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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu pomieszczeń magazynowych nr 1, 2 i 3 w celu adaptacji na wypożyczalnię sprzętu reha-
bilitacyjnego na działce nr ewid. 57, obr. 0022, m. Piotrków Trybunalski, pow. Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie. 
Zakres remontu obejmuje:
a) wykonanie robót demontażowych, tj. demontaż wrót stalowych zewnętrznych, rynien dachowych, rur spustowy, instalacji odgromowej;
b) częściowe zamurowanie otworu drzwiowego w pomieszczeniu nr 1.1 i 1.2 wraz z zakotwieniem ściany projektowanej do muru za pomo-
cą łączników stalowych;
c) wykucie otworów na nadproża prefabrykowane L-19, montaż nadproży prefabrykowanych na ówcześnie przygotowanym podłożu, pod-
kład betonowy;
d) montaż drzwi wejściowych z przeszkleniem, na profilach aluminiowych ciepłych, wzmacniane termicznie, U(max)= 1,30W/(m2/K), z
wkładkami antywłamaniowymi w pomieszczeniu nr 1i 2, a w pomieszczeniu nr 3 montaż bramy segmentowej, stalowej z ociepleniem (bez-
freonowa pianka poliuretanowa), otwieranej do góry z wbudowanymi drzwiami rozwieranymi o wym. 90x210 cm, oraz dooświetlem w gór-
nym segmencie drzwi. 
e) uzupełnieni tynków cementowo-wapiennych kat. III na ościeżnicach;
f) przygotowanie posadzek poprzez ich oczyszczenie, zagruntowanie, uzupełnienie ubytków, wykonanie malowania farbami alkidowymi do
posadzek, wg wytycznych producenta dla pom. nr 1 i 2. W pomieszczeniu nr 3 uzupełnić posadzkę betonową płytkami gresowymi.
g) ocieplenie stropodachu nad pomieszczeniem nr 1 i 2, styropapą na lepiku, gr. 15 cm. Płyty ze styropapy podwójnie laminowanej, moco-
wane do podłoża dyblami rozporowymi w ilości 2 szt./m2. Po przymocowaniu płyt ze styropapy należy przykleić dwie warstw papy termoz-
grzewalnej - papa podkładowa, papa nawierzchniowa gr. min. 5,0 mm.
h) ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 15 cm, z wykończeniem ścian tynkiem cienkowarstwowym, silikonowym o
strukturze baranka grubości 2 mm, w kolorze RAL do ustalenia z inwestorem;
i) wykonanie malowania ścian i sufitów farbami emulsyjnymi z gruntowaniem podłoży, po wcześniejszym przygotowaniu, kolorystyk do
ustalenia z inwestorem (jasne pastelowe kolory);
j) roboty wykończeniowe:
  - montaż orynnowania ówcześnie zdjętego, wraz z nowymi dyblami do ściany.
  - montaż nowej instalacji odgromowej na dachu, z jednoczesnym połączeniem z istniejącą instalacją, dla pomieszczeń nr 1 i 2;
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Przedmiar robót

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

d.1
KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
2,27*2,43+2,77*2,25+2,98*3,21

m2

21,31 m2 21,310
RAZEM 21,310

2
d.1

KNR-W 4-01
0545-05

Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku, przewidzianej do
ponownego zamontowania
3,2

m

3,2 m 3,200
RAZEM 3,200

3
d.1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
6,60

m

6,60 m 6,600
RAZEM 6,600

4
d.1

KNR-W 4-03
1138-01

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim
na płytach panwiowych
7,0

szt.

7,0 szt. 7,000
RAZEM 7,000

5
d.1

KNR-W 4-03
1140-05

Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z  pręta mocowanych na
dachu płaskim
7,0

m

7,0 m 7,000
RAZEM 7,000

6
d.1

KNR-W 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych
2,0

kpl.

2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

7
d.1

KNR-W 4-03
1117-04

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 z pod-
łoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub
odkręceniem śrub

m

30,0 m 30,000
RAZEM 30,000

8
d.1

KNR-W 4-03
1117-05

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2 z pod-
łoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub
odkręceniem śrub

m

8,0 m 8,000
RAZEM 8,000

9
d.1

KNR-W 4-03
1122-07

Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu
do 63 A - ilość biegunów 3 + 0

szt.

