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Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. Ilosć Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 SALA
1.1 Rozbiórka okładzin kamiennych, okładziny kamienne układane na zaprawie 

cementowej, rozebranie ręczne m2 3,5
1.2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowej m2 15,02
1.3 Gruntowanie podłoży przed tynkowaniem, powierzchnie pionowe, preparatem 

Ceresit CT 17 m2 15,02
1.4 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, pomieszczenie ponad 

5·m2 m2 15,02
1.5 Przecieranie starych tynków z zeskrobaniem farby m2 245,02
1.6 Gruntowanie podłoży przed szpachlowaniem, powierzchnie pionowe, preparatem 

Ceresit CT 17 m2 260,04
1.7 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych,

2-warstwowa m2 260,04
1.8 Gruntowanie podłoży przed malowaniem, powierzchnie pionowe, preparatem 

Ceresit CT 17 m2 260,04
1.9 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 260,04
1.10 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien 

mineralnych m2 38,73
1.11 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe 4x40·W kpl 9
1.12 Rolety okienne wewnętrzne tekstylne 88 x 115 cm, z prowadnicami szt 4
1.13 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Weber.Floor 4716 m2 38,73
1.14 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie 

podłoża m2 38,73
1.15 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, 

metoda zwykła m2 38,73
1.16 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 

30x30·cm, cokolik 15·cm, metoda zwykła m 25,04
2 KORYTARZ
2.1 Przecieranie starych tynków z zeskrobaniem farby m2 24,64
2.2 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2 24,64
2.3 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych,

2-warstwowa m2 24,64
2.4 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2 24,64
2.5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 24,64
2.6 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien 

mineralnych m2 4,75
2.7 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Weber.Floor 4716 m2 4,75
2.8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie 

podłoża m2 4,75
2.9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, 

metoda zwykła m2 4,75
2.10 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 

30x30·cm, cokolik 15·cm, przygotowanie podłoża m 7,48
2.11 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 

30x30·cm, cokolik 15·cm, metoda zwykła m 7,48
2.12 Grzejniki konwektorowe elektryczne typ GE, montaż grzejników stacjonarnych, 

wysokości 0,40·m, typu: GE-20/4/10 szt 2
3 DASZEK NAD DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI
3.1 Daszki z poliwęglanu na konstrukcji stalowej nad drzwiami, analogia m2 1,5
4 KOSTKA BRUKOWA
4.1 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy ziemi 

urodzajnej do 35 cm z przewozem taczkami m2 6
4.2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm m2 5
4.3 Obrzeża betonowe, 20x6·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą 

cementową m 9,5
4.4 Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 

10·cm, walec wibracyjny m2 5
4.5 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8·cm, kostka prostokątna 

20x10·cm, na podsypce cementowo-piaskowej m2 5
5 OKŁADZINA SCHODÓW
5.1 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Weber.Floor 4716 m2 4,35
5.2 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża m2 4,35
5.3 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30·cm m2 4,35
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5.4 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, 
przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 15·cm m 1,5

5.5 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z 
przycinaniem płytek, cokolik wysokości 15·cm m 1,5

5.6 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km m3 0,85

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 SALA
2 KORYTARZ
3 DASZEK NAD DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI
4 KOSTKA BRUKOWA
5 OKŁADZINA SCHODÓW
Suma elementow kosztorysu

Wartość kosztorysu:


