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przebudowa i modernizacja przedszkola PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KI
analiza indywidu-
alna

Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie pomieszczeń przed robotami budo-
walnymi, posadzek, stolarki, wyposażenia przedszkola, urządzeń, sprzętu itp.
na każdym etapie prac. Objęcie kierownictwa budowy przez osobę z upraw-
niwniami budowlanymi, prowadzenie dziennika budowy, przygotowanie przed
wbudowaniem listy materiałów do wbudowania celem zatwierdzenia przez Za-
mawiajacego itp.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 Roboty budowlane - posadzki
2

d.2
KNR 4-01 0804-
08

Zerwanie cokolika cementowego m

PIWNICE  
kl. schodowa 2.57*2+3*2-0.8*3 m 8.740
PARTER  
przedsionek gł. 2.98*2+2.1*2-2.43-2.98 m 4.750
hall 5.82*2+(3.83+3.96)/2*2-1-0.9-0.8-2.98-2+2*0.4 m 12.550
komunikacja 9*2+2.18*4-2-2.67-2.67-2.52-1.5*2-1.46*2 m 10.940
korytarz 2.79*2+1.37-2.43 m 4.520
wejście do kuchni 2.62*2 m 5.240
przeds. z tyłu 2.59+0.29+0.46+0.94+2.66-2+0.35+0.39 m 5.680
klatka główna 0.5*2+1.35-1+2*(0.15*9+0.3*9)+0.46+0.29+2*(0.15*11+0.3*11)+0.29+0.66+

0.93+2.46+0.29+0.4+1.13+2*(0.15*11+0.3*11)+0.46+0.29+2*(0.15*11+0.3*
11)+0.29+0.66+0.93+2.46+0.29+0.4+1.13+2*(0.15*11+0.3*10+0.45)

m 63.170

RAZEM 115.590
3

d.2
KNR 4-04 0504-
01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

PIWNICE  
kl. schodowa 2.57*3-1.2*0.5 m2 7.110
PARTER  
przeds. z tyłu 1.24*3.05-0.29*0.46-0.39*0.35 m2 3.512

RAZEM 10.622
4

d.2
KNR 4-04 0501-
04

Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepik - do 61 deszczułek
na 1 m2 posadzki, materiał z rozbiórki do utylizacji

m2

PARTER  
szatnia 3.08*3.7 m2 11.396
komunikacja +
szatnie

2.67*14.10+(0.23+2.95)*(2.8+2.8+2.87) m2 64.582

sala 108 5.73*11.83 m2 67.786
sala 105 5.73*11.83 m2 67.786
sala 117 5.73*11.81 m2 67.671
PIĘTRO  
hall, aneks jadal-
ny, pom. lekarza,
intendent

4.93*2.7+(10.06-4.93+3.61)*5.6+5.78*3.32-1.15*1.22 m2 80.042

sala 203 5.75*11.88 m2 68.310
sala 208 5.67*11.90 m2 67.473
pok. nauczyciels-
ki

4*2.73 m2 10.920

RAZEM 505.966
5

d.2
KNR 4-04 0504-
03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

PARTER  
przedsionek gł. 2.97*2.1-0.4*0.34-0.15*0.34 m2 6.050
hall 5.82*(3.83+3.96)/2+2*0.4 m2 23.469
komunikacja 9*2.18+2.62*0.22 m2 20.196

RAZEM 49.715
6

d.2
KI
analiza indywidu-
alna

Zeszlifowanie kleju po parkiecie i przygotowanie powierzchni pod warstwy wy-
równawcze

m2

PARTER  
szatnia 3.08*3.7 m2 11.396
komunikacja +
szatnie

2.67*14.10+(0.23+2.95)*(2.8+2.8+2.87) m2 64.582

sala 108 5.73*11.83 m2 67.786
sala 105 5.73*11.83 m2 67.786
sala 117 5.73*11.81 m2 67.671
PIĘTRO  
hall, aneks jadal-
ny, pom. lekarza,
intendent

4.93*2.7+(10.06-4.93+3.61)*5.6+5.78*3.32-1.15*1.22 m2 80.042

sala 203 5.75*11.88 m2 68.310
sala 208 5.67*11.90 m2 67.473
pok. nauczyciels-
ki

4*2.73 m2 10.920

RAZEM 505.966
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przebudowa i modernizacja przedszkola PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
7

d.2
KNR 4-01 0807-
04
analiza indywidu-
alna

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - schody m2

PARTER  
klatka główna 1.35*0.5+1.3*0.45*(9+11+11+11)+(2.85*1.59-0.29*0.66-0.29*0.4)*2+(1.3*

0.46+1.3*0.3)*2+1.28*0.45*10+0.93*0.6
m2 41.987

RAZEM 41.987
8

d.2
NNRNKB 202
1134-01
analiza indywidu-
alna

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

PIWNICE  
magazyn 003 2.65*2.56 m2 6.784
magazyn 005 2.56*2.02+0.24*0.86+1.24*2.7+0.96*0.3 m2 9.014
magazyn 002 4.42*2.7 m2 11.934
magazyn 004 1.76*5.67 m2 9.979
kl. schodowa 2.57*3-1.2*0.5 m2 7.110
przeds. z tyłu 1.24*3.05-0.29*0.46-0.39*0.35 m2 3.512
PARTER  
korytarz przy
kuchni

1.37*2.79 m2 3.822

przedsionek gł. 2.97*2.1-0.4*0.34-0.15*0.34 m2 6.050
hall 5.82*(3.83+3.96)/2+2*0.4 m2 23.469
komunikacja 9*2.18+2.62*0.22+2.67*14.10 m2 57.843
szatnie 3.08*3.7+(0.23+2.95)*(2.8+2.8+2.87) m2 38.331
klatka główna 1.35*0.5+1.3*0.45*(9+11+11+11)+(2.85*1.59-0.29*0.66-0.29*0.4)*2+(1.3*

0.46+1.3*0.3)*2+1.28*0.45*10+0.93*0.6
m2 41.987

sala 108 5.73*11.83 m2 67.786
sala 105 5.73*11.83 m2 67.786
sala 117 5.73*11.81 m2 67.671
skł. leżaków 109 4.45*1.28 m2 5.696
skł. leżaków 107 3.74*1.4 m2 5.236
skł. leżaków 118 4.3*1.25 m2 5.375
SCHODY  
przy kuchni 0.3*1.2*12+0.17*1.2*14 m2 7.176
PIĘTRO  
hall, aneks jadal-
ny

4.93*2.7+(10.06-4.93+3.61)*5.6+5.78*3.32-1.15*1.22 m2 80.042

sala 203 5.75*11.88 m2 68.310
sala 208 5.67*11.90 m2 67.473
pok. nauczyciels-
ki

4*2.73 m2 10.920

skł. leżaków 204 4.49*1.25 m2 5.613
RAZEM 678.919

9
d.2

KNR-W 2-02
1104-02
analiza indywidu-
alna

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

PIWNICE  
kl. schodowa 2.57*3-1.2*0.5 m2 7.110
PARTER  
przedsionek gł. 2.97*2.1-0.4*0.34-0.15*0.34 m2 6.050
hall 5.82*(3.83+3.96)/2+2*0.4 m2 23.469
komunikacja 9*2.18+2.62*0.22+2.67*14.10 m2 57.843
szatnie 3.08*3.7+(0.23+2.95)*(2.8+2.8+2.87) m2 38.331
klatka główna 1.35*0.5+1.3*0.45*(9+11+11+11)+(2.85*1.59-0.29*0.66-0.29*0.4)*2+(1.3*

0.46+1.3*0.3)*2+1.28*0.45*10+0.93*0.6
m2 41.987

przeds. z tyłu 1.24*3.05-0.29*0.46-0.39*0.35 m2 3.512
PIĘTRO  
hall, aneks jadal-
ny

