol.01) 

 3.Izolacje obiektów ziemnych, zbiorników, basenów, kanałów, 
rowów folią 

   polietylenową szeroką (kol.02 i 03) 

  
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m2 5,20 

 

36 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-021101-02-

060 

Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego z 

kruszywa naturalnego. 5,20x0,07= 0,36 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1101 

 1.Wyrównanie podłoża gruntowego 

 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym 
 3.Wykonanie podkładu z betonu 

 4.Wykonanie podkładu z kruszywa 

 5.Zalanie kruszywa zaprawą 

  

krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m3 0,36 

 



37 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-021505-01-

050 

Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków 

wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit". / 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1505 

 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11) 

 2.Szpachlowanie (1x kol.05) 
 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 

 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11) 

 5.Fluatowanie (2x kol.09,12) 
  

krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m2 137,58 

 

38 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-022009-02-

050 

Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z 

gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na 

ścianach,na podłożu z tynku. / 137,58 - 41,73 = 95,85 

m2 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 2009 
 1.Przygotowanie podłoża 

 2.Przygotowanie zaprawy gipsowej 

 3.Ręczne narzucenie tynku na podłoże 
 4.Wyró wnanie narzutu i zatarcie powierzchni na gładko 

 5.Obsadzenie drobnych elementów (haki, kotwy itp.) 

 6.Reperacja drobnych uszkodzeń powierzchni 
  

krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m2 95,85 

 

39 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-022009-04-

050 

Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z 

gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na 

stropach,na podłożu z tynku. 

/4,57x3,95/+4,57x4,0/+/2,0x2,70/= 41,73m2 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 2009 
 1.Przygotowanie podłoża 

 2.Przygotowanie zaprawy gipsowej 

 3.Ręczne narzucenie tynku na podłoże 
 4.Wyró wnanie narzutu i zatarcie powierzchni na gładko 

 5.Obsadzenie drobnych elementów (haki, kotwy itp.) 

 6.Reperacja drobnych uszkodzeń powierzchni 
  

krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m2 41,73 

 

40 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-021505-09-

050 

Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.   

/4,57x3,95/+/4,57x4,0/+/2,0x2,0/+4,57x1,90/+/4,57x2,3

5x2szt./+4,57x2,54/+/4,0x2,50x4szt/+/3,0x2,50x2/ = 

137,58m2 
Charakterystyka Robót:  Tablica: 1505 
 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11) 

 2.Szpachlowanie (1x kol.05) 

 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 
 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11) 

 5.Fluatowanie (2x kol.09,12) 

  
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m2 137,58 

 

41 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-02I1015-

01-040 

Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe, dwukrotnie 

malowane farbą ftalową do gruntowania i farbą ftalową 

nawierzchniową 
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m 3,00 

 

42 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-02I1017-

01-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 

wewnątrzlokalowe jednodzielne pełne o powierzchni do 

1,60 m2, fabrycznie wykończone/2,0x0,70/x1=1,40m2 
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m2 1,40 

 



43 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-02I1017-

02-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 

wewnątrzlokalowe jednodzielne pełne o powierzchni 

ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone /2,05x0,90/ 

=1,84 m2 
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m2 1,84 

 

44 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-02I2006-

0401-050 

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych 

grubości 12,5 mm na stropach na gotowym ruszcie 
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m2 5,00 

 

45 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-02U2023-

01-050 

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na 

pojedynczych rusztach metalowych 50 

mm,jednowarstwowe z pokryciemobustronnym (Orgbud 

W-wa)  / 1,50x1,50/ = 2,25 m2 
krotność= 1,00 
Nr Spec.:  

 

m2 2,25 

 

46 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-01I1205-

01-050 

Zerwanie starych tapet 4,57x3,95 = 18,05 m2 
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m2 18,05 

 

47 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-01I1202-

09-050 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 

powierzchni podłogi ponad 5 m2 /  
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m2 39,64 

 

48 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-01I0336-

07-040 

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1 X 

1 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m 3,00 

 

49 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-01I0354-

13-020 

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek 
krotność= 1,00 
Nr Spec.:  

 

szt 2,00 

 

50 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-01I0354-

04-020 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni 

do 2 m2 /2,0x0,90/x2 szt. 
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

szt 2,00 

 

51 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-01I0708-

01-040 

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z 

zaprawy cem-wap.z wapna gaszonego,na podłożu z 

cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości 

do 15 cm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.:  

 

m 10,00 

 

52 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-01I0705-

02-040 

Wykonanie pasów szer.do 30cm z tynku kat.III na 

zaprawie z wapna gasz.na murach z cegieł lub ścianach 

bet.pokryw.bruzdyuprzednio zamur.cegłami lub 

dachówkami 
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m 10,00 

 

53 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-01I0818-

05-050 

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych / 

4,57x3,95/+4,57x4,00/+/2,01x2,59/ = 41,53 m2 
krotność= 1,00 

Nr Spec.:  

 

m2 41,53 

 

 


