
Kosztorys opracowali:
mgr in Ŝ. arch. Grzegorz Krysztofi ński , Projektant .................................. ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... .

tech. bud. Krzysztof Sójka , Projektant ........... ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... .

Przedmiar

Modernizacja punktu informacyjnego i usuwanie barie r architektonicznych w siedzibie Urz ędu Miasta w 
Piotrkowie Trybunalskim

Data: 2007-08-08
Budowa: Urz ąd Miejski w Piotrkowie Trybunalskim

Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45215000-7  Roboty budowlane w zakresie budowy obie któw budowlanych opieki zdrowotnej i 
społecznej, krematoriów oraz obiektów u Ŝyteczno ści publicznej
45321000-3  Izolacja cieplna
45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45442000-7  Nakładanie powierzchni kryj ących
45451000-3  Dekorowanie
45313000-4  Instalowanie wind i podno śników

Zamawiaj ący: Gmina Piotrków trybunalski , 98-300 Piotrków Try bunalski, Pasa Ŝ Rudkowskiego 10
Jednostka opracowuj ąca kosztorys: Architektoniczna Pracownia Projektowa mgr in Ŝ. arch. Grzegorz Krysztofi ński, 

tech. bud. Krzysztof Sójka spółka cywilna 98-300 Wi elu ń ul. Narutowicza 2



Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
1 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty rozbiórkowe
1.1 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

10,81+11,12+11,04+11,12+10,83+ 
38,07 = 92,99

92,99 ~92,990 m2
1.2 Wykucie z muru, o ście Ŝnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2

drzwi 7 = 7,0
okna 1+1 = 2,0

9,0 ~9 szt
1.3 Wykucie z muru, o ście Ŝnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2

okno 1,75*1,60*5 = 14,0
1,70*1,80 = 3,06

17,06 ~17,060 m2
1.4 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko

1,80*6+0,60 = 11,4
11,4 ~11,400 m

1.5 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, o kapów kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadaj ącej si ę do u Ŝytku
parapety zewn ętrzne 0,25*1,85*5+0,25*0,65+1,75*0,25 = 2,9125

2,9125 ~2,913 m2
1.6 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cemento wo-wapiennej

(3,86*2,72*4)*0,11+(1,58+0,81+ 
0,96+0,81+3,40+0,81+0,98+0,81+ 
4,53)*2,72*0,11 = 9,014896
-(0,81*2,10*6)*0,11 = -1,12266

7,892236 ~7,892 m3
1.7 Odbicie tynków wewn ętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy

cementowo-wapiennej
1,00*0,90*2 = 1,8
(1,40-0,86)*1,60*2 = 1,728
1,80*2,10*0,41 = 1,5498

5,0778 ~5,078 m2
1.8 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych , zaprawa 

wapienna lub cementowo-wapienna, grubo ść ponad 1/2 cegły
1,00*0,90*0,44 = 0,396
(1,40-0,86)*1,60*0,25 = 0,216
1,80*2,10*0,39 = 1,4742

2,0862 ~2,086 m3
1.9 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, ko ndygnacja I - prz ęsła 

ogrodzenia - analogia
3,02 = 3,02

3,02 ~3,020 m
1.10 Rozebranie ścian, betonowych, grubo ści do 30·cm - cokołu ogrodzenia

3,02*(0,40+0,80)*0,25 = 0,906
0,906 ~0,906 m3

1.11 Roboty wst ępne i przygotowawcze, zerwanie nawierzchni jednowar stwowej z płyt 
chodnikowych 5 m2

1.12 Roboty wst ępne i przygotowawcze, zdj ęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 
grubo ści do 30·cm - 20 cm

(5,59*4,27+2,50*5,60)*0,20 = 7,57386
7,57386 ~7,574 m3

1.13 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt k ategorii III 7,574 m3
1.14 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek  za ka Ŝdy nast ępny 1·km 7,574 20,0 m3
1.15 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz ce glany

7,892+5,078*0,01+2,086 = 10,02878
10,02878 ~10,029 m3

1.16 Wywóz samochodami samowyładowczymi na ka Ŝdy nast ępny 1·km, gruz (kol.17-19) 10,029 20,0 m3
1.17 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz z konstrukcji gruzo- i 