4.93*2.7+(10.06-4.93+3.61)*5.6+5.78*3.32-1.15*1.22 m2 80.042

pok. nauczyciels-
ki

4*2.73 m2 10.920

RAZEM 269.264
10
d.2

KNR-W 2-02
1104-02
analiza indywidu-
alna

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

PARTER  
skł. leżaków 109 4.45*1.28 m2 5.696
skł. leżaków 107 3.74*1.4 m2 5.236
skł. leżaków 118 4.3*1.25 m2 5.375
PIĘTRO  
skł. leżaków 204 4.49*1.25 m2 5.613

RAZEM 21.920
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przebudowa i modernizacja przedszkola PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11
d.2

KNR-W 2-02
1104-03
analiza indywidu-
alna

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = -1

m2

PARTER  
skł. leżaków 109 4.45*1.28 m2 5.696
skł. leżaków 107 3.74*1.4 m2 5.236
skł. leżaków 118 4.3*1.25 m2 5.375
PIĘTRO  
skł. leżaków 204 4.49*1.25 m2 5.613

RAZEM 21.920
12
d.2

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. min.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2 - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

m2

PIWNICE  
magazyn 003 2.65*2.56 m2 6.784
magazyn 005 2.56*2.02+0.24*0.86+1.24*2.7+0.96*0.3 m2 9.014
magazyn 004 1.76*5.67 m2 9.979
kl. schodowa 2.57*3-1.2*0.5 m2 7.110
PARTER  
korytarz przy
kuchni

1.37*2.79 m2 3.822

RAZEM 36.709
13
d.2

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. min.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2 - analogia płytka R11, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiają-
cym

m2

PARTER  
przedsionek gł. 2.97*2.1-0.4*0.34-0.15*0.34 m2 6.050
przeds. z tyłu 1.24*3.05-0.29*0.46-0.39*0.35 m2 3.512

RAZEM 9.562
14
d.2

NNRNKB 202
2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. min.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2 - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

m2

PIWNICE  
magazyn 002 4.42*2.7 m2 11.934

RAZEM 11.934
15
d.2

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. min. 30x30
cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.po-
nad 10 m2 - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

m2

PARTER  
hall 5.82*(3.83+3.96)/2+2*0.4 m2 23.469

RAZEM 23.469
16
d.2

NNRNKB 202
2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - kolorystyka do uzgodnienia z Zama-
wiającym

m2

SCHODY  
przy kuchni 0.3*1.2*12+0.17*1.2*14 m2 7.176
klatka główna 1.35*0.5+1.3*0.45*(9+11+11+11)+(2.85*1.59-0.29*0.66-0.29*0.4)*2+(1.3*

0.46+1.3*0.3)*2+1.28*0.45*10+0.93*0.6
m2 41.987

RAZEM 49.163
17
d.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - analogia, cokolik o wymiarze
min. 12,5x30 cm, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

m

PIWNICE  
kl. schodowa 3*2+2.57*2-3-1.2 m 6.940
PARTER  
korytarz i kl.
schodowa przy
kuchni

2.79*2+1.37-3*0.9-1+2.62*2 m 8.490

przedsionek gł. 2.1*2+0.4+0.15 m 4.750
przeds. z tyłu 2.59+0.29+0.46+0.94+2.66-2+0.35+0.39 m 5.680
SCHODY  
przy kuchni 12*(0.3+0.17)*2 m 11.280
klatka główna 0.5*2+1.35-1+2*(0.15*9+0.3*9)+0.46+0.29+2*(0.15*11+0.3*11)+0.29+0.66+

0.93+2.46+0.29+0.4+1.13+2*(0.15*11+0.3*11)+0.46+0.29+2*(0.15*11+0.3*
11)+0.29+0.66+0.93+2.46+0.29+0.4+1.13+2*(0.15*11+0.3*10+0.45)

m 63.170

RAZEM 100.310
18
d.2

NNRNKB 202
2809-04

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - analogia, cokolik 12,5x30
cm, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

m

PARTER  
hall 5.8-2+0.4*2+1.4+1.45+1.39+0.49+0.34+2.76 m 12.430

RAZEM 12.430
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przebudowa i modernizacja przedszkola PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19
d.2

NNRNKB 202
1130-02
analiza indywidu-
alna

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

PARTER  
komunikacja 9*2.18+2.62*0.22+2.67*14.10 m2 57.843
szatnie 3.08*3.7+(0.23+2.95)*(2.8+2.8+2.87) m2 38.331
sala 108 5.73*11.83 m2 67.786
sala 105 5.73*11.83 m2 67.786
sala 117 5.73*11.81 m2 67.671
skł. leżaków 109 4.45*1.28 m2 5.696
skł. leżaków 107 3.74*1.4 m2 5.236
skł. leżaków 118 4.3*1.25 m2 5.375
PIĘTRO  
hall, aneks jadal-
ny

4.93*2.7+(10.06-4.93+3.61)*5.6+5.78*3.32-1.15*1.22 m2 80.042

sala 203 5.75*11.88 m2 68.310
sala 208 5.67*11.90 m2 67.473
skł. leżaków 204 4.49*1.25 m2 5.613
pok. nauczyciels-
ki

4*2.73 m2 10.920

RAZEM 548.082
20
d.2

NNRNKB 202
1135-03
analiza indywidu-
alna

(z.VIII) Posadzki z desek posadzkowych układane na klej - deska lita dębowa
o grubości min. 20 mm fabrycznie lakierowana lakierami typu twardego, bez
faz, min. klasa II, kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie budowy.
Listwy przyścienne dębowe o min. wysokości 5 cm.

m2

PARTER  
sala 108 5.73*11.83 m2 67.786
sala 105 5.73*11.83 m2 67.786
sala 117 5.73*11.81 m2 67.671
PIĘTRO  
sala 203 5.75*11.88 m2 68.310
sala 208 5.67*11.90 m2 67.473

RAZEM 339.026
21
d.2

NNRNKB 202
1136-01
analiza indywidu-
alna

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panel podłogowy laminowany o gru-
bości min. 8 mm, klasa ścieralności min. AC 4, listwy przyścienne z drewna
iglastego w kolorze paneli, listwy progowe aluminiowe, kolorystyka podłóg do
ustalenia z Zamawiającym

m2

PARTER  
skł. leżaków 109 4.45*1.28 m2 5.696
skł. leżaków 107 3.74*1.4 m2 5.236
skł. leżaków 118 4.3*1.25 m2 5.375
PIĘTRO  
skł. leżaków 204 4.49*1.25 m2 5.613
pok. nauczyciels-
ki

2.73*2.56 m2 6.989

RAZEM 28.909
22
d.2

KNR-W 2-02
1123-02
analiza indywidu-
alna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
- posadzki z heterogenicznej wykładziny winylowej, zgrzewane, z listwami
przyściennymi wykonanymi z wywiniętej wykładziny - kolorystyka, kształty oraz
układ do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie budowy. Posadzki w min. 3
kolorach. Parametry wykładziny zgodne ze specyfikacją.

m2

PARTER  
komunikacja 9*2.18+2.62*0.22+2.67*14.10 m2 57.843
szatnie 3.08*3.7+(0.23+2.95)*(2.8+2.8+2.87) m2 38.331
PIĘTRO  
hall, aneks jadal-
ny

4.93*2.7+(10.06-4.93+3.61)*5.6+5.78*3.32-1.15*1.22 m2 80.042

komunikacja 1.25*2.73 m2 3.413
RAZEM 179.629

23
d.2

KNR-W 2-02
1123-04
analiza indywidu-
alna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

m2

PARTER  
komunikacja 9*2.18+2.62*0.22+2.67*14.10 m2 57.843
szatnie 3.08*3.7+(0.23+2.95)*(2.8+2.8+2.87) m2 38.331
PIĘTRO  
hall, aneks jadal-
ny

4.93*2.7+(10.06-4.93+3.61)*5.6+5.78*3.32-1.15*1.22 m2 80.042

komunikacja 1.25*2.73 m2 3.413
RAZEM 179.629

24
d.2

KNR-W 2-02
1124-05
analiza indywidu-
alna

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane - analogia co-
koły wykonane z wywiniętej wykładziny, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawia-
jącym

m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PARTER  
komunikacja +
szatnie