3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000

10
d.1

KNR-W 4-03
1124-03

Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1
wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000

11
d.1

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem kpl.

10,0 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

12
d.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem skrzyniowym na odległość 5 km

m3

4,6 m3 4,600
RAZEM 4,600

13
d.1 kalkulacja in-

dywidualna

Koszt utylizacji gruzu m3

4,6 m3 4,600
RAZEM 4,600

2 Roboty murowe
14

d.2
KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
0,25*0,61*2,25+0,25*0,11*2,43

m3

0,41 m3 0,410
RAZEM 0,410

15
d.2 kalk. własna

Naprawa zarysowań ścian poprzez zszycie prętami, naniesienie masy szpach-
lowej i wklejenie taśmy reparacyjnej z włókna szklanego
3*1,0

m

3,0 m 3,000
RAZEM 3,000

16
d.2

KNR-W 2-02
1215-01

Kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.

2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

d.2
KNR-W 4-01
0347-03

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej
2,0

gniazd.

2,0 gniazd. 2,000
RAZEM 2,000

18
d.2

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
2*2,4

m

4,8 m 4,800
RAZEM 4,800

19
d.2

KNR-W 4-01
0208-01

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego
o grubości do 10 cm - wywiewki w stropodachu w pom. 1 i 2

szt.

2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3 Stolarka
20

d.3
NNRNKB
202 1026-06

(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką ter-
miczną  U<=1,3 W/m2*K
1,9*2,03*2

m2

7,71 m2 7,710
RAZEM 7,710

21
d.3

KNR-W 2-02
1032-01
analogia

Bramy segmentowa, systemowa, otwuerana ręcznie poprzez system wybrane-
go producenta, wykonana z paneli stalowych 60 mm wypełnionych bezfreonową
pianką poliuretanową.
Brama wyposażona w drzwi rozwieralne o wym. 90 x 210 cm. 
Brama przeszklona w dwóch górnych panelach
3,0*3,0

m2

9,00 m2 9,000
RAZEM 9,000

4 Tynki i okładziny wewnętrzne
22

d.4
KNR-W 4-01
0711-01

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 1 m2 w 1 miejscu
0,61*2,25+0,11*2,43

m2

1,64 m2 1,640
RAZEM 1,640

23
d.4

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

1,2 m2 1,200
RAZEM 1,200

24
d.4

KNR AT-22
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - gruntowanie epok-
sydowym gruntownikiem

m2

1,2 m2 1,200
RAZEM 1,200

25
d.4

KNR-W 4-01
0809-09
analogia

Uzupełnienie wykładzin o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek
klinkierowych 19x9, 25x12 cm na zaprawie cementowej

m2

1,2 m2 1,200
RAZEM 1,200

26
d.4

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

1,6 m2 1,600
RAZEM 1,600

27
d.4

KNR-W 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ścianach na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o
powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu

m2

1,6 m2 1,600
RAZEM 1,600

28
d.4

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym,
podwieszanym, metalowym - uzupełnienie sufitu pom. nr 3

m2

1,2 m2 1,200
RAZEM 1,200

29
d.4

KNR-W 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
3*3,0

m

9,0 m 9,000
RAZEM 9,000

30
d.4

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm
1,9*6

m

11,4 m 11,400
RAZEM 11,400

31
d.4

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
[5,06*(2,62+2,43)/2]*2+3,7*2,62+21,27+[5,06*(2,90+2,63)/2]*2+2,75*2,63+
18,11+7,60*(3,9+3,97)/2

m2

139,75 m2 139,750
RAZEM 139,750
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32

d.4
KNR 0-23
2612-08
analogia

Wyrównanie narożników wypukłych wewnętrznych kątownikiem metalowym
4*2,1+2*3,0

m

14,40 m 14,400
RAZEM 14,400

5 Podłoża wewnętrzne i posadzki
33

d.5
KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża
16,36+13,93+2,6*1,23

m2

33,49 m2 33,490
RAZEM 33,490

34
d.5

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie
epoksydowym gruntownikiem