ŜuŜlobetonowych
11,40*0,20+0,906+5,00*0,07 = 3,536

3,536 ~3,536 m3
1.18 Wywóz samochodami samowyładowczymi na ka Ŝdy nast ępny 1·km, gruz (kol.17-19) 3,536 20,0 m3
1.19 Oczyszczenie sposobem r ęcznym i uło Ŝenie materiałów uzyskanych z rozbiórki, 

oście Ŝnice drzwiowe i okienne 14 szt
1.20 Oczyszczenie sposobem r ęcznym i uło Ŝenie materiałów uzyskanych z rozbiórki, 

skrzydła drzwiowe i okienne 19 szt
1.21 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz ce glany - analogia - materiały z

 rozbiórki
92,99*0,01+0,80*2,00*0,11*7+ 
17,060*0,20+2,913*0,01+1,50* 
3,02*0,05+1,10*1,42*0,20+0,60* 
0,50*0,20 = 6,20193

6,20193 ~6,202 m3
1.22 Wywóz samochodami samowyładowczymi na ka Ŝdy nast ępny 1·km, gruz (kol.17-19) - 

analogia  - materiały z rozbiórki 6,202 20,0 m3



Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
2 Kody CPV: 45215000-7  Roboty budowlane w zakresie budowy obie któw budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, 

krematoriów oraz obiektów u Ŝyteczno ści publicznej
Roboty ziemne - wiatrołap

2.1 Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samoc hodami skrzyniowymi na 
odległo ść do 1·km, kategoria gruntu III

(0,60+2*0,60)*1,98*2*(1,10-0,20) = 6,4152
(0,60+2*0,60)*3,05*(1,10-0,20) = 4,941

stopy (0,60+2*0,60)*(0,60+2*0,60)* 
(1,00-0,20)*(4+2*1/2) = 12,96
-19,178 = -19,178

5,1382 ~5,138 m3
2.2 Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kaŜdy nast ępny 1·km 5,138 20,0 m3
2.3 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojen ie i przewóz na odległo ść do 

10·m, kategoria gruntu III
24,316 = 24,316
-(0,421+1,682+0,72+1,041+0,764+ 
0,510) = -5,138

19,178 ~19,178 m3
2.4 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, gł ęboko ść do 1.5·m, 

kategoria gruntu I-II, szeroko ść wykopu 0.8-1.5·m 19,178 m3
3 Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna

45215000-7  Roboty budowlane w zakresie budowy obie któw budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, 
krematoriów oraz obiektów u Ŝyteczno ści publicznej

Fundamenty - wiatrołap
3.1 Podkłady, betonowe na podło Ŝu gruntowym, beton podawany pomp ą, zwykły - B-10

0,60*(1,98*2+3,05)*0,10 = 0,4206
0,4206 ~0,421 m3

3.2 Ławy fundamentowe betonowe, prostok ątne, szeroko ść do 0,6·m, beton podawany pomp ą 
- B-20

(0,60*(1,98*2+3,05))*0,40 = 1,6824
1,6824 ~1,682 m3

3.3 Stopy fundamentowe betonowe, obj ęto ść do 0,5·m3, beton podawany pomp ą - B-20
0,60*0,60*0,40*(4+2*1/2) = 0,72

0,72 ~0,720 m3
3.4 Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów budynków i budowli, pr ęty stalowe 

okr ągłe gładkie, Fi 8-14·mm 0,096 t
3.5 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cement owej - analogia - ściany 

fundamentowe
(0,41+1,00+0,41+0,25)*2*0,60* 
0,25 = 0,621
(0,44+1,91+0,45)*0,60*0,25 = 0,42

1,041 ~1,041 m3
3.6 Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych
do ścian - gr. 8 cm

(0,41+1,00+0,41+0,25)*2*0,60 = 2,484
(0,44+1,91+0,45)*0,60 = 1,68

4,164 ~4,164 m2
3.7 Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie  płyt 
styropianowych dyblami do ściany z betonu

4,164*4 = 16,656
16,656 ~16,656 szt

3.8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, 
ściany 4,164 m2

3.9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio nowe wykonywane na zimno, 
emulsja asfaltowa, 1·warstwa 4,164 m2

3.10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio nowe wykonywane na zimno, 
emulsja asfaltowa, dodatek za ka Ŝdą nast ępną warstw ę 4,164 m2

4 Kody CPV: 45215000-7  Roboty budowlane w zakresie budowy obie któw budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, 
krematoriów oraz obiektów u Ŝyteczno ści publicznej

Ściany przyziemia  i stolarka - wiatrołap
4.1 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych, wysoko ść do 4,5·m, 

pustak U/220, grubo ść 25·cm
(2,07*2+2,80)*2,65 = 18,391
(3,25-2,65)*2,80*1/2 = 0,84
-(2,15*1,91+2,30*1,00*2) = -8,7065