1.8+2.2+5.26+0.95+0.33+1.15+3.39+2.67+0.33+0.23+0.3+2.95+2.8+2.82+
0.3+0.23+0.82+0.23+0.3+2.82+2.8+2.82+0.3+0.23+0.82+0.23+0.3+2.82+
2.87+0.3+0.23+0.3+5.33+0.3+0.3+0.3+0.23+0.3+2.7+3.11+2.81+0.3+0.24+
0.29+0.49+0.49+3.08-1.5+0.74+0.3+0.74+1.87

m 68.320

PIĘTRO  
hall, aneks jadal-
ny

0.28+4.93+0.1+0.76+5.59+2.21+0.15+3.29-0.83+2.75+0.15+1.54+0.15+4.3+
5.78-0.87-0.77+1.75+1.22+1.15+1.22+0.42+1.05+0.2

m 36.520

komunikacja 0.25*2+2.73*2-1 m 4.960
RAZEM 109.800

3 Roboty budowlane - ściany i sufity
25
d.3

KI
analiza indywidu-
alna

Rozbiórka izolacji termicznej położonej na sucho na stropie klatki schodowej -
izolacja do ponownego montażu

m2

PIĘTRO  
płyta klatki scho-
dowej

2.6*5.5 m2 14.300

RAZEM 14.300
26
d.3

KNR-W 4-01
0212-05
analiza indywidu-
alna

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

PIĘTRO  
płyta klatki scho-
dowej

2.6*5.5*0.15 m3 2.145

RAZEM 2.145
27
d.3

KNR 4-01 0426-
03
analiza indywidu-
alna

Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub
półwpust - analogia rozbiórka obicia z boazerii

m2

PARTER  
sala 108 1.3*(0.38+3.32+9.2+0.31+0.31+1.26+5.73) m2 26.663
sala 105 1.3*(5.73+1.04+0.3+0.3+2.26+3+5.73) m2 23.868
sala 117 1.3*(0.3+0.5+3.5+11.81+0.67+3.56) m2 26.442
komunikacja i
szatnie

1.64*(0.42*2+0.29)+1.68*(2.81+0.3+0.24+0.29+0.49+2.7+0.3+0.23+0.3+
0.52+0.32)+1.69*(0.33+0.23+0.3+2.95+(2.82+0.3+0.23+0.82+0.23+0.3+
2.82)*2+2.82+0.3+0.23)+2.94*(0.09+0.33+0.09)

m2 55.151

PIĘTRO  
sala 203 1.3*(5.75+8.3+0.3+0.3+2.1+3.29+0.36) m2 26.520
sala 208 2.1*(3.47+0.65+9.22+1.68+5.67)-1.6*2.12 m2 40.057
komunikacja 1.7*0.3 m2 0.510

RAZEM 199.211
28
d.3

KNR-W 4-01
0711-03
analiza indywidu-
alna

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - ana-
logia, uzupełnienie tynków po rozbiórce obicia ścian z boazerii, przyjmuje 10%
uzupełnień tynków

m2

199.211*10% m2 19.921
RAZEM 19.921

29
d.3

KNR 4-04 0105-
04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m2

PIĘTRO  
pom. lekarza, in-
tendent

3*(2.75+1.54+3.61*2)-0.9*2*2 m2 30.930

RAZEM 30.930
30
d.3

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych jednowarstwo 50-01

m2

PARTER  
komunikacja 2.94*(0.1*2+0.35+0.1*2+0.15) m2 2.646

RAZEM 2.646
31
d.3

KNR 2-02 0116-
01
analiza indywidu-
alna

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego,
grubości 24 cm

m2

PIĘTRO  
kl. schodowa 3*(2.6*2+5*2) m2 45.600

RAZEM 45.600
32
d.3

KI
analiza indywidu-
alna

Docieplenie ścian klatki schodowej z przyklejeniem styropianu gr. 10 cm i 1
warstwy siatki

m2

PIĘTRO  
kl. schodowa 3*(2.6*2+5*2) m2 45.600

RAZEM 45.600
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33
d.3

KNR-W 2-02
0127-03
analiza indywidu-
alna

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm - wraz z
kotwieniem do ścian istniejących

m2

PARTER  
komunikacja 0.4*3*2 m2 2.400
PIĘTRO  
pok. nauczyciels-
ki

2.73*3-2 m2 6.190

RAZEM 8.590
34
d.3

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

PARTER  
komunikacja 0.4*3*2*2 m2 4.800
PIĘTRO  
pok. nauczyciels-
ki

2*(2.73*3-2) m2 12.380

kl. schodowa 2*(2.6*2+5*2) m2 30.400
RAZEM 47.580

35
d.3

KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa - wełna częściowo z demontażu

m2

PIĘTRO  
kl. schodowa 5.5*2.6-2.6 m2 11.700

RAZEM 11.700
36
d.3

KNR 2-02 0607-
01
analiza indywidu-
alna

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe - analogia, izloacja stropu klatki schodowej

m2

PIĘTRO  
kl. schodowa 5.5*2.6 m2 14.300

RAZEM 14.300
37
d.3

NNRNKB 202
2030-02
analiza indywidu-
alna

(z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym - sufit klatki
schodowej wraz z szpaletami okien, p.poż. EI 30

m2

PIĘTRO  
kl. schodowa 5.5*2.6 m2 14.300

RAZEM 14.300
38
d.3

NNRNKB 202
1134-01
analiza indywidu-
alna

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

PIWNICE  
magazyn 003 2.65*2.56 m2 6.784
magazyn 005 2.56*2.02+0.24*0.86+1.24*2.7+0.96*0.3 m2 9.014
magazyn 002 4.42*2.7 m2 11.934
magazyn 004 1.76*5.67 m2 9.979
kl. schodowa 2.57*3+4.3*2.43 m2 18.159
PARTER  
przedsionek gł. 2.97*2.1-0.4*0.34-0.15*0.34 m2 6.050
hall 5.82*(3.83+3.96)/2+2*0.4 m2 23.469
komunikacja 9*2.18+2.62*0.22+2.67*14.10 m2 57.843
szatnie 3.08*3.7+(0.23+2.95)*(2.8+2.8+2.87) m2 38.331
sala 108 5.73*11.83 m2 67.786
sala 105 5.73*11.83 m2 67.786
sala 117 5.73*11.81 m2 67.671
skł. leżaków 109 4.45*1.28 m2 5.696
skł. leżaków 107 3.74*1.4 m2 5.236
skł. leżaków 118 4.3*1.25 m2 5.375
magazyn 126 1.76*4.15 m2 7.304
przeds. z tyłu 1.24*3.05-0.29*0.46-0.39*0.35 m2 3.512
klatka główna 4.8*2.64*2 m2 25.344
PIĘTRO  
hall, aneks jadal-
ny

4.93*2.7+(10.06-4.93+3.61)*5.6+5.78*3.32-1.15*1.22 m2 80.042

sala 203 5.75*11.88 m2 68.310
sala 208 5.67*11.90 m2 67.473
skł. leżaków 204 4.49*1.25 m2 5.613
komunikacja 2.54*1.54+3.12*2.73 m2 12.429
kredens 4.19*2.59-1.32*1.47 m2 8.912
zmywalnia 3.05*3 m2 9.150
pok. nauczyciels-
ki

2.73*2.56 m2 6.989

komunikacja 1.25*2.73 m2 3.413
RAZEM 699.604
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39
d.3

NNRNKB 202
1134-02
analiza indywidu-
alna

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

PIWNICE  
magazyn 003 2.27*(2.65*2+2.56*2)-1*2 m2 21.653
magazyn 005 2.27*(2.56*2+2.02*2+0.24*2+1.24*2+2.7*2+0.3*2)-5*2 m2 31.132
magazyn 002 2.3*(4.42*2+2.7*2)-1*2 m2 30.752
magazyn 004 2.3*(1.76*2+5.67*2)-1*2 m2 32.178
kl. schodowa 2.36*(2.57*2+3*2)-3*2+4.15*(4.3*2+2.43)-1*2 m2 64.065
PARTER  
przedsionek gł. 1.35*(2.1*2+0.4+0.15) m2 6.413
hall 1.35*(5.8+0.4*2+1.4+1.45+1.39+0.49+0.34+2.76) m2 19.481
komunikacja i
szatnie

