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Zamawiaj ący: Wykonawca:

.......... ..........

"KAFAWOX" Wiesław Liszewski
Ul. Sikorskiego 53 "c"
42-300 Myszków
NIP: 577-140-55-71

PRZEDMIAR ROBÓT

- Kod CPV 45111300-1 Roboty przygotowawcze
- Kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie (prace murars kie)
- Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
- Kod CPV 45410000-4 Roboty tynkarskie. Okładziny z  płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki
gipsowe)
- Kod CPV 45421100-5 Instalowanie okien i drzwi i p odobnych elementów (stolarka drzwiowa 
i okienna)
- Kod CPV 45431000-7 Kładzenie płytek
- Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie
- Kod CPV 45421141-4, 45421146-9 ścianki działowe, sufity i obudowy płyta G-K
- Kod CPV 45215-140-0 Sufity metalowe , drzwi syste mowe

Data: 24.04.2017
Budowa: Remont istniej ących pomieszcze ń w ęzła sanitarnego w budynku Katowice Miasto 

Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek
40-032 Katowice, Plac Sejmu Śl ąskiego 2

Obiekt: Budynek U żyteczno ści Publicznej
Zamawiaj ący: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im.  Krystyny Bochenek

40-032 Katowice, Plac Sejmu Śl ąskiego 2
Jednostka opracowuj ąca kosztorys: "KAFAWOX" Wiesław Liszewski

ul. Sikorskiego 53 "c"
42-300 Myszków
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- Kod CPV 45111300-1 Roboty
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PRZEDMIAR ROBÓT

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

1 Roboty przygotowawcze
1.1 KNR 1901/832/4

Zabezpieczenie przez oklejenie foli ą drzwi, o ście żnic, 8,500 m2
1.2 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, o ście żnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 - drzwi do to alet 2,000 szt
1.3 KNR 402/132/1

Demontaż baterii, umywalkowej 2,000 szt
1.4 KNR 402/235/6

Demontaż umywalki 2,000 kpl
1.5 KNR 402/233/6

Demontaż podej ścia odpływowego z rur PCW, Fi·50·mm 2,000 szt
1.6 KNR 402/235/8

Demontaż ust ępu z misk ą fajansow ą 2,000 kpl
1.7 Kalkulacja indywidualna

Demontaż drobnych elementów: lustro, wieszak, uchwyt wanny,  pojemnik na papier, 
suszarka, lampy,podgrzewacz wody 1,000 kpl

2 Roboty rozbiórkowe
2.1 KNR 1323/107/5

Rozebranie oblicowan ścian z płytek - płytki ścienne 37,300 m2
2.2 KNR 404/504/3

Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych 12,500 m2
2.3 KNR 1323/1001/2

Ręczne zeskrobanie farby 32,600 m2
2.4 KNR 401/348/1

Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubo ść ścianki 1/2 cegły 5,700 m2
2.5 ZRE 18/155/1

Skucie posadzki cementowej o grubo ści do 5 cm 12,500 m2
2.6 KNR 401/335/1

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, 
gł ęboko ść/szeroko ść 1/4 x 1/2 cegły - wykucie pod podejscie odpływowe umywalki 
oraz pode ście dopływowe 18,850 m

2.7 KNR 1901/116/4
Usuni ęcie z budynku gruzu 2,500 m3

3 Roboty remontowe ogólnobudowlane
3.1 KNR 401/705/1 (1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na za murowanych bruzdach na murach
z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegł ą lub dachówk ą, 
pas do 15·cm 40,000 m

3.2 KNR 401/803/2
Uzupełnienie posadzek z zatarciem na gładko 12,500 m2

3.3 KNR 909/303/2 (2)
Wykonanie sufitu podwieszonego w łazience 12,500 m2

3.4 KNR 909/402/9 (2)
Ściana szkieletowa w systemie G-K 3,000 m2

3.5 KNR 909/408/1 (3)
Osadzenie wzmocnie ń pod o ście żnice drzwiowe w ścianach szkieletowych w systemie 
G-K 1,800 m2

3.6 KNR 214/1116/3
Wykucie wymiarowych otworów lub wn ęk pod  mieszacz 1,000 szt

3.7 KNR 33/21/1 (1)
Ochrona naro żników wypukłych i wkl ęsłych 40,000 mb

3.8 KNRW 202/840/5
Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klej owej, płytki 
20x25·cm 52,125 m2

3.9 KNRW 202/1110/5 (1)
Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznyc h na zaprawie klejowej metod ą
nieregularn ą, płytki 15x20·cm 12,500 m2

3.10 KNNR 2/904/3
Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstw owych na stropach - 
gruntowanie r ęcznie 12,500 m2