10,5245 ~10,525 m2
4.2 Otwory w ścianach murowanych, grubo ści 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 

pustaków, otwory (bez nadpro Ŝy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota 1 szt
4.3 Otwory w ścianach murowanych, grubo ści 1·cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 

pustaków, otwory (bez nadpro Ŝy) na okna 2 szt
4.4 Otwory w ścianach murowanych, uło Ŝenie nadpro Ŝy prefabrykowanych

2,10*2 = 4,2
4,2 ~4,200 m

4.5 Ścianki działowe, z kształtek szklanych: pustaków o wymiarach 25x25x8·cm
1,00*2,30*2 = 4,6

4,6 ~4,600 m2
4.6 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe

1,80*2,10 = 3,78
3,78 ~3,780 m2

4.7 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbk ą obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5·m2, osadzani e na kotwach

1,75*1,60*4 = 11,2
1,70*1,60 = 2,72

13,92 ~13,920 m2
4.8 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

1,76*0,15*4+1,70*0,15 = 1,311
1,311 ~1,311 m2



Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
4.9 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko ść w rozwini ęciu ponad 25·cm

1,80*0,20*4+1,75*0,20 = 1,79
1,79 ~1,790 m2

4.10 Przygotowanie podło Ŝa pod docieplenie metod ą lekk ą - mokr ą, sprawdzenie 
przyczepno ści

10,525+1,720 = 12,245
12,245 ~12,245 m2

4.11 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian - gr. 10 cm 10,525 m2

4.12 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt 
styropianowych do o ście Ŝy - gr. 2 cm

(2,10*2+1,80)*0,10+(2,30*2+ 
1,00)*2*0,10 = 1,72

1,72 ~1,720 m2
4.13 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona naro Ŝników wypukłych 

kątownikiem metalowym
2,10*2+1,80+(2,30*2+1,00)*2+ 
2,65*2 = 22,5

22,5 ~22,500 mb
4.14 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie  płyt 

styropianowych dyblami do ściany z cegły
10,525*4 = 42,1

42,1 ~42,100 szt
4.15 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, 

ściany 10,525 m2
4.16 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, 

oście Ŝa 1,720 m2
4.17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tyn ków dekoracyjnych wykonana 

r ęcznie na uprzednio przygotowanym podło Ŝu, nało Ŝenie na podło Ŝe podkładowej masy
tynkarskiej

10,525+1,720 = 12,245
12,245 ~12,245 m2

4.18 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tyn ków dekoracyjnych wykonana 
r ęcznie na uprzednio przygotowanym podło Ŝu, wyprawa na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych tynk 10,525 m2

4.19 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tyn ków dekoracyjnych wykonana 
r ęcznie na uprzednio przygotowanym podło Ŝu, wyprawa na o ście Ŝach, szeroko ści do 
15·cm, tynk 1,720 m2

5 Kody CPV: 45215000-7  Roboty budowlane w zakresie budowy obie któw budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, 
krematoriów oraz obiektów u Ŝyteczno ści publicznej

Podło Ŝa - wiatrołap
5.1 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podło Ŝu gruntowym, piasek

2,80*1,82*0,15 = 0,7644
0,7644 ~0,764 m3

5.2 Podkłady, betonowe na podło Ŝu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,  
zwykły - B-15

2,80*1,82*0,10 = 0,5096
0,5096 ~0,510 m3

5.3 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii p olietylenowej szerokiej, 
izolacja pozioma podposadzkowa

2,80*1,82 = 5,096
5,096 ~5,096 2,00 m2

5.4 Izolacje cieplne i przeciwd źwi ękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa - gr 5 cm . 5,096 m2

5.5 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na o stro grubo ści 25·mm 5,096 m2
5.6 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za p ogrubienie posadzki o 1·cm 

ponad 25·mm 5,096 3,50 m2
5.7 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych n a klej, przygotowanie podło Ŝa 5,096 m2
5.8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych n a klej, płytki 30x30·cm, metoda

kombinowana 5,096 m2
5.9 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 

20x20·cm, cokolik 10·cm, przygotowanie podło Ŝa
2,80*2+1,82*2 = 9,24
-1,80*2 = -3,6

5,64 ~5,640 m
5.10 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 

20x20·cm, cokolik 10·cm, metoda kombinowana 5,640 m
6 Kody CPV: 45215000-7  Roboty budowlane w zakresie budowy obie któw budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, 

krematoriów oraz obiektów u Ŝyteczno ści publicznej
Tynki wewn ętrzne + dach - wiatrołap