1.35*(0.4*4+1.8+2.2+5.26+0.95+0.33+1.15+3.39+2.67+0.33+0.23+0.3+2.95+
2.8+2.82+0.3+0.23+0.82+0.23+0.3+2.82+2.8+2.82+0.3+0.23+0.82+0.23+
0.3+2.82+2.87+0.3+0.23+0.3+5.33+0.3+0.3+0.3+0.23+0.3+2.7+3.11+2.81+
0.3+0.24+0.29+0.49+0.49+3.08-1.5+0.74+0.3+0.74+1.87)

m2 94.392

sala 108 1.35*(5.73*2+11.83*2)-0.4*1.4-0.4*1*2-4*1 m2 42.052
sala 105 1.35*(11.83*2+5.73*2)-0.4*1.4-0.4*1*2-4*1 m2 42.052
sala 117 1.35*(5.73*2+11.81*2)-0.4*1.6-0.4*1*2-4*1 m2 41.918
skł. leżaków 109 2.94*(4.45*2+1.28*2)-2-1.5*0.9 m2 30.342
skł. leżaków 107 2.94*(3.74*2+1.4*2)-2 m2 28.223
skł. leżaków 118 2.94*(4.3*2+1.25*2)-2-1.5*0.9 m2 29.284
zmywalnia 0.95*(5.85*2+2.23*2-1.4)-0.91*2.72 m2 11.547
kredens 0.95*(4.32*2+2.7*2) m2 13.338
kuchnia 0.95*(6.04*2+4.71*2)-0.91*2.72 m2 17.950
komunikacja przy
kuchni

2.95*(10.3*2-2.45+1.4*2+0.7*2)-1.5*0.9-0.9*2*5 m2 55.583

przygotowywalnia 0.95*(2.95*2+0.7*2+2.62*2) m2 11.913
magazyn 126 2.95*(1.76*2+4.15*2)-2-1.5*0.9 m2 31.519
przeds. z tyłu 1.2*(1.24*2+3.05*2) m2 10.296
klatka główna 1.4*3*(4.8*2+2.6)+45.6 m2 96.840
PIĘTRO  
hall, aneks jadal-
ny

1.4*((10.06+3.61)*2+8.9*2-2.62-1.32*2-6)-1.13*0.97*6+1.13*6*2*0.24+0.97*
6*0.24

m2 45.507

komunikacja 3.0*(1.54+5.66+2.73+3.12+1.19+2.54)-1*2-0.8*2 m2 46.740
kredens 3.0*(2.87+2.59*2+4.19-1.5)-1*2-0.8*1.1-1.5*0.95*2+0.24*4*1.5+0.24*0.95 m2 28.158
zmywalnia 3.0*(3.05+3*2-1.5+0.3+0.15)-0.9*2-1.5*0.95*2+0.24*4*1.5+0.24*0.95 m2 21.018
sala 203 1.4*(5.75*2+11.88*2)-0.4*1.4-0.4*1*2-4*1 m2 44.004
sala 208 1.4*(5.67*2+11.90*2)-0.4*1.4-0.4*1-4*1 m2 44.236
skł. leżaków 204 3.0*(4.49*2+1.25*2)-2-1.55*0.9 m2 31.045
pok. nauczyciels-
ki

3.0*(2.73*2+2.56*2)-2-1.55*0.9*2 m2 26.950

komunikacja 3.0*(1.25*2+2.73*2)-3*2 m2 17.880
RAZEM 1 068.461

40
d.3

KNR-W 2-02
0840-05
analiza indywidu-
alna

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach min. 20x25 cm
na zaprawie klejowej - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

m2

PIWNICE  
magazyn 003 2.27*(2.65*2+2.56*2)-1*2 m2 21.653
magazyn 005 2.27*(2.56*2+2.02*2+0.24*2+1.24*2+2.7*2+0.3*2)-5*2 m2 31.132
magazyn 002 2.3*(4.42*2+2.7*2)-1*2 m2 30.752
magazyn 004 2.3*(1.76*2+5.67*2)-1*2 m2 32.178
PARTER  
magazyn 126 2*(1.76*2+4.15*2)-0.9*2-0.74*0.95+0.24*2*0.74 m2 21.492
PIĘTRO  
komunikacja 2.0*(1.54+5.66+2.73+3.12+1.19+2.54)-1*2-0.8*2 m2 29.960
kredens 2.0*(2.87+2.59*2+4.19-1.5)-1*2-0.8*1.1-0.74*0.95*2+0.24*4*0.74 m2 17.904
zmywalnia 2.0*(3.05+3*2-1.5+0.3+0.15)-0.9*2-0.74*0.95*2+0.24*4*0.74 m2 13.504

RAZEM 198.575
41
d.3

KI
analiza indywidu-
alna

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spoczni-
kach, przygotowanie powierzchni tynków pod szpachlowanie i malowanie

m2

PARTER  
przedsionek gł. 2.97*2.1-0.4*0.34-0.15*0.34 m2 6.050
hall 5.82*(3.83+3.96)/2+2*0.4 m2 23.469
komunikacja 9*2.18+2.62*0.22+2.67*14.10 m2 57.843
szatnie 3.08*3.7+(0.23+2.95)*(2.8+2.8+2.87) m2 38.331
sala 108 5.73*11.83 m2 67.786
sala 105 5.73*11.83 m2 67.786
sala 117 5.73*11.81 m2 67.671
magazyn 126 1.76*4.15 m2 7.304
przeds. z tyłu 1.24*3.05-0.29*0.46-0.39*0.35 m2 3.512
klatka główna 4.8*2.64*2 m2 25.344
PIĘTRO  
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hall, aneks jadal-
ny

4.93*2.7+(10.06-4.93+3.61)*5.6+5.78*3.32-1.15*1.22 m2 80.042

sala 203 5.75*11.88 m2 68.310
sala 208 5.67*11.90 m2 67.473
komunikacja 2.54*1.54+3.12*2.73 m2 12.429
kredens 4.19*2.59-1.32*1.47 m2 8.912
zmywalnia 3.05*3 m2 9.150
pok. nauczyciels-
ki

2.73*2.56 m2 6.989

komunikacja 1.25*2.73 m2 3.413
RAZEM 621.814

42
d.3

KI
analiza indywidu-
alna

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach, przygotowanie po-
wierzchni tynków pod szpachlowanie i malowanie

m2

PARTER  
przedsionek gł. 1.35*(2.1*2+0.4+0.15) m2 6.413
hall 1.35*(5.8-2+0.4*2+1.4+1.45+1.39+0.49+0.34+2.76) m2 16.781
komunikacja i
szatnie

1.35*(1.8+2.2+5.26+0.95+0.33+1.15+3.39+2.67+0.33+0.23+0.3+2.95+2.8+
2.82+0.3+0.23+0.82+0.23+0.3+2.82+2.8+2.82+0.3+0.23+0.82+0.23+0.3+
2.82+2.87+0.3+0.23+0.3+5.33+0.3+0.3+0.3+0.23+0.3+2.7+3.11+2.81+0.3+
0.24+0.29+0.49+0.49+3.08-1.5+0.74+0.3+0.74+1.87)

m2 92.232

sala 108 1.35*(5.73*2+11.83*2)-0.4*1.4-0.4*1*2-4*1 m2 42.052
sala 105 1.35*(11.83*2+5.73*2)-0.4*1.4-0.4*1*2-4*1 m2 42.052
sala 117 1.35*(5.73*2+11.81*2)-0.4*1.6-0.4*1*2-4*1 m2 41.918
magazyn 126 0.95*(1.76*2+4.15*2) m2 11.229
przeds. z tyłu 1.2*(1.24*2+3.05*2) m2 10.296
klatka główna 1.4*3*(4.8*2+2.6) m2 51.240
PIĘTRO  
hall, aneks jadal-
ny

1.4*((10.06+3.61)*2+8.9*2-2.62-1.32*2-6)-1.13*0.97*6+1.13*6*2*0.24+0.97*
6*0.24

m2 45.507

komunikacja 0.95*(1.54+5.66+2.73+3.12+1.19+2.54) m2 15.941
kredens 0.95*(2.87+2.59*2+4.19-1.5)-1.1*1.1 m2 8.993
zmywalnia 0.95*(3.05+3*2-1.5+0.3+0.15) m2 7.600
sala 203 1.4*(5.75*2+11.88*2)-0.4*1.4-0.4*1*2-4*1 m2 44.004
sala 208 1.4*(5.67*2+11.90*2)-0.4*1.4-0.4*1-4*1 m2 44.236
pok. nauczyciels-
ki

3.0*(2.73*2+2.56*2)-2-1.55*0.9*2 m2 26.950

komunikacja 3.0*(1.25*2+2.73*2)-3*2 m2 17.880
RAZEM 525.324

43
d.3

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

PARTER  
przedsionek gł. 2.97*2.1-0.4*0.34-0.15*0.34 m2 6.050
hall 5.82*(3.83+3.96)/2+2*0.4 m2 23.469
komunikacja 9*2.18+2.62*0.22+2.67*14.10 m2 57.843
szatnie 3.08*3.7+(0.23+2.95)*(2.8+2.8+2.87) m2 38.331
sala 108 5.73*11.83 m2 67.786
sala 105 5.73*11.83 m2 67.786
sala 117 5.73*11.81 m2 67.671
przeds. z tyłu 1.24*3.05-0.29*0.46-0.39*0.35 m2 3.512
klatka główna 4.8*2.64*2 m2 25.344
PIĘTRO  
hall, aneks jadal-
ny

4.93*2.7+(10.06-4.93+3.61)*5.6+5.78*3.32-1.15*1.22 m2 80.042

sala 203 5.75*11.88 m2 68.310
sala 208 5.67*11.90 m2 67.473
pok. nauczyciels-
ki

2.73*2.56 m2 6.989

komunikacja 1.25*2.73 m2 3.413
RAZEM 584.019

44
d.3

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

PARTER  
przedsionek gł. 1.35*(2.1*2+0.4+0.15) m2 6.413
hall 1.35*(5.8-2+0.4*2+1.4+1.45+1.39+0.49+0.34+2.76) m2 16.781
komunikacja i
szatnie

1.35*(1.8+2.2+5.26+0.95+0.33+1.15+3.39+2.67+0.33+0.23+0.3+2.95+2.8+
2.82+0.3+0.23+0.82+0.23+0.3+2.82+2.8+2.82+0.3+0.23+0.82+0.23+0.3+
2.82+2.87+0.3+0.23+0.3+5.33+0.3+0.3+0.3+0.23+0.3+2.7+3.11+2.81+0.3+
0.24+0.29+0.49+0.49+3.08-1.5+0.74+0.3+0.74+1.87)

m2 92.232

sala 108 1.35*(5.73*2+11.83*2)-0.4*1.4-0.4*1*2-4*1 m2 42.052
sala 105 1.35*(11.83*2+5.73*2)-0.4*1.4-0.4*1*2-4*1 m2 42.052
sala 117 1.35*(5.73*2+11.81*2)-0.4*1.6-0.4*1*2-4*1 m2 41.918
przeds. z tyłu 1.2*(1.24*2+3.05*2) m2 10.296
klatka główna 1.4*3*(4.8*2+2.6) m2 51.240
PIĘTRO  
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hall, aneks jadal-
ny

1.4*((10.06+3.61)*2+8.9*2-2.62-1.32*2-6)-1.13*0.97*6+1.13*6*2*0.24+0.97*
6*0.24

m2 45.507

sala 203 1.4*(5.75*2+11.88*2)-0.4*1.4-0.4*1*2-4*1 m2 44.004
sala 208 1.4*(5.67*2+11.90*2)-0.4*1.4-0.4*1-4*1 m2 44.236
pok. nauczyciels-
ki

3.0*(2.73*2+2.56*2)-2-1.55*0.9*2 m2 26.950

komunikacja 3.0*(1.25*2+2.73*2)-3*2 m2 17.880
RAZEM 481.561

45
d.3

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych su-
fitów - analogia, farba zmywalna odporna na szorowanie, kolorystyka do usta-
lenia z Zamawiającym

m2

PIWNICE  
magazyn 003 2.65*2.56 m2 6.784
magazyn 005 2.56*2.02+0.24*0.86+1.24*2.7+0.96*0.3 m2 9.014
magazyn 002 4.42*2.7 m2 11.934
magazyn 004 1.76*5.67 m2 9.979
kl. schodowa 2.57*3+4.3*2.43 m2 18.159
PARTER  
zmywalnia 2.23*1.61+1.61*1.55+1.74*(5.85-1.55-1.61) m2 10.766
kredens 2.95*1.5+4.32*1.2 m2 9.609
kuchnia 3.85*6.04+2.62*(4.71-3.85) m2 25.507
komunikacja przy
kuchni

10.3*1.4+2.62*1.37-1.02*0.7 m2 17.295

przygotowywalnia 2.95*2.62+0.7*0.86 m2 8.331
skł. leżaków 109 4.45*1.28 m2 5.696
skł. leżaków 107 3.74*1.4 m2 5.236
skł. leżaków 118 4.3*1.25 m2 5.375
PIĘTRO  
skł. leżaków 204 4.49*1.25 m2 5.613

RAZEM 149.298
46
d.3

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - analogia, farba zmywalna odporna na szorowanie, kolorystyka do usta-
lenia z Zamawiającym

m2

PIWNICE  
kl. schodowa 2.36*(2.57*2+3*2)-3*2+4.15*(4.3*2+2.43)-1*2 m2 64.065
PARTER  
zmywalnia 0.95*(5.85*2+2.23*2-1.4)-0.91*2.72 m2 11.547
kredens 0.95*(4.32*2+2.7*2) m2 13.338
kuchnia 0.95*(6.04*2+4.71*2)-0.91*2.72 m2 17.950
komunikacja przy
kuchni

2.95*(10.3*2-2.45+1.4*2+0.7*2)-1.5*0.9-0.9*2*5 m2 55.583

przygotowywalnia 0.95*(2.95*2+0.7*2+2.62*2) m2 11.913
skł. leżaków 109 2.94*(4.45*2+1.28*2)-2-1.5*0.9 m2 30.342
skł. leżaków 107 2.94*(3.74*2+1.4*2)-2 m2 28.223
skł. leżaków 118 2.94*(4.3*2+1.25*2)-2-1.5*0.9 m2 29.284
PIĘTRO  
skł. leżaków 204 3.0*(4.49*2+1.25*2)-2-1.55*0.9 m2 31.045

RAZEM 293.290
47
d.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem - analogia - sufity, farba zmywalna odporna na
szorowanie, kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym

m2

PARTER  
przedsionek gł. 2.97*2.1-0.4*0.34-0.15*0.34 m2 6.050
hall 5.82*(3.83+3.96)/2+2*0.4 m2 23.469
komunikacja 9*2.18+2.62*0.22+2.67*14.10 m2 57.843
szatnie 3.08*3.7+(0.23+2.95)*(2.8+2.8+2.87) m2 38.331
sala 108 5.73*11.83 m2 67.786
sala 105 5.73*11.83 m2 67.786
sala 117 5.73*11.81 m2 67.671
magazyn 126 1.76*4.15 m2 7.304
przeds. z tyłu 1.24*3.05-0.29*0.46-0.39*0.35 m2 3.512
klatka główna 4.8*2.64*2 m2 25.344
PIĘTRO  
hall, aneks jadal-
ny

4.93*2.7+(10.06-4.93+3.61)*5.6+5.78*3.32-1.15*1.22 m2 80.042

sala 203 5.75*11.88 m2 68.310
sala 208 5.67*11.90 m2 67.473
komunikacja 2.54*1.54+3.12*2.73 m2 12.429
kredens 4.19*2.59-1.32*1.47 m2 8.912
zmywalnia 3.05*3 m2 9.150
pok. nauczyciels-
ki

