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Przedmiar robót

Modernizacja sali głównej budynku remizy OSP w Rudniku

Budowa: Modernizacja sali głównej w budynku remizy OSP w Rudniku w ramach konkursu Małopolskie 
Remizy 2012

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek remizy OSP w Rudniku, który położony jest na działce nr 217/1

Lokalizacja: dz. nr 217/1 w miejscowości Rudnik, Gm. Dobczyce

Nazwa i kod CPV: 45432114-6  Roboty w zakresie podłóg drewnianych
45442110-1  Malowanie budynków
45442120-4  Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Inwestor: Gmina Dobczyce
ul. Rynek 26
32-410 Dobczyce

Jednostka opracowująca kosztorys: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce
Ul. Rynek 26
32-410 Dobczyce
tel. (12) 37-21-700
fax: (12) 2712-993
www.dobczyce.pl
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski (przedmiar) modernizacji sali głównej budynku remizy OSP w Rudniku, który 
sporządzony został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego...." (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce nr 217/1 w miejscowości Rudnik, który użytkowany jest do celów statutowych 
(przeciwpożarowych) przez miejscową jednostkę OSP, a także dla organizowania uroczystości kulturalnych społeczności lokalnej i 
uroczystości rocznicowych, patriotycznych, jak również jest wynajmowana dla organizacji wesel i innych imprez rodzinnych.
Remontu wymaga sala wielofunkcyjna przez wymianę posadzki oraz ścian wewnętrznych i sufitów wraz z wymianą stolarki drzwiowej.
Zakres robót zawiera:
• wyrównanie powierzchni podłogi poprzez mechaniczne szlifowanie istn. desek, z uprzednim demontażem listew przyściennych,
• poprawienie mocowania desek podłogowych przez dobicie istn. gwoździ i dodatkowe przykręcenie drewnowkrętami,
• wykonanie posadzki z deski dębowej litej o grub. 22mm, szer. 120-140mm, klasy Rustlical mocowanej na kleju poliuretanowym 
dwuskładnikowym wraz z montażem listew przyściennych,
• mechaniczne szlifowanie posadzki drewnianej oraz malowanie jej lakierem poliuretanowym dwuskładnikowym o wysokiej odporności 
na ścieranie (półmat),
• demontaż istniejącej boazerii z listew drewnianych,
• zeszlifowanie sztukaterii gipsowej na ścianach frontowych,
• wzmocnienie podłoża po robotach rozbiórkowych przez zagruntowanie i położenie siatki z włókna szklanego wraz z wykonaniem 
gładzi gipsowej,
• malowanie ścian i sufitów farbą lateksową odporną na ścieranie i zmywanie,
• montaż narożników ochronnych podtynkowych na ościeżach okiennych i drzwiowych,
• wykonanie lamperii ścian z masy akrylowej Textureline opalizowanej wykonanej techniką nakładania szpachelką wraz z uprzednim 
zagruntowaniem podłoża i barwieniem masy pigmentem,
• wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej (5 szt).

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Podstawy sporządzenia kosztorysu:
- przedmiar robót,
- specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
- dokumenty techniczne producentów materiałów przewidywanych do zastosowania, przy założeniu możliwości zastosowania 
materiałów równoważnych pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym,
- ceny jednostkowe obliczone na podstawie nośników cenowych obowiązujących w regionie Małopolskim w I kwartale 2012 roku.
Przyjęte założenia wyjściowe do kosztorysowania są zgodne ze „Środowiskowymi metodami kosztorysowania robót budowlanych ....”

1. Podstawa opracowania
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego...." (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

2. Metoda sporządzenia kosztorysu
Kosztorys sporządzono metodą kalkulacji uproszczonej, a ceny jednostkowe przyjęto na podstawie nośników cenotwórczych obowiązujących 
w Małopolsce w I kwartale 2012 roku.

3. Dane składników cenowych
a) Źródła cen czynników produkcji

- Stawka roboczogodziny
Stawka średnia dla robót budowlano- remontowych w Regionie Małopolskim w I kwartale 2012 roku

- Ceny materiałów
uzyskane od dostawców hurtowych z terenu Małopolski

- Ceny sprzętu
lokalne panujące na terenie powiatu myślenickiego

b) Narzuty (źródła i wskaźniki)
Narzuty na poziomie średnim dla robót budowlano-remontowych w Regionie Małopolskim w I kwaratle 2012 roku.

