
PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Siemkowicach - I etap 
ADRES INWESTYCJI   :     Siemkowice; Plac 30-lecia PRL 1
INWESTOR   :     Gmina Siemkowice
ADRES INWESTORA   :     Siemkowice; Plac 30-lecia PRL 1
BRANŻA   :     Budowlana

DATA OPRACOWANIA   :     02.12.2016r

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kody CPV:
45000000-7 :Roboty budowlane
45110000-1 :Roboty w zakresie rozbiórki i wyburzeń obiektów budowlanych, roboty ziemne
45262310-7 :Roboty zbrojeniowe
45262311-4 :Betonowanie konstrukcji
45262500-6 :Roboty murarskie i murowe
45421160-3 :Instalowanie wyrobów metalowych
45320000-6 :Roboty izolacyjne
 
Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż te, które zostały przyjęte w niniejszym opracowaniu pod warunkiem utrzymania tych
samych parametrów jakościowych, ilościowych i technologicznych. Materiały użyte do realizacji powinny posiadać dopuszczenia do ob
rotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art.10, Ustawy - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku; Zgodnie z po
wyższym wszystkie materiały muszą posiadać wymagane aprobaty techniczne wydane przez uprawnione jednostki certyfikujące zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. (DZ.U. z dnia 20 sierpnia 1998r.)

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
02.12.2016r

Data zatwierdzenia



Przebudowa pomieszczeń UG Siemkowice - I etap v2 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY MUROWE
1

d.1
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na za-
prawie cementowo-wapiennej cegłami

m3

<parter pom.1,4>0.9*2.5*0.12 m3 0.270
RAZEM 0.270

2
d.1

NNRNKB 202
0194-01

(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i
gr. 25 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM"

m2

<parter pom.10,11>2.98*4.3 m2 12.814
RAZEM 12.814

3
d.1

NNRNKB 202
0195-01

(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,
5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych "POROTHERM"

m2

<parter pom.2,8,9>(2.98+0.38)*(5.11+1.59+3.3) m2 33.600
RAZEM 33.600

4
d.1

NNRNKB 202
0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

<parter pom.2,8,9>1.25*4 m 5.000
RAZEM 5.000

2 ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE
5

d.2
KNR 4-01
0716-02

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i
pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5
m2

m2

<parter pom.1,4>0.9*2.5*2 m2 4.500
<parter pom.2,8,9>2.98*0.2*2+3.36*(5.11+1.59+3.3)*2 m2 68.392
<parter pom.6>(3.36*2+3.45)*0.12 m2 1.220
<parter pom.10,11>2.98*4.3*2 m2 25.628

RAZEM 99.740
6

d.2
KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzie-
raniem tapet na stropach,biegach i spocznikach

m2

<parter pom.8,9>17.85+11.74 m2 29.590
<parter pom.6>19.85 m2 19.850
<parter pom.10,11>29.65+35.7 m2 65.350

RAZEM 114.790
7

d.2
KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzie-
raniem tapet na ścianach

m2

<parter pom.3,4>2.98*(2.69*2+2.83*2+3.55*4)-0.9*2.05 m2 73.370
<parter pom.2,8,9>3.36*(5.11*2+3.96*2+3.3*2+3.59*2+11.41*2+
7.66*2+1.33)-68.392

m2 171.478

<parter pom.6>3.36*(3.45*2+5.03*2+1.66*2)-1.22 m2 66.921
<parter pom.10,11>2.98*(5.22*2+3.6*2+2.66*2+5.68*6)-2.98*4.3*
2

m2 144.351

RAZEM 456.120
8

d.2
KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - suchych tynków z gruntowaniem

m2

<parter pom.3,4>10.05+9.55+2.98*(2.69*2+2.83*2+3.55*4) m2 94.815
<parter pom.2>1.36*(11.41*2+7.66*2+1.33) m2 53.679
<parter pom.8,9>17.85+11.74+3.36*(5.11*2+3.96*2+3.3*2+3.59*
2)

m2 136.841

<parter pom.6>19.85+3.36*(3.45*2+5.03*2+1.66*2) m2 87.991
<parter pom.10,11>29.65+35.7+2.98*(5.22*2+3.6*2+2.66*2+
5.68*6)

m2 235.329

RAZEM 608.655
9

d.2
KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie meta-
lowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

<parter pom.3,4>10.05+9.55 m2 19.600
RAZEM 19.600

10
d.2

KNR-W 2-02
1521-04

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe;
kolorystyka i faktura płytek zblizona do istniejącej)

m2

<parter pom.2>2.0*(11.41*2+7.66*2+1.33) m2 78.940
RAZEM 78.940

11
d.2

NNRNKB 202
2701-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem
płytami gipsowymi

m2

<parter pom.2>27.69 m2 27.690
RAZEM 27.690

3 PODŁOGI I POSADZKI
12

d.3
KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm m3

<parter pom.11>35.7 m3 35.700
RAZEM 35.700

13
d.3

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wew-
nątrz budynku

m3

<parter pom.11>35.7*0.2 m3 7.140
RAZEM 7.140
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14

d.3
KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicz-
nej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym -
beton C8/10

m3

<parter pom.11>35.7*0.1 m3 3.570
RAZEM 3.570

15
d.3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pozio-
me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm

m2

<parter pom.11>35.7 m2 35.700
RAZEM 35.700

16
d.3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej - poziome podposadzkowe

m2

<parter pom.11>35.7 m2 35.700
RAZEM 35.700

17
d.3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pozio-
me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm

m2

<parter pom.11>35.7 m2 35.700
RAZEM 35.700

18
d.3

KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicz-
nej z transportem i układaniem ręcznym -  beton C16/20 z siatką
przeciwskurczową

m3

<parter pom.11>35.7*0.15 m3 5.355
RAZEM 5.355

19
d.3

NNRNKB 202
1119-10

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym.
30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.ponad 8 m2 (kolorystyka i faktura płytek zblizona do istnieją-
cej)

m2

<parter pom.8,9>17.85+11.74 m2 29.590
<parter pom.6>19.85 m2 19.850
<parter pom.10,11>29.65+35.7 m2 65.350

RAZEM 114.790
20

d.3
NNRNKB 202
1123-04

(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zapra-
wie klejowej w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2 (kolorystyka i faktu-
ra płytek zblizona do istniejącej)

m

<parter pom.8,9>5.11*2+3.96*2+3.3*2+3.59*2-0.9*2 m 30.120
<parter pom.6>3.45*2+5.03*2+1.66*2-1.0*2 m 18.280
<parter pom.10,11>5.68*6+5.22*2+3.6*2+2.66*2-0.9*2-1.2*2 m 52.840

RAZEM 101.240
4 STOLARKA

21
d.4

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe
fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą - wym. 0,9*2,05

szt

<parter pom.2,8,9>4 szt 4.000
RAZEM 4.000

22
d.4

KNNR 3 0702-
05

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi jednoskrzydłowych fa-
brycznie wykończonych wraz z ościeżnicą - wym. 0,9*2,05

m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000
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