2.73*2.56 m2 6.989

komunikacja 1.25*2.73 m2 3.413
RAZEM 621.814
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48
d.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem - analogia - ściany, farba zmywalna odporna
na szorowanie, kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym

m2

PARTER  
przedsionek gł. 1.35*(2.1*2+0.4+0.15) m2 6.413
hall 1.35*(5.8-2+0.4*2+1.4+1.45+1.39+0.49+0.34+2.76) m2 16.781
komunikacja i
szatnie

1.35*(0.4*4+1.8+2.2+5.26+0.95+0.33+1.15+3.39+2.67+0.33+0.23+0.3+2.95+
2.8+2.82+0.3+0.23+0.82+0.23+0.3+2.82+2.8+2.82+0.3+0.23+0.82+0.23+
0.3+2.82+2.87+0.3+0.23+0.3+5.33+0.3+0.3+0.3+0.23+0.3+2.7+3.11+2.81+
0.3+0.24+0.29+0.49+0.49+3.08-1.5+0.74+0.3+0.74+1.87)

m2 94.392

sala 108 1.35*(5.73*2+11.83*2)-0.4*1.4-0.4*1*2-4*1 m2 42.052
sala 105 1.35*(11.83*2+5.73*2)-0.4*1.4-0.4*1*2-4*1 m2 42.052
sala 117 1.35*(5.73*2+11.81*2)-0.4*1.6-0.4*1*2-4*1 m2 41.918
magazyn 126 0.95*(1.76*2+4.15*2) m2 11.229
przeds. z tyłu 1.2*(1.24*2+3.05*2) m2 10.296
klatka główna 1.4*3*(4.8*2+2.6)+45.6 m2 96.840
PIĘTRO  
hall, aneks jadal-
ny

1.4*((10.06+3.61)*2+8.9*2-2.62-1.32*2-6)-1.13*0.97*6+1.13*6*2*0.24+0.97*
6*0.24

m2 45.507

komunikacja 0.95*(1.54+5.66+2.73+3.12+1.19+2.54) m2 15.941
kredens 0.95*(2.87+2.59*2+4.19-1.5)-1.1*1.1 m2 8.993
zmywalnia 0.95*(3.05+3*2-1.5+0.3+0.15) m2 7.600
sala 203 1.4*(5.75*2+11.88*2)-0.4*1.4-0.4*1*2-4*1 m2 44.004
sala 208 1.4*(5.67*2+11.90*2)-0.4*1.4-0.4*1-4*1 m2 44.236
pok. nauczyciels-
ki

3.0*(2.73*2+2.56*2)-2-1.55*0.9*2 m2 26.950

komunikacja 3.0*(1.25*2+2.73*2)-3*2 m2 17.880
RAZEM 573.084

49
d.3

KI
analiza indywidu-
alna

Kalkulacja własna - wykonanie płatków natryskowych na lamperi - wykonanie
wraz z przygotowaniem podłoża (istniejące lamperie w ilości ok 215 m2 malo-
wane farbami olejnymi) Całość systemu z dwukrotnym lakierowaniem (uzyska-
nie powłoki zmywalnej), rodzaj płatków i kolorystyka do ustalenia z Zamawiają-
cym.

m2

PARTER  
przedsionek gł. 1.5*(2.1*2+0.4+0.15) m2 7.125
hall 1.5*(5.8-2+0.4*2+1.4+1.45+1.39+0.49+0.34+2.76) m2 18.645
sala 108 1.5*(0.38+3.32+9.2+0.31+0.31+1.26+5.73+4*0.75) m2 35.265
sala 105 1.5*(5.73+1.04+0.3+0.3+2.26+0.6+3+5.73+4*0.75) m2 32.940
sala 117 1.5*(0.3+0.5+3.5+11.81+0.67+3.56+4*0.75) m2 35.010
komunikacja i
szatnie

1.5*(0.4*4+1.8+2.2+5.26+0.95+0.33+1.15+3.39+2.67+0.33+0.23+0.3+2.95+
2.8+2.82+0.3+0.23+0.82+0.23+0.3+2.82+2.8+2.82+0.3+0.23+0.82+0.23+
0.3+2.82+2.87+0.3+0.23+0.3+5.33+0.3+0.3+0.3+0.23+0.3+2.7+3.11+2.81+
0.3+0.24+0.29+0.49+0.49+3.08-1.5+0.74+0.3+0.74+1.87)

m2 104.880

przeds. z tyłu 1.5*(1.24*2+3.05*2-3) m2 8.370
klatka główna 1.5*3*(4.8*2+2.6) m2 54.900
PIĘTRO  
sala 203 1.5*(5.75+8.3+0.3+0.3+2.1+3.29+0.36+4*0.75) m2 35.100
sala 208 1.5*(3.47+0.65+9.22+1.68+5.67+4*0.75) m2 35.535
hall, aneks jadal-
ny

1.5*(0.28+4.93+0.1+0.76+5.59+2.21+0.15+3.29-0.83+2.75+0.15+1.54+0.15+
4.3+5.78-0.87-0.77+1.75+1.22+1.15+1.22+0.42+1.05+0.2)-0.75*0.97*6

m2 50.415

RAZEM 418.185
50
d.3

KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

6+4+5 szt. 15.000
RAZEM 15.000

51
d.3

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

52
d.3

KI
analiza indywidu-
alna

Demontaż, zabezpieczenie, wyczyszczenie i ponowny montaż kratek wentyla-
cyjnych, drzwiczek itp.

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

4 Stolarka i ścianki szklane
53
d.4

KNR-W 4-01
0353-04
analiza indywidu-
alna

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - wraz z de-
montażem i skrzydeł drzwiowych

szt.

PIWNICE  
korytarz i maga-
zyny

5 szt. 5.000

PARTER  
skł. leżaków 1+1+1 szt. 3.000
magazyn przy
kuchni

1 szt. 1.000
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przeds. z tyłu 1 szt. 1.000
szatnia 1 szt. 1.000
PIĘTRO  
pom. lekarza 1 szt. 1.000
intendent 1 szt. 1.000
pok. pedag. 1 szt. 1.000
sprzęt porz. 1 szt. 1.000
skład leżaków 1 szt. 1.000
kredens 1+1 szt. 2.000
komunikacja 1 szt. 1.000

RAZEM 19.000
54
d.4

KNR-W 4-01
0353-07
analiza indywidu-
alna

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2
m2

szt.

PARTER  
WC 1 szt. 1.000
kancelaria 1 szt. 1.000

RAZEM 2.000
55
d.4

KNR-W 4-01
0353-05
analiza indywidu-
alna

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - wraz z
demontażem i skrzydeł drzwiowych

m2

PARTER  
sale zajęć i kuch-
nia

1.5*2*4 m2 12.000

RAZEM 12.000
56
d.4

KNR-W 4-01
0331-03
analiza indywidu-
alna

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych -
analogia, rozkucie otworów drzwiowych pod montaż nowej stolarki drzwiowej

m3

PIWNICE  
korytarz i maga-
zyny

0.15*2*0.3*2+0.3*0.3*2*2+0.4*0.3*2 m3 0.780

PARTER  
kuchnia 0.15*0.4*1.55 m3 0.093
przeds. z tyłu 0.2*0.15*2 m3 0.060
PIĘTRO  
kredens 0.2*0.15*2 m3 0.060
komunikacja 0.3*0.15*2 m3 0.090
pok. nauczyciels-
ki

0.15*2.1*1.1+0.15*0.15*2 m3 0.392

RAZEM 1.475
57
d.4

KNR-W 4-01
0347-03

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia dla nadproży prefabrykowanych

gniazd.

PIWNICE  
korytarz i maga-
zyny

10 gniazd. 10.000

PARTER  
sale zajęć i kuch-
nia

8 gniazd. 8.000

przeds. z tyłu 2 gniazd. 2.000
PIĘTRO  
kredens 2 gniazd. 2.000
komunikacja 2 gniazd. 2.000
pok. nauczyciels-
ki

2*2 gniazd. 4.000

RAZEM 28.000
58
d.4

KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

PARTER  
sale zajęć 0.51*2*0.12*3 m3 0.367
PIĘTRO  

 
sale zajęć 0.49*2*0.2+0.49*2*0.38 m3 0.568

RAZEM 0.935
59
d.4

NNRNKB 202
0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

PIWNICE  
korytarz i maga-
zyny

1.4*8 m 11.200

PARTER  
sale zajęć i kuch-
nia

1.4*3+1.75 m 5.950

przeds. z tyłu 1.4 m 1.400
PIĘTRO  
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kredens 1.4 m 1.400
komunikacja 1.4 m 1.400
pok. nauczyciels-
ki

1.4*2 m 2.800

sale zajęć 1.4*2 m 2.800
RAZEM 26.950

60
d.4

NNRNKB 202
0835-09

(z.I) Tynki zwykłe kat. III,IV na ościeżach o szer. 15 cm m2

PIWNICE  
korytarz i maga-
zyny

0.15*2*5*5 m2 7.500

PARTER  
sale zajęć i kuch-
nia

3*(0.51*2*2+0.15*2*3)+0.15*2*5.5 m2 10.470

przeds. z tyłu 0.15*2*5 m2 1.500
PIĘTRO  
kredens 0.15*2*5 m2 1.500
komunikacja 0.15*2*5 m2 1.500
pok. nauczyciels-
ki

0.15*2*5*2 m2 3.000

sale zajęć 2*(0.49*2*2+0.15*2*3) m2 5.720
RAZEM 31.190

61
d.4

KNR-W 2-02
1203-02
analiza indywidu-
alna

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi stalowe techniczne
ocynkowane i malowane proszkowo na kolor uzgodniony z Zamawiajacym.
Drzwi wyposażone w trzy zawiasy czopowe i jeden zamek na wkładkę patento-
wą. Skrzydło drzwiowe o min. grubości 40mm pokryte blachą o min. grubości
0,5mm z wkładem styropianowym lub węzowym

m2

PIWNICE  
korytarz i maga-
zyny / D0

1.0*2.05*5 m2 10.250

RAZEM 10.250
62
d.4

KNR-W 2-02
1203-01
analiza indywidu-
alna

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - drzwi p.poż EI 30, kolor biały, za-
mek na wkładkę z kluczem

m2

PARTER  
kancelaria / D5 0.92*2.07 m2 1.904

RAZEM 1.904
63
d.4

KNR-W 2-02
1203-02
analiza indywidu-
alna

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi p.poż EI 30, kolor biały,
zamek na wkładkę z kluczem

m2

PARTER  
WC, szatnia,
przeds. z tyłu /
D2 EI30

1.05*2.07*3 m2 6.521

PIĘTRO  
sale zajęć, komu-
nikacja / D2 EI30

1.05*2.07*3 m2 6.521

RAZEM 13.042
64
d.4

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-
lowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - światło 80 cm

szt.

PARTER / D2 80  
skł. leżaków 1+1+1 szt. 3.000
magazyn przy
kuchni

1 szt. 1.000

PIĘTRO / D2 80  
sprzęt porz. 1 szt. 1.000
skład leżaków 1 szt. 1.000
kredens 1 szt. 1.000

RAZEM 7.000
65
d.4

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-
lowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - światło 90 cm

szt.

PARTER / D2 90  
sale zajęć 3 szt. 3.000
PIĘTRO / D2 90  
kredens 1 szt. 1.000
pok. nauczyciels-
ki

2 szt. 2.000

RAZEM 6.000
66
d.4

KNR-W 2-02
1022-01
analiza indywidu-
alna

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone - drzwi białe wykonane z płyty otworowej, 3 zawiasy, klamka metalo-
wa, zamek na wkładkę z kluczem

m2

PARTER  
sale zajęć 0.9*2*3 m2 5.400
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skł. leżaków 0.8*2*3 m2 4.800
magazyn przy
kuchni

0.8*2 m2 1.600

PIĘTRO  
sprzęt porz. 0.8*2 m2 1.600
skład leżaków 0.8*2 m2 1.600
kredens 0.9*2 m2 1.800
komunikacja 0.9*2 m2 1.800
pok. nauczyciels-
ki

0.9*2*2 m2 3.600

RAZEM 22.200
67
d.4

KNR-W 2-02
1040-02
analiza indywidu-
alna

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - w połowie przeszklone, podział skrzydeł 90
cm w świetle + pozostała część, kolor biały, 3 zawiasy, klamka metalowa, za-
mek na wkładkę z kluczem, samozamykacz z blokadą mechanizmu

m2

PARTER / D1  
kuchnia 1.5*2.05 m2 3.075

RAZEM 3.075
68
d.4

KNR-W 2-02
1040-02
analiza indywidu-
alna

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z doświetleniem - drzwi p.poż. EI 30, alumi-
nium zimne w całości przeszklone szybą obustronnie bezpieczną, podział
skrzydeł 90 cm w świetle + pozostała część, kolor biały, 3 zawiasy, klamka
metalowa, zamek na wkładkę z kluczem, samozamykacz z blokadą mechaniz-
mu

m2

PARTER  
komunikacja / D3
EI30

1.95*2.44 m2 4.758

szatnia / D4 EI30 1.56*2.44 m2 3.806
PIĘTRO  
aneks jadalny /
D3 EI30

1.95*2.44 m2 4.758

RAZEM 13.322
69
d.4

KI
analiza indywidu-
alna

Ścianka p.poż. oddzielajaca jadalnię od klatki schodowej o odporności ognio-
wej EI 30. Wykonana jako ścianka aluminiowa w całości przeszklona szybą
obustronnie bezpieczną lub wykonana z luksferów szklanych.

m2

PIĘTRO  
hall 5.6*3-1.95*2.44 m2 12.042

RAZEM 12.042
70
d.4

KI
analiza indywidu-
alna

Montaż kompletnego systemu oddymiania z możliwością przewietrzania klatki
schodowej. Montaż okien oddymiających w połaci dachowej w obrysie klatki
schodowej o powierzchni czynnej min. 2,6 m2 wraz z wykonaniem zasilania,
siłownikami, przyciskiem oddymiania i przyciskiem przewietrzania uruchamia-
nego kluczykiem oraz właczeniem do instalacji systemu sygnaliazcji pożaru.
Okna wyposażone w zasilacze zabezpieczające przed awarią zasilania. Sys-
tem z certyfikatem.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

71
d.4

KNR-W 2-02
1039-01
analiza indywidu-
alna

Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 - analogia okienko podawcze prze-
suwne góra, dół z blokadą mechanizmu oraz zamkiem na klucz, kolor biały

m2

PIĘTRO  
kredens 0.8*1.1 m2 0.880

RAZEM 0.880
72
d.4

KNR-W 2-02
0135-01
analiza indywidu-
alna

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m - analogia pod-
okiennik z aglomarmuru gr. 3 cm o  wymiarze 80x30 cm dla okienka podaw-
czego, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

szt.

PIĘTRO  
kredens 1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
73
d.4

KI
analiza indywidu-
alna

Dostawa i montaż rolet okiennych w kasetach z prowadnicami płaskimi. Obu-
dowa PCV – biała, przykręcana do skrzydeł okiennych. Tkanina roletowa wzo-
rzysta, dostosowana do przedszkola w ciepłych barwach - kolorystyka do usta-
lenia z Zamawiającym. Rozmiar i podział okna zawiera rysunek nr 1

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

74
d.4

KI
analiza indywidu-
alna

Dostawa i montaż rolet okiennych w kasetach  z prowadnicami płaskimi. Obu-
dowa PCV – biała, przykręcana do skrzydeł okiennych. Tkanina roletowa w
ciepłych barwach - kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym. Rozmiar i po-
dział okna zawiera rysunek nr 2

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

5 Roboty kowalsko - ślusarskie
75
d.5

KNR 4-01 1306-
01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i
świetlików stalowych - analogia, demontaż balustrad, krat, poręczy i bramki

szt.prze
c.
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klatka przy kuchni
- balustrada

2.3+0.15+2.15+1.3 szt.prze
c.