4. Dane dotyczące robót ogólnobudowlanych
Roboty remontowo - budowlane budynku OSP Rudnik należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robót (STWiORB) z uwzględnieniem dokumentów technicznych producentów materiałów użytych do wykonania zamówienia.

5. Inne ustalenia
Zawarte w kosztorysie i przedmiarze robót nazwy własne dla niektórych materiałów nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych 
Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, 
wydajnościowego i użytkowego. Wykonawca, który w realizacji zamówienia zamierza zastosować materiały „równoważne” ma obowiązek 
wskazać w swojej ofercie jakie materiały zostały zamienione. Należy wykazać różnicę pomiędzy paramentami materiałów określonych w 
dokumentacji przez Zamawiającego, a zaproponowanymi materiałami przez Wykonawcę z wykazaniem parametrów technicznych w formie 
tabeli. W przypadku gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń „równoważnych” wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty 
przeprojektowania poniesie Wykonawca.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
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Kosztorys niniejszy jest wycena sporzadzona dla okreslenia szacunkowej wartosci robót budowlanych, opracowany w oparciu o 
przedmiar robót, który został uzgodniony z Użytkownikiem (OSP Rudnik), przy załozeniu przecietnych warunków wykonania robót i 
wybranych rozwiazan technologicznych opisanych w
charakterystyce obiektu i STWiORB.
Ilosci obmiarowe jak równiez zestawienia materiałów sa ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga róznic sie od ilosci
rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwiazan materiałowych oraz przyjetej technologii wykonania robót.
Przed zamówieniem materiałów ilosci okreslone w zestawieniu materiałów nalezy kazdorazowo zweryfikowac na budowie.
Kosztorys (przedmiar) nalezy rozpatrywac łacznie z dokumentacją projektową.
Założenia wyjsciowe do kosztorysowania sa zgodne ze „Srodowiskowymi metodami kosztorysowania robót budowlanych ....”

Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Modernizacja sali głównej budynku remizy OSP w Rudniku

1 Element Wymiana podłogi

1 Kalkulacja 
własna

Poprawienienie mocowania podłogi z desek przez dobicie istniejących gwoździ oraz dodatkowo przykręcenie 
desek wkrętami do drewna (w ilości 35 szt/m2)

Wyliczenie ilości robót:

11,66*9,27+4,81*6,78+3*1,1*0,1 141,030000

RAZEM: 141,030000 m2 141,0

2 KNR 401/9907/2 Zeszyt 7-8 1995r. Mechaniczne szlifowanie starych posadzek, posadzki z deszczułek, ponad 8˙m2 (Analogia: 
ocyklinowanie istniejącej podłogi w celu wyrównania podłoża pod montaż podłogi z desek litych wraz z 
oderwanie listew przyściennych)

Wyliczenie ilości robót:

11,66*9,27+4,81*6,78+3*1,1*0,1 141,030000

RAZEM: 141,030000 m2 141,0

3 KNNR 2/1205/4 Posadzka z deszczułek na lepiku (Analogia: posadzka z deski dębowej litej grub. 22 mm, szer. 120-140 mm, 
dług. 600-2000mm; klasa Rustical mocowana na kleju poliuretanowym dwuskładnikowym spełniającym 
warunki EN14293)

Wyliczenie ilości robót:

Montaż podłogi z deski dębowej llitej 
grubości 22m szer. 120-160mm klasy 
Rustical (deski o zróżnicowanej barwie i 
strukturrze drewna, dowolnym układzie 
słoi, dopuszczalne sęki zdrowe zrośnięte
od 35 mm, sporadycznie dopuszczalna 
biel oraz sęki spękane powierzchniowo 
bez ubytków), wilgotność 8% (+-2%)

11,66*9,27+4,81*6,78+3*1,1*0,1 141,030000

RAZEM: 141,030000 m2 141,0

4 KNR 401/9907/4 Zeszyt 7-8 1995r. Mechaniczne szlifowanie starych posadzek, parkiet mozaikowy, ponad 8˙m2

Wyliczenie ilości robót:

mechaniczne ocyklinowanie posadzki z 
deski dębowej litej

11,66*9,27+4,81*6,78+3*1,1*0,1 141,030000

RAZEM: 141,030000 m2 141,0

5 KNNR 2/1205/8 Lakierowanie posadzek i parkietów (Analogia: lakierowanie posadzki drewnianej lakierem poliuretanowym 
dwuskładnikowym - półmat, o wysokiej odporności na ścieranie - do stosowania w budownictwie użyteczności 
publicznej, zgodny z EN 14904:2006 - odporność na poślizg)

Wyliczenie ilości robót:

lakierowanie posadzki drewnianej 
dębowej przez dwukrotne pomalowanie 
podkładem (gruntem), matowienie 
papierem ściernym "150" oraz dwukrotne
malowanie lakierem poliuretanowym 
dwuskładnikowym, np. Bona Traffic lub o
równoważnych parametrach

11,66*9,27+4,81*6,78+3*1,1*0,1 141,030000

RAZEM: 141,030000 m2 141,0

2 Element Remont ścian i sufitu

6 Kalkulacja 
indywidualna

Zeszlifowanie sztukaterii gipsowej na ścianach sali balowej wraz z zagruntowaniem i wzmocnieniem podłoża 
przez położenie siatki z włókna szklanego na masie Megaron Gt-90

Wyliczenie ilości robót:

2,28*(6,78+4,81)+2,18*4,88 37,063600

RAZEM: 37,063600 m2 37,1
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<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

7 KNR 401/426/3 Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski nieotynkowane na wpust lub półwpust (rozbiórka boazerii)

Wyliczenie ilości robót:

demontaż boazerii z besek szer. do 10 
cm

1,5*(6,78+4,81+14,08)+1,6*(11,66+9,27+4,88)+1,5*(0,26*2+0,1+0,1
3+0,32*2)-3*(1,32*1,5)

75,946000

RAZEM: 75,946000 m2 75,9

8 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany 
(Analogia: wzmocnienie podłoża siatką z włókna szklanego w masie gipsowej Megaron Gt-90)

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia ścian po zdemontowaniu 
boazerii

1,5*(6,78+4,81+14,08)+1,6*(11,66+9,27+4,88)+1,5*(0,26*2+0,1+0,1
3+0,32*2)-3*(1,32*1,5)

75,946000

powierzchnia ścian po zeszlifowaniu 
sztukaterii gipsowej

2,28*(6,78+4,81)+2,18*4,88 37,063600

RAZEM: 113,009600 m2 113,0

9 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

gruntowanie powierzchni ścian pod gładź
gipsową na demontażu boazerii

1,5*(6,78+4,81+14,08)+1,6*(11,66+9,27+4,88)+1,5*(0,26*2+0,1+0,1
3+0,32*2)-3*(1,32*1,5)

75,946000

gruntowanie powierzchni ścian pod gładź
gipsową po zeszlifowaniu sztukaterii 
gipsowej

2,28*(6,78+4,81)+2,18*4,88 37,063600

RAZEM: 113,009600 m2 113,0

10 KNR 401/713/1 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach 
(analogia: wykonanie gładzi na powierzchni ścian)

Wyliczenie ilości robót:

wykonanie gładzi na powierzchni ścian 
po zdemontowaniu boazerii

1,5*(6,78+4,81+14,08)+1,6*(11,66+9,27+4,88)+1,5*(0,26*2+0,1+0,1
3+0,32*2)-3*(1,32*1,5)

75,946000

wykonanie gładi gipsowej na ścianach po
zeszlifowaniu sztukaterii gipsowej

2,28*(6,78+4,81)+2,18*4,88 37,063600

RAZEM: 113,009600 m2 113,0

11 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 (Analogia: Aquagrunt Koncentrat)

Wyliczenie ilości robót:

przygotowanie powierzchni ścian do 
malowania (ponad lamperię o wys. 
1,60m do sufitu)

2,18*(14,08+11,66+9,27+4,88+4,81)+3,18*(0,26*2+0,3+0,1+0,3+0,1
3+0,32*2+0,48+0,44+0,74+0,12+0,29+0,57+1,05)