6.1 Tynki zwykłe wykonywane r ęcznie, ściany i słupy, kategoria·III
(1,82+2,80)*2*2,60 = 24,024

24,024 ~24,024 m2
6.2 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach met alowych pojedynczych, belki i 

podci ągi, 1-warstwowa, 100-01 5,096 m2
6.3 Izolacje cieplne i przeciwd źwi ękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych 

na sucho, 1·warstwa - gr. 5 cm 5,096 m2
6.4 Izolacje cieplne i przeciwd źwi ękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych 

na sucho, dodatek za ka Ŝdą nast ępną warstw ę - gr. 10 cm 5,096 m2
6.5 Daszki aluminiowe nad drzwiami - montaz konstrukcji  daszku - analogia 23,324 m2
6.6 Pokrycie dachów płytami z poliweglanu 2-komorowymi gr 16 mm - analogia

5,58*4,18 = 23,3244
23,3244 ~23,324 m2

6.7 Materiał - zadaszenie
rura stalowa Fi 60 mm - mb. 2*5,58+4,18*5+3,32*5 = 48,66

2,74*6 = 16,44
65,1 ~65 mb



Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
6.8 Materiał - zadaszenie

blachownica ze stali 
kwasoodpornej gr. 6 mm - mkw.

2,30*(0,35+0,08)*1/2*2*6*7,85/ 
1000 = 0,046582
0,18*0,15*6*7,85/1000 = 0,001272
0,43*0,27*1/2*6*7,85/1000 = 0,002734
0,15*2,30*6*7,85/1000 = 0,01625

0,066838 ~0,067 t
6.9 Rynny dachowe z PCV, Fi·10,0·cm

5,58*2 = 11,16
11,16 ~11,160 m

6.10 Rury spustowe z PCV, Fi·7,0 i 7,5·cm
2,70*2 = 5,4

5,4 ~5,400 m
7 Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna

Ocieplenie fragmentu elewacji
7.1 Przygotowanie podło Ŝa pod docieplenie metod ą lekk ą - mokr ą, oczyszczenie  

mechaniczne i zmycie
(14,51+0,41+0,41+3,86+0,10+ 
1,72)*2,80 = 58,828
-(0,90*2,15+1,75*1,60*5) = -15,935
(0,90+2,15*2+(1,75+1,60*2)*5)* 
0,10 = 2,995

45,888 ~45,888 m2
7.2 Przygotowanie podło Ŝa pod docieplenie metod ą lekk ą - mokr ą, gruntowanie  1-krotne 45,888 m2
7.3 Przygotowanie podło Ŝa pod docieplenie metod ą lekk ą - mokr ą, sprawdzenie 

przyczepno ści 45,888 m2
7.4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych

do ścian - gr. 10 cm
(14,51+0,41+0,41+3,86+0,10+ 
1,72)*2,80 = 58,828
-0,90*2,15-1,75*1,60*5 = -15,935

42,893 ~42,893 m2
7.5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych

do o ście Ŝy - gr. 2 cm
(0,90+2,15*2+(1,75+1,60*2)*5)* 
0,10 = 2,995

2,995 ~2,995 m2
7.6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie  płyt 

styropianowych dyblami do ściany z cegły
42,893*4 = 171,572

171,572 ~171,572 szt
7.7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, 

ściany 42,893 m2
7.8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, 

oście Ŝa 2,995 m2
7.9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona naro Ŝników wypukłych 

kątownikiem metalowym
0,90+2,15*2+(1,75+1,60*2)*5+2,80 = 32,75

32,75 ~32,750 mb
7.10 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie l istwy cokołowej

14,51+0,41+0,41+3,86+0,10+1,72 = 21,01
21,01 ~21,010 mb

7.11 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tyn ków dekoracyjnych wykonana 
r ęcznie na uprzednio przygotowanym podło Ŝu, nało Ŝenie na podło Ŝe podkładowej masy
tynkarskiej 45,888 m2

7.12 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tyn ków dekoracyjnych wykonana 
r ęcznie na uprzednio przygotowanym podło Ŝu, wyprawa na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych, tynk 42,893 m2

7.13 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tyn ków dekoracyjnych  wykonana 
r ęcznie na uprzednio przygotowanym podło Ŝu, wyprawa na o ście Ŝach, szeroko ści do 
15·cm, tynk 2,995 m2

7.14 RóŜne obróbki z blachy ocynkowanej przy szeroko ści w rozwini ęciu do 25·cm
21,010*0,20 = 4,202

4,202 ~4,202 m2
8 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty wewn ętrzne murowe i ścianki działowe
8.1 Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na 

zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,60*0,50*0,40 = 0,12
0,94*2,10*0,44 = 0,86856
(1,75-0,90)*0,44*1,60 = 0,5984