5.900

klatka główna -ba-
lustrada

0.15+3.8+0.15+3.8+0.15+3.7+0.15+3.5 szt.prze
c.

15.400

poręcz 3.2 szt.prze
c.

3.200

kraty 1.8/2*2*2 szt.prze
c.

3.600

bramka 1.2*1.1 szt.prze
c.

1.320

schody zewnętrz-
ne

2.47+1.3+3.2+1.2+0.5+3.2+2.3+2+2.3 szt.prze
c.

18.470

RAZEM 47.890
76
d.5

KI
analiza indywidu-
alna

Demontaż istniejących drabinek gimnastycznych kpl.

PIĘTRO  
sala 208 3 kpl. 3.000

RAZEM 3.000
77
d.5

KI
analiza indywidu-
alna

Demontaż istniejących szyn firankowych sufitowych m

PARTER  
sala 108 11.83 m 11.830
sala 105 11.83 m 11.830
sala 117 11.81 m 11.810
szatnie 2.8+2.8+2.87+3.11 m 11.580
PIĘTRO  
sala 203 11.88 m 11.880
sala 208 11.90 m 11.900

RAZEM 70.830
78
d.5

KNR 2-02 1219-
03
analiza indywidu-
alna

Wycieraczka systemowa zwijana na profilach aluminiowych osadzona w za-
głębieniu w warstwie wylewki posadzkowej. Wycieraczka o gr. min. 22 mm z
wkładami czyszczącymi guma + szczotka. W pozycji skalkulować wykonanie
zagłębienia i obsadzenie aluminiowych listw krawędziowych.

m2

PARTER  
przedsionek gł. 1.5*2.4 m2 3.600
przeds. z tyłu 1.24*1.75-0.46*0.94 m2 1.738

RAZEM 5.338
79
d.5

KNR-W 2-02
1207-02
analiza indywidu-
alna

Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu
o masie do 10 kg - balustrady z rur stalowych czarnych malowane na budowie

m

klatka przy kuchni 2.3+0.15+2.15+1.3 m 5.900
RAZEM 5.900

80
d.5

KNR-W 2-02
1207-02
analiza indywidu-
alna

Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu
- analogia, balustrada ze stali nierdzewnej zgodna ze specyfikacją

m

klatka główna 0.15+3.8+0.15+3.8+0.15+3.7+0.15+3.5 m 15.400
schody zewnętrz-
ne

2.47+1.3+3.2+1.2+0.5+3.2+2.3+2 m 16.170

RAZEM 31.570
81
d.5

KNR-W 2-02
1208-03
analiza indywidu-
alna

Pochwyt na wspornikach - analogia, pochwyt ze stali nierdzewnej zgodny ze
specyfikacją

m

klatka główna 3.2 m 3.200
schody zewnętrz-
ne

2.3 m 2.300

RAZEM 5.500
82
d.5

KNR-W 2-02
1210-03
analiza indywidu-
alna

Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach -
analogia, kraty ze stali nierdzewnej zgodne ze specyfikacją

m2

klatka główna 1.8/2*2*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

83
d.5

KNR-W 2-02
1211-02
analiza indywidu-
alna

Kraty otwierane stalowe prętowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w ścianach
- analogia, bramka ze stali nierdzewnej zgodna ze specyfikacją

m2

klatka główna 1.2*1.1 m2 1.320
RAZEM 1.320

6 Wyposażenie sanitariatów i sal zajęć
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84
d.6

KI
analiza indywidu-
alna

Montaż naściennego, przykręcanego podajnika na mydło w płynie o pojemnoś-
ci min. 1 litr, wykonanego ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wykończenie
obudowy matowe. Sposób uruchamiania przycisk, wyposażony w okienko do
kontroli ilości mydła oraz zawór niekapek. Zbiornik wielokrotnego napełniania
zamykany na zamek i kluczyk metalowy. Dozownik przeznaczony do intensyw-
nego użytkowania we wszystkich miejscach użyteczności publicznej.

kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

85
d.6

KI
analiza indywidu-
alna

Montaż elektrycznej naściennej, suszarki do rąk ze stali nierdzewnej szczotko-
wanej, wykończenie obudowy matowe. Moc znamionowa min. 2000 W, spo-
sób uruchamiania: automatyczny - fotokomórka. Suszarka przeznaczona do
intensywnego użytkowania we wszystkich miejscach użyteczności publicznej.
Suszarka wraz z podłączeniem zasilania

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

86
d.6

KI
analiza indywidu-
alna

Montaż naściennego, przykręcanego dozownika ręczników papierowych. Wy-
konany ze stali nierdzewnej szczotkowanej w wykończeniu matowym, który po-
mieści ok. 600 uniwersalnych listków ręcznika w składce ZZ. Minimalne wy-
miary 280x370x105 mm. Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papie-
ru powoduje wysunięcie się kolejnej. Estetycznie wykończony, posiadający za-
mknięcie z zamkiem i kluczykiem metalowym. Wyposażony w okienko do
kontroli zużycia papieru. Dozownik przeznaczony do intensywnego użytkowa-
nia we wszystkich miejscach użyteczności publicznej.

kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

87
d.6

KI
analiza indywidu-
alna

Dostawa i montaż drabinek gimnastycznych przyściennych, pojedynczych
90x300 cm. Boki wykonane z drewna iglastego 30x100 mm, szczeble ze
sklejki równoległowarstwowej 30x40 mm. Spełniające wymagania normy EN
913. Montowane do ściany za pomocą systemowych okuć i łączników do dra-
bin.

kpl.

PIĘTRO  
sala 208 3 kpl. 3.000

RAZEM 3.000
88
d.6

KI
analiza indywidu-
alna

Dostawa i montaż aluminiowych szyn sufitowych 2 torowych wraz z osłonami
szyn w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym oraz agrafkami do montażu fira-
nek i zasłon. Agrafki w rozstawie nie większym niż 12 cm

m

PARTER  
sala 108 11.83 m 11.830
sala 105 11.83 m 11.830
sala 117 11.81 m 11.810
szatnie 2.8+2.8+2.87+3.11 m 11.580
PIĘTRO  
sala 203 11.88 m 11.880
sala 208 11.90 m 11.900

RAZEM 70.830
7 Roboty instalacyjne

89
d.7

KNR-W 4-02
0132-01
analiza indywidu-
alna

Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej - analogia wymiana baterii
ściennych na umywalkowe baterie czasowe ścienne z regulacją czasu prze-
pływu wody i wylewką o dł. 200 mm

szt.

zesp. sanitarne 16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

8 Winda towarowa
90
d.8

KI
analiza indywidu-
alna

Demontaż i utylizacja istniejącej windy towarowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

91
d.8

KI
analiza indywidu-
alna

Dostawa i montaż kompletnego dźwigu towarowego z zasilaniem,
sterowaniem, maszynownią, obróbkami drzwi, wymianą drzwi maszynowni,
pełną wymaganą przepisami dokumentację UDT itd. Urządzenie zgodne ze
specyfikacją.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9 Roboty porządkowe i powykonawcze
92
d.9

KNR 4-04 1101-
02
analiza indywidu-
alna

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - analogia, zagospodarowa-
nie i koszty utylizacji gruzu w gestii Wykonawcy

m3

7 m3 7.000
RAZEM 7.000

93
d.9

KNR 4-04 1107-
01
analiza indywidu-
alna

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - analogia, zagospodarowanie i koszty utylizacji
złomu w gestii Wykonawcy

t

0.7 t 0.700
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RAZEM 0.700

94
d.9

KNR 4-04 1107-
01
analiza indywidu-
alna

Utylizacja parkietu z rozbórki, stolarki oraz wszystkich śmieci powstałych w
trakcie wykonywania prac

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

95
d.9

KI
analiza indywidu-
alna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej, protokoły badań i sprawdzeń, atesty
i certyfikaty na wbudowane materiały i urządzenia potwierdzone przez kierow-
nika budowy, dziennik budowy, karty gwarancyjne, kosztorysy powykonawcze i
różnicowe itd.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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