115,508400

RAZEM: 115,508400 m2 115,5

12 KNRW 
401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynków (ściany)

Wyliczenie ilości robót:

przygotowanie powierzchni ścian do 
malowania (ponad lamperię o wys. 
1,60m do sufitu)

2,18*(14,08+11,66+9,27+4,88+4,81)+3,18*(0,26*2+0,3+0,1+0,3+0,1
3+0,32*2+0,48+0,44+0,74+0,12+0,29+0,57+1,05)

115,508400

RAZEM: 115,508400 m2 115,5

13 KNRW 
401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian (Analog: farba lateksowa Hi-Latex - kolor)

Wyliczenie ilości robót:

malowania ścian sali farbą lateksową od 
lamperii do sufitu (kolor wymaga 
akceptacji z zamawiającym)

2,18*(14,08+11,66+9,27+4,88+4,81)+3,18*(0,26*2+0,3+0,1+0,3+0,1
3+0,32*2+0,48+0,44+0,74+0,12+0,29+0,57+1,05)

115,508400

RAZEM: 115,508400 m2 115,5

14 KNRW 
401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynków (ściany)

Wyliczenie ilości robót:

gładzie gipsowe na powierzchni sufitu 
sali

11,66*9,27+6,78*4,81+4,30*(2*0,3+0,25+2*0,3+0,25) 148,010000

RAZEM: 148,010000 m2 148,0

15 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 (Analogia: Aquagrunt Koncentrat)

Wyliczenie ilości robót:

gruntowanie powierzchni sufitów sali 11,66*9,27+6,78*4,81+4,30*(2*0,3+0,25+2*0,3+0,25) 148,010000

RAZEM: 148,010000 m2 148,0
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<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

16 KNRW 
401/1204/1

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów (Analog: farba lateksowa Hi-Latex)

Wyliczenie ilości robót:

malowania sufitów sali farbą lateksową 11,66*9,27+6,78*4,81+4,30*(2*0,3+0,25+2*0,3+0,25) 148,010000

RAZEM: 148,010000 m2 148,0

17 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

narożniki słupów pod masę szpachlową 1,6*12 19,200000

narożniki wokół drzwi 1,35*3+2,1*2*3 16,650000

narożniki wokół okien 1,14*4+2,07*2*4+3,0*3+2,07*2*3 42,540000

RAZEM: 78,390000 mb 78,4

18 NNRNKB 
202/2013/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5˙m2, (grubość 
3˙mm) na tynku

Wyliczenie ilości robót:

wykonanie drugiej warstwy gładzi 
gipsowej pod lamperię z masy akrylowej

1,6*(14,08+11,66+9,27+4,88+4,81) 71,520000

RAZEM: 71,520000 m2 71,5

19 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie lamperii masą akrylową Texturline (Benajmin Moor) opalizowanej wykonanej techniką nakładania 
szpachelką wraz z uprzednim zagruntowaniem podłoża i barwieniem masy pigmentem

Wyliczenie ilości robót:

wykonanie lamperii o wysokości 1,60 m z
masy akrylowej Texturline (Benjamin 
Moor)

1,6*(14,08+11,66+9,27+4,88+4,81) 71,520000

Położenie masy akrylowej Textureline 
zgodnie z kartami technicznymi 
producenta

RAZEM: 71,520000 m2 71,5

20 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (Analogia: montaż narożników ochronnych np. C/S 
ACROVYN model SSM 20 wraz z końcówkami)

Wyliczenie ilości robót:

montaż narożników ochronnych na 
słupach na wysokość lamperii: C/S 
ACROVYN model SSM 20 wraz z 
końcówkami i osłoną 
przeciwuderzeniową, kolor 
odpowiadający lamperi opalizowanej

1,6*11 17,600000

RAZEM: 17,600000 mb 17,6

21 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

narożniki wokół drzwi 1,35*3+2,1*2*3 16,650000

narożniki wokół okien 1,14*4+2,07*2*4+3,0*3+2,07*2*3 42,540000

RAZEM: 59,190000 mb 59,2

3 Element Wymiana stolarki drzwiowej

22 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych: wymiana drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych z 
drewna klejonego, wykonanych na zamówienie

