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2020-07-24DATA OPRACOWANIA:

Pl. Dąbrowskiego 2 09-402 Płock ADRES INWESTORA:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa NAZWA INWESTORA:

Remont zasadniczej części budynku Domu Studenta Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej - II piętro 

NAZWA INWESTYCJI:

Płock, ul. Nowowiejskiego6 ADRES INWESTYCJI:

PRZEDMIAR  ROBÓT

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.100.12  Nr seryjny: 5367  Użytkownik: MP



Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
OBMIAR:

Remont pokoi ( 34 sztuki)1

sztWyniesienie i wniesienie mebli z przedsionkaanaliza
własna

1
d.1

34,000szt34

34,000RAZEM

sztWyniesienie i wniesienie mebli z pokojuanaliza
własna

2
d.1

34,000szt34

34,000RAZEM

sztDemontaż i ponowny montaż rolet okiennychanaliza
własna

3
d.1

34,000szt34

34,000RAZEM

m2Rozebranie posadzek paneli z oderwaniem listewKNR 4-01
0816-06

4
d.1

489,600m24,0 * 3,6 * 34

489,600RAZEM

m2Posadzki z paneli podłogowych wraz z ułożeniem
podkładu - materiał dostarcza inwestor

NNRNKB
202 1136-01

5
d.1

489,600m24,0 * 3,6 * 34

489,600RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

6
d.1

489,600m24,0 * 3,6 * 34

489,600RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności

KNR 4-01
1204-08

7
d.1

1 498,720m2[(4,0 * 2 + 3,6 * 2) * 2,9] * 34ściany

489,600m24,0 * 3,6 * 34sufit

1 988,320RAZEM

m2Gruntowanie podłoży preparatam - ścianyNNRNKB
202 1134-02

8
d.1

1 498,720m2[(4,0 * 2 + 3,6 * 2) * 2,9] * 34

1 498,720RAZEM

m2Gruntowanie podłoży preparatami - sufitNNRNKB
202 1134-01

9
d.1

489,600m24,0 * 3,6 * 34

489,600RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

KNR 4-01
1204-01

10
d.1

489,600m214,4 * 34

489,600RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków
wewnętrznych ścian

KNR 4-01
1204-02

11
d.1

1 498,720m244,08 * 34

1 498,720RAZEM

Roboty remontowe w sanitariatach (17kpl)2

m2Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - przy brodzikachKNR 4-01
0819-15

12
d.2

17,000m217

17,000RAZEM

kpl.Demontaż ustępu z miską fajansowąKNR 4-02
0235-08

13
d.2

17,000kpl.17

17,000RAZEM

kpl.Demontaż umywalkiKNR 4-02
0235-06

14
d.2

17,000kpl.17

17,000RAZEM
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szt.Demontaż baterii umywalkowejKNR 4-02

0132-01
15

d.2

17,000szt.17

17,000RAZEM

kpl.Demontaż kabiny prysznicowejKNR 4-02
0235-07
analogia

16
d.2

17,000kpl.17

17,000RAZEM

kpl.Demontaż brodzikaKNR 4-02
0235-07

17
d.2

17,000kpl.17

17,000RAZEM

szt.Demontaż baterii prysznicowejKNR 4-02
0132-03

18
d.2

17,000szt.17

17,000RAZEM

msc.Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z
uszczelnieniem pierścieniami gumowymi

KNR 4-02
0210-04

19
d.2

17,000msc.17

17,000RAZEM

msc.Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 75 mm z
uszczelnieniem pierścieniami gumowymi

KNR 4-02
0210-03

20
d.2

17,000msc.17

17,000RAZEM

msc.Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z
uszczelnieniem pierścieniami gumowymi

KNR 4-02
0210-02

21
d.2

17,000msc.17

17,000RAZEM

szt.Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i
kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm

KNR 2-15
0208-03

22
d.2

17,000szt.17

17,000RAZEM

szt.Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i
kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 75 mm

KNR 2-15
0208-04

23
d.2

17,000szt.17

17,000RAZEM

szt.Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i
kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm

KNR 2-15
0208-05

24
d.2

17,000szt.17

17,000RAZEM

szt.Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych
do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o
śr.nom. 15 mm

KNR 2-15
0107-07

25
d.2

17,000szt.17

17,000RAZEM

szt.Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych
do baterii elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm

KNR 2-15
0107-07

26
d.2

34,000szt.17 * 2

34,000RAZEM

kpl.Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw
sztucznych lub porcelany 'kompakt'- ustępy i deski
sedesowe dostarcza inwestor

KNR 2-15
0224-03

27
d.2

17,000kpl.17

17,000RAZEM

szt.Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z
syfonem gruszkowym- umywalki dostarcza inwestor

KNR 2-15
0221-02

28
d.2

17,000szt.17

17,000RAZEM

szt.Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.
nominalnej 15 mm- baterie dostarcza inwestor

KNR-W 2-15
0137-02

29
d.2

17,000szt.17

17,000RAZEM
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kpl.Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego -

brodzik dostarcza inwestor
KNR 2-15
0223-02

30
d.2

17,000kpl.17

17,000RAZEM

kpl.Montaż kabiny prysznicowej - kabinę dostarcza inwestoranaliza
własna

31
d.2

17,000kpl.17

17,000RAZEM

szt.Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm- baterię
dostarcza inwestor

KNR-W 2-15
0137-09

32
d.2

17,000szt.17

17,000RAZEM

m2Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm -
układanych na klej- uzupełnienie płytek przy brodziku
wsp.1,5R

KNR 0-12
0830-03 z.sz.

5.3.a

33
d.2

17,000m217 * 1,0

17,000RAZEM
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