3.11 KNNR 2/1402/3
Malowanie podło ży gipsowych farb ą emulsyjn ą, dwukrotne 12,500 2,5 m2

3.12 KNRW 202/1025/1
Oście żnice stalowe dla drzwi wewn ątrzlokalowych i wej ściowych do lokalu 
malowane 2-krotnie na budowie 2,000 szt

3.13 KNRW 202/1022/1
Skrzydła drzwiowe płytowe wewn ętrzne, fabrycznie wyko ńczone, pełne, 
1-skrzydłowe z tulejami 4,000 m2

3.14 KNR 401/209/3
Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05-0,10·m2, 
grubo ść do 20·cm - przebicie otworów przez strop pod wywie wki dachowe 
wentylacji w ęzła sanitarnego 0,400 m2
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4 Roboty bran ży sanitarnej
4.1 KNRW 215/203/3

Ruroci ągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewn ątrz budynków, na wcisk, 
Fi·110·mm 2,500 m

4.2 KNR 215/205/2
Ruroci ągi z PCW, na ścianach, ł ączone metod ą wciskow ą, Fi 50·mm 7,500 m

4.3 KNR 215/208/3
Dodatek za podej ścia odpływowe z rur PCW, ł ączone metod ą wciskow ą, Fi 50·mm 4,000 szt

4.4 KNRW 215/218/1
Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm 1,000 szt

4.5 KNRW 215/121/3 (1)
Punkty stałe, w ruroci ągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 32·mm - wykonani e 
podł ączenia dla instalacji wewn ętrznej z istniej ącego przył ącza wewn ątrz budynku 3,000 szt

4.6 KNRW 215/110/1
Ruroci ągi z PVC ł ączone metod ą klejenia, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 20·mm 10,500 m

4.7 KNRW 215/116/1 (1)
Dodatki za podej ścia dopływowe, w ruroci ągach z tworzyw sztucznych, do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o p oł ączeniu sztywnym, Fi_zew. 
20·mm 4,000 szt

4.8 KNRW 215/132/2 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodoci ągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, Dn·20·mm 9,000 szt

4.9 KNRW 215/230/2 (1)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowy m 3,000 kpl

4.10 KNRW 215/137/2
Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stoj ąca, Dn·15·mm 3,000 szt

4.11 KNRW 215/233/3
Ust ęp z płuczk ą, typu "kompakt" 2,000 kpl

4.12 KNRW 215/234/2
Pisuar pojedynczy z zaworem spłukuj ącym 1,000 kpl

4.13 KNR 215/209/3
Rury wywiewne, PCV 4,000 szt

4.14 KNNR 5/410/1
Wentylator sufitowy 4,000 szt

4.15 KNRW 217/138/1 (1)
Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i alumin iowych, o obwodach do 
800·mm, typ A
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 4,000 szt

5 Roboty bran ży elektrycznej
5.1 KNNR 9/501/6

Demontaż opraw o świetleniowych 5,000 szt.
5.2 KNNR 9/402/5

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, 
natynkowych 8,000 szt.

5.3 KNNR 9/401/7
Demontaż nieuszczelnionego ł ącznika podtynkowego, natynkowego 5,000 szt.

5.4 KNNR 9/403/6
Demontaż puszek i odgał ęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do
60 mm 15,000 szt

5.5 KNNR 5/1201/1
Osadzenie w podło żu kołków plastikowych rozporowych 32,000 szt.

5.6 KNNR 5/502/4
Oprawy o świetleniowe przykr ęcane -  MONZA II LED OPAL 44W N/T 4000K IP20 FIRMY 
PXF LIGHTING lub równowa żna - typ A1 6,000 kpl.

5.7 KNNR 5/301/11
Przygotowanie podło ża pod osprz ęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej 
lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podło żu ceglanym - pod puszki górne 
fi 80 8,000 szt.

5.8 KNNR 5/302/6
Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach 8,000 szt.

5.9 KNNR 5/301/11
Przygotowanie podło ża pod osprz ęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej 
lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podło żu ceglanym - pod wył ączniki 8,000 szt.

5.10 KNNR 5/302/1
Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 8,000 szt.

5.11 KNNR 5/306/2
Łączniki i przyciski podtynkowe w puszce instalacyjne j - ł ączniki instalacyjne 
schodowe 4,000 szt.

5.12 KNNR 5/306/3
Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej 2,000 szt.

5.13 KNNR 5/301/8
Przygotowanie podło ża pod osprz ęt instalacyjny mocowany przez przykr ęcenie do 
konsolek osadzonych w podło żu - wykonanie ślepych otworów w podło żu ceglanym 
pod gniazda 8,000 szt.

5.14 KNNR 5/302/1
Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 8,000 szt.
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5.15 KNNR 5/308/5

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym  bryzgoszczelne 2-biegunowe 
przykr ęcane o obci ążalno ści do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniaz da 
p/t 230V z uziemieniem 8,000 szt.