Wyliczenie ilości robót:

1,35*2,1*3 8,505000

RAZEM: 8,505000 m2 8,5

23 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych: wymiana drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z 
drewna klejonego, wykonanych na zamówienie

Wyliczenie ilości robót:

drzwi drewniane do szatni wraz z 
ościeżnicą

1,0*2,10 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,1

24 KNP 2/1507/4 Umocowanie opasek o szerokości do 6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

opaski drzwi 135x210 cm 2*(1,35+2*2,10) 11,100000

opaski drzwi 100x210 cm 1*(1,00+2*2,10) 5,200000

RAZEM: 16,300000 m 16,3
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<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

25 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych: wymiana drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych do 
kotłowni o odporności ogniowej EI60

Wyliczenie ilości robót:

drzwi drewniane o odporności ogniowej 
EI60 do kotłowni wraz z ościeżnicą

1,0*2,10 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,1

Przedmiar robót

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

Modernizacja sali głównej budynku remizy OSP w Rudniku
1 Wymiana podłogi
1 Kalkulacja własna

Poprawienienie mocowania podłogi z desek przez dobicie istniejących gwoździ oraz dodatkowo przykręcenie desek wkrętami do drewna (w 
ilości 35 szt/m2)

141,0 m2
Robocizna razem r-g 0,31915 45,00000
Wkręty do podłóg drewnianych ocynkowany Fi 3,5x55mm, 
główka stożkowa (Spax) szt 35 4 935,0000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
2 KNR 401/9907/2

Zeszyt 7-8 1995r. Mechaniczne szlifowanie starych posadzek, posadzki z deszczułek, ponad 8˙m2 (Analogia: ocyklinowanie istniejącej podłogi 
w celu wyrównania podłoża pod montaż podłogi z desek litych wraz z oderwanie listew przyściennych)

141,0 m2
Robocizna razem r-g 0,34 47,94000
Materiał ścierny (na papierze lub tekturze, grubo- 57%, średnio-
28%, drobnoziarnisty 15%) m2 0,142 20,02200
Szlifierka do parkietów m-g 0,26 36,66000
3 KNNR 2/1205/4

Posadzka z deszczułek na lepiku (Analogia: posadzka z deski dębowej litej grub. 22 mm, szer. 120-140 mm, dług. 600-2000mm; klasa Rustical 
mocowana na kleju poliuretanowym dwuskładnikowym spełniającym warunki EN14293)

141,0 m2
Robocizna razem r-g 1,31 184,71000
Deska posadzkowa lita z drewna dębowego o grubości 22 mm, 
szerokości od 120-140 mm, długości od 600-2000 mm, klasa 
Rustical m2 1,04 146,64000
Klej poliuretanowy do parkietu, dwukomponentowy, spełniający 
wymagania normy EN-14293 (np: Bona R778 lub o 
równoważnych parametrach) kg 1,25 176,25000
Listwy przypodłogowe dębowe - cokół ze stopką o wys. 7 cm m 1,16 163,56000
Materiały inne (Materiały) % 2
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0148 2,08680
Szlifierka do parkietów m-g 0,017 2,39700
4 KNR 401/9907/4

Zeszyt 7-8 1995r. Mechaniczne szlifowanie starych posadzek, parkiet mozaikowy, ponad 8˙m2
141,0 m2

Robocizna razem r-g 0,39 54,99000
Materiał ścierny (na papierze lub tekturze, grubo- 57%, średnio-
28%, drobnoziarnisty 15%) m2 0,163 22,98300
Szlifierka do parkietów m-g 0,3 42,30000
5 KNNR 2/1205/8

Lakierowanie posadzek i parkietów (Analogia: lakierowanie posadzki drewnianej lakierem poliuretanowym dwuskładnikowym - półmat, o 
wysokiej odporności na ścieranie - do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej, zgodny z EN 14904:2006 - odporność na poślizg)

141,0 m2
Robocizna razem r-g 0,245 34,54500
Lakier poliuretanowy 2-składnikowy do parkietów (półmat), z 
utwardzaczem, do stosowania w budownictwie użyteczności 
publicznej, zgodny z EN 14904:2006 (np: Bona Traffic lub o 
równoważnych parametrach) dm3 0,24 33,84000
Lakier poliuretanowy 1-kładnikowy podkładowy do parkietów 
(np: Bona Prime Classic lub o równoważnych parametrach) dm3 0,12 16,92000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0003 0,04230
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

2 Remont ścian i sufitu
6 Kalkulacja indywidualna

Zeszlifowanie sztukaterii gipsowej na ścianach sali balowej wraz z zagruntowaniem i wzmocnieniem podłoża przez położenie siatki z włókna 
szklanego na masie Megaron Gt-90

37,1 m2
Robocizna razem r-g 1,45 53,79500
Gładź gipsowa Megaron GT-90 (biała Classic - op. 20kg) kg 5,25 194,77500
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko 
penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit˙CT˙17" dm3 0,22 8,16200
Siatka z włókna szklanego biała 145g/m2 (oczko 5x5mm) m2 1,1 40,81000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
7 KNR 401/426/3

Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski nieotynkowane na wpust lub półwpust (rozbiórka boazerii)
75,9 m2

Robocizna razem r-g 0,21 15,93900
8 KNR 23/2612/6

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany (Analogia: wzmocnienie podłoża siatką z
włókna szklanego w masie gipsowej Megaron Gt-90)

113,0 m2
Robocizna razem r-g 0,6112 69,06560
Gładź gipsowa Megaron GT-90 (biała Classic - op. 20kg) kg 4 452,00000
Siatka z włókna szklanego biała 145g/m2 (oczko 5x5mm) m2 1,135 128,25500
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,007 0,79100
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,58760
9 NNRNKB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
113,0 m2

Robocizna razem r-g 0,08 9,04000
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko 
penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit˙CT˙17" dm3 0,22 24,86000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,002 0,22600
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,33900
10 KNR 401/713/1 (2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach (analogia: wykonanie gładzi na 
powierzchni ścian)

113,0 m2
Robocizna razem r-g 0,37 41,81000
Gładź polimerowo-gipsowa Megaron Profesional (biała - op. 
20kg) kg 4,25 480,25000
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,1 124,30000
Woda m3 0,0064 0,72320
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,01 1,13000
11 NNRNKB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 (Analogia: Aquagrunt Koncentrat)
115,5 m2

krotność = 2,0
Robocizna razem r-g 0,08 18,48000
Aquagrunt Koncentrat (Dekoral) dm3 0,15 34,65000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,002 0,46200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,69300
12 KNRW 401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków 
(ściany)

115,5 m2
Robocizna razem r-g 0,095 10,97250
Gładź polimerowo-gipsowa Megaron Profesional (biała - op. 
20kg) kg 4,25 490,87500
Materiały inne (Materiały) % 2
13 KNRW 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian (Analog: farba lateksowa Hi-Latex - kolor)
115,5 m2

Robocizna razem r-g 0,127 14,66850
Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych (Hi-Latex) - 
kolor dm3 0,25 28,87500
Materiały inne (Materiały) % 2
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14 KNRW 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków 
(ściany)

148,0 m2
Robocizna razem r-g 0,095 14,06000
Gładź polimerowo-gipsowa Megaron Profesional (biała - op. 
20kg) kg 4,25 629,00000
Materiały inne (Materiały) % 2
15 NNRNKB 202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 (Analogia: Aquagrunt Koncentrat)
148,0 m2

krotność = 2,0
Robocizna razem r-g 0,06 17,76000
Aquagrunt Koncentrat (Dekoral) dm3 0,15 44,40000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,002 0,59200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,88800
16 KNRW 401/1204/1

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów (Analog: farba lateksowa Hi-Latex)
148,0 m2

Robocizna razem r-g 0,127 18,79600
Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych (Hi-Latex firmy 
Dekoral) dm3 0,275 40,70000
Materiały inne (Materiały) % 2
17 KNR 23/2612/8

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
78,4 mb

Robocizna razem r-g 0,22 17,24800
Zaprawa klejowa sucha do systemu ociepleń kg 0,9 70,56000
Kątowniki aluminiowe m 1,176 92,19840
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0007 0,05488
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,03920
18 NNRNKB 202/2013/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5˙m2, (grubość 3˙mm) na tynku
71,5 m2