m2

33,49 m2 33,490
RAZEM 33,490

35
d.5

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo-
wej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - pom. nr 3
2,60*1,23

m2

3,20 m2 3,200
RAZEM 3,200

36
d.5

NNRNKB
202 1130-02
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
16,36+13,93

m2

30,29 m2 30,290
RAZEM 30,290

37
d.5

KNR-W 2-02
1511-04
analogia

Dwukrotne malowanie farbami alkidowymi posadzki betonowej kolor szary m2

30,29 m2 30,290
RAZEM 30,290

6 Malowanie ścian i sufitów
38

d.6
NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe
[5,06*(2,62+2,43)/2]*2+3,7*2,62+[5,06*(2,90+2,63)/2]*2+2,75*2,63+1,64+1,6+
9,0*0,4+11,4*0,25

m2

57,43 m2 57,430
RAZEM 57,430

39
d.6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
21,27+18,11+35,41

m2

74,79 m2 74,790
RAZEM 74,790

40
d.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania
57,43+74,79

m2

132,22 m2 132,220
RAZEM 132,220

7 Ocieplenie ścian nadziemia
41

d.7
KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m2

2,6 m2 2,600
RAZEM 2,600

42
d.7

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

8,20 m2 8,200
RAZEM 8,200

43
d.7

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrot-
ne gruntowanie emulsją

m2

8,20 m2 8,200
RAZEM 8,200

44
d.7

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

8,20 m2 8,200
RAZEM 8,200

45
d.7 kalk. własna

Docieplenie ścian budynku płytami styropian fasadowy EPS 040 (wytrzymałość
na rozciąganie i zginanie >= 100 kPa) gr. 10 cm - metoda lekka faktura nakra-
piana lub rystykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm, tynk silikonowy, na
ścianach, grupa kolorystyczna I

m2

8,20 m2 8,200
RAZEM 8,200

46
d.7 kalk. własna

Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi gr. 2 cm - metoda lekka fak-
tura nakrapiana lub rystykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na oście-
żach - tynk silikonowy

m2

1,40 m2 1,400
RAZEM 1,400

47
d.7

NNRNKB
202 2608-05

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków - dodatkowa warstwa siatki m2

8,20 m2 8,200
RAZEM 8,200
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8 Obróbki blacharskie i orynnowanie

48
d.8 kalk. własna

Elementy drewniane do mocowania rynien dachowych z obróbkami
0,14*0,14*6,5

m3

drew.
0,127 m3

drew.
0,127

RAZEM 0,127
49

d.8
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

8,8 m2 8,800
RAZEM 8,800

50
d.8

KNR-W 2-02
0520-04
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynkowo-tytanowej gr. 0,60
mm

m

6,50 m 6,500
RAZEM 6,500

51
d.8

KNR-W 2-02
0527-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy - montaż rury uprzednio rozebra-
nej M=0

m

3,2 m 3,200
RAZEM 3,200

9 Docieplenie dachu
52

d.9
KNR-W 4-01
0518-01

Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakito-
waniu

m2

12,60 m2 12,600
RAZEM 12,600

53
d.9

KNR-W 2-02
0608-01
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji - styropapa jednostronnie laminowana 040 gr. 15 cm

m2

38,40 m2 38,400
RAZEM 38,400

54
d.9

KNR 0-23
2612-05
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styro-
pianowych za pomocą dybli plastikowych do stropodachu
38,40*2

szt

76,80 szt 76,800
RAZEM 76,800

55
d.9

KNR-W 2-02
0608-07
analogia

Montaż izoklinów
5,70*2

m

11,40 m 11,400
RAZEM 11,400

56
d.9

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
38,40+5,61*2*0,35

m2

42,33 m2 42,330
RAZEM 42,330

57
d.9 kalk. własna

Obróbka papą termozgrzewalną wywiewki dachowej szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

58
d.9

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej m2

6,60 m2 6,600
RAZEM 6,600

10 Instalacja odgromowa
59

d.10
KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wsporni-
kach obsadzanych

m

7,0 m 7,000
RAZEM 7,000

60
d.10

KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
pręta o śr.do 10 mm na dachu

szt.

2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000

61
d.10

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.10

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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