1,58696 ~1,587 m3
8.2 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa 

cementowo-wapienna, ścianki grubo ści 1/2 cegły
2,88*2,72 = 7,8336

7,8336 ~7,834 m2
8.3 Otwory w ścianach murowanych, uło Ŝenie nadpro Ŝy prefabrykowanych

1,20*4+2,10*4 = 13,2
13,2 ~13,200 m

8.4 Otwory w ścianach murowanych, grubo ści 1 1/2 lub 2·cegieł, z cegieł pojedynczych, 
otwory (bez nadpro Ŝy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota 1 szt

8.5 Ścianki działowe, z kształtek szklanych: pustaków o wymiarach 25x25x8·cm
1,72*2,72 = 4,6784

4,6784 ~4,678 m2
8.6 Uzupełnienie tynków zwykłych wewn ętrznych kat. III, ( ściany płaskie, słupy 

prostok ątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianob etonu) zaprawa cem-wap,
do 1·m2 (w 1 miejscu)

0,60*0,50 = 0,3
0,3 ~0,300 m2



Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
8.7 Uzupełnienie tynków zwykłych wewn ętrznych kat. III, ( ściany płaskie, słupy 

prostok ątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianob etonu) zaprawa cem-wap,
do 2·m2 (w 1 miejscu)

0,94*2,10 = 1,974
(1,75-0,90)*1,60 = 1,36

3,334 ~3,334 m2
8.8 Uzupełnienie tynków zwykłych wewn ętrznych kat. III, ( ściany płaskie, słupy 

prostok ątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianob etonu) zaprawa cem-wap,
do 5·m2 (w 1 miejscu)

1,72*2,72*2 = 9,3568
9,3568 ~9,357 m2

8.9 Uzupełnienie tynków zewn ętrznych zwykłych kategorii III ( ściany, loggie, balkony),
podło Ŝe: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; d o 1·m2 (w 1 miejscu), 
wapno hydratyzowane (kg) 0,300 m2

8.10 Uzupełnienie tynków zewn ętrznych zwykłych kategorii III ( ściany, loggie, 
balkony), podło Ŝe: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; d o 2·m2 (w 1 
miejscu), wapno hydratyzowane (kg) 3,334 m2

8.11 Wykonanie tynków uzupełniaj ących zwykłych kategorii III w ró Ŝnych miejscach na 
murach ( ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z o ście Ŝnicami, opaskami, 
listwami i cokołami podłogowymi

(1,40+2,10*2)*(0,40+0,10)*2 = 5,6
(1,80+2,10*2)*(0,41+0,10*2) = 3,66
0,15*2,72*6 = 2,448

11,708 ~11,708 m
8.12 Uzupełnienie tynków zwykłych wewn ętrznych kat. III, (stropy, belki, podci ągi, 

biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cementowa, do 1·m2 (w 
1 miejscu)

3,86*0,15*4+2,88*0,15*5 = 4,476
4,476 ~4,476 m2

8.13 Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płyt ami gipsowo-kartonowymi na 
rusztach metalowych, obudowa belek i podci ągów dwuwarstwowa, typ 50-101

((2,72-2,10)*2+0,27)*1,72 = 2,5972
2,5972 ~2,597 m2

8.14 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienko ściennych powlekanych, przegrody
z drzwiami, do 10·m2

2,78*2,72 = 7,5616
2,80*2*2,72 = 15,232

22,7936 ~22,794 m2
8.15 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienko ściennych powlekanych, przegrody

z drzwiami, ponad 10·m2
3,96*2,72 = 10,7712

10,7712 ~10,771 m2
8.16 Monta Ŝ konstrukcji uzupełniaj ących z profili zimnogi ętych pod lekk ą obudow ę, masa

do 30·kg/element
11,7*2,72*2/1000 = 0,063648

0,063648 ~0,064 t
8.17 Szklenie ram szybami, szyby do 1,0·m2, szkło bezpie czne klejone - szkła 

bezpieczne gr. 8 mm
0,36*(1,75+0,90+1,13+0,90+0,55) = 1,8828
0,40*1,75 = 0,7

2,5828 ~2,583 m2
8.18 Szklenie ram szybami, szyby do 3,0·m2, szkło bezpie czne klejone - szkło 

bezpieczne gr. 8 mm
1,80*0,80*2 = 2,88
1,75*1,95 = 3,4125
1,13*1,95 = 2,2035
0,55*1,95 = 1,0725
1,80*0,70 = 1,26

10,8285 ~10,829 m2
8.19 Szklenie ram szybami