Robocizna razem r-g 0,26 18,59000
Gładź gipsowa Megaron GT-120 (biała Classic - op. 20kg) kg 2,5 178,75000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,004 0,28600
Środek transportowy (1) m-g 0,005 0,35750
19 Kalkulacja indywidualna

Wykonanie lamperii masą akrylową Texturline (Benajmin Moor) opalizowanej wykonanej techniką nakładania szpachelką wraz z uprzednim 
zagruntowaniem podłoża i barwieniem masy pigmentem

71,5 m2
Robocizna razem r-g 2,44755 175,00000
Akrylowa masa dekoracyjna - biała (Texture Base: Benjamin 
Moor) zużycie: 0,35kg/m2 kg 0,35 25,02500
Wodorozcieńczalna akrylowa farba gruntująca SuperSpec 
Green 785 (Benjamin Moor); zużycie: 0,125 dm3/m2 dm3 0,125 8,93750
Akrylowe, opalizująca pasta metaliczna Texturetop - opak. 220g
(Benjamin Moor); zużycie: opak. 220g/6m2 szt 0,16671 11,92000
Dyspersyjny grunt akrylowy AKRYL G (wydajność 10-16 
m2/1dm3) dm3 0,1 7,15000
Pigment do masy akrylowej TextureBase kg 0,06294 4,50000
Materiały inne (Materiały) % 3
20 KNR 17/2609/8

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (Analogia: montaż narożników ochronnych np. C/S ACROVYN model SSM 20 wraz z
końcówkami)

17,6 mb
Robocizna razem r-g 0,22 3,87200
Zaprawa klejowa sucha do systemu ociepleń kg 0,9 15,84000
Narożnik zewnętrzny ochronny C/S ACROVYN model SSM 20 
wraz z końcówkami i osłoną przeciwuderzeniową, kolor 
odpowiadający lamperi opalizowanej (wys. 1,6m) szt 0,625 11,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0007 0,01232
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00880
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21 KNR 23/2612/8
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

59,2 mb
Robocizna razem r-g 0,22 13,02400
Zaprawa klejowa sucha do systemu ociepleń kg 0,9 53,28000
Kątowniki aluminiowe m 1,176 69,61920
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0007 0,04144
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,02960
3 Wymiana stolarki drzwiowej
22 KNNR 3/702/5

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych: wymiana drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych z drewna klejonego, wykonanych na 
zamówienie

8,5 m2
Robocizna razem r-g 2,76 23,46000
Ościeżnica drewniana o szerokości na grubość ściany, z 
mocowaniem drzwi na 3 zawiasy szt 0,35294 3,00000
Drzwi drewniane wewnętrzne 2-skrzydłowe o wym. 
1325x2100mm, wykonane z drewna klejonego, malowane 
lakierem odpornym na intensywne użytkowanie szt 0,35294 3,00000
Materiały inne (Materiały) % 7,5
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,51000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,05 0,42500
23 KNNR 3/702/5

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych: wymiana drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z drewna klejonego, wykonanych na 
zamówienie

2,1 m2
Robocizna razem r-g 2,76 5,79600
Ościeżnica drewniana o szerokości na grubość ściany, z 
mocowaniem drzwi na 3 zawiasy szt 0,47619 1,00000
Drzwi drewniane wewnętrzne 1-skrzydłowe o wym. 
1000x2100mm, wykonane z drewna klejonego, malowane 
lakierem odpornym na intensywne użytkowanie szt 0,47619 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 7,5
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,12600
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,05 0,10500
24 KNP 2/1507/4

Umocowanie opasek o szerokości do 6˙cm
16,3 m

Robocizna razem r-g 0,07 1,14100
Opaski drewniane drzwiowe szer. do 10 cm m 1,05 17,11500
25 KNNR 3/702/5

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych: wymiana drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych do kotłowni o odporności ogniowej 
EI60

2,1 m2
Robocizna razem r-g 2,76 5,79600
Ościeżnica drewniana o szerokości na grubość ściany, z 
mocowaniem drzwi na 3 zawiasy szt 0,47619 1,00000
Drzwi wewnętrzne 1-skrzydłowe pełne o odporności ogniowej 
EI60, o wym. 1000x2100mm wraz z ościeżnicą kpl 0,47619 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 7,5
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,12600
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,05 0,10500
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Robocizna razem r-g 915,4986
Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 915,4986

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Akrylowa masa dekoracyjna - biała (Texture Base: Benjamin Moor) zużycie: 0,35kg/m2 kg 25,025
2. Akrylowe, opalizująca pasta metaliczna Texturetop - opak. 220g (Benjamin Moor); zużycie: opak. 220g/6m2 szt 11,92
3. Aquagrunt Koncentrat (Dekoral) dm3 79,05
4. Deska posadzkowa lita z drewna dębowego o grubości 22 mm, szerokości od 120-140 mm, długości od 600-2000 

mm, klasa Rustical m2 146,64
5. Drzwi drewniane wewnętrzne 1-skrzydłowe o wym. 1000x2100mm, wykonane z drewna klejonego, malowane lakierem

odpornym na intensywne użytkowanie szt 1
6. Drzwi drewniane wewnętrzne 2-skrzydłowe o wym. 1325x2100mm, wykonane z drewna klejonego, malowane lakierem

odpornym na intensywne użytkowanie szt 3
7. Drzwi wewnętrzne 1-skrzydłowe pełne o odporności ogniowej EI60, o wym. 1000x2100mm wraz z ościeżnicą kpl 1
8. Dyspersyjny grunt akrylowy AKRYL G (wydajność 10-16 m2/1dm3) dm3 7,15
9. Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych (Hi-Latex firmy Dekoral) dm3 40,7

10. Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych (Hi-Latex) - kolor dm3 28,875
11. Gładź gipsowa Megaron GT-120 (biała Classic - op. 20kg) kg 178,75
12. Gładź gipsowa Megaron GT-90 (biała Classic - op. 20kg) kg 646,775
13. Gładź polimerowo-gipsowa Megaron Profesional (biała - op. 20kg) kg 1 600,125
14. Kątowniki aluminiowe m 161,8176
15. Klej poliuretanowy do parkietu, dwukomponentowy, spełniający wymagania normy EN-14293 (np: Bona R778 lub o 

równoważnych parametrach) kg 176,25
16. Lakier poliuretanowy 1-kładnikowy podkładowy do parkietów (np: Bona Prime Classic lub o równoważnych 

parametrach) dm3 16,92
17. Lakier poliuretanowy 2-składnikowy do parkietów (półmat), z utwardzaczem, do stosowania w budownictwie 

użyteczności publicznej, zgodny z EN 14904:2006 (np: Bona Traffic lub o równoważnych parametrach) dm3 33,84
18. Listwy przypodłogowe dębowe - cokół ze stopką o wys. 7 cm m 163,56
19. Materiał ścierny (na papierze lub tekturze, grubo- 57%, średnio- 28%, drobnoziarnisty 15%) m2 43,005
20. Narożnik zewnętrzny ochronny C/S ACROVYN model SSM 20 wraz z końcówkami i osłoną przeciwuderzeniową, kolor

odpowiadający lamperi opalizowanej (wys. 1,6m) szt 11
21. Opaski drewniane drzwiowe szer. do 10 cm m 17,115
22. Ościeżnica drewniana o szerokości na grubość ściany, z mocowaniem drzwi na 3 zawiasy szt 5
23. Pigment do masy akrylowej TextureBase kg 4,5
24. Siatka z włókna szklanego biała 145g/m2 (oczko 5x5mm) m2 169,065
25. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit˙CT˙17" dm3 33,022
26. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 124,3
27. Wkręty do podłóg drewnianych ocynkowany Fi 3,5x55mm, główka stożkowa (Spax) szt 4 935
28. Woda m3 0,7232
29. Wodorozcieńczalna akrylowa farba gruntująca SuperSpec Green 785 (Benjamin Moor); zużycie: 0,125 dm3/m2 dm3 8,9375
30. Zaprawa klejowa sucha do systemu ociepleń kg 139,68

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Szlifierka do parkietów m-g 81,357
2. Środek transportowy (1) m-g 3,7047
3. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 5,4601
4. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,89964

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 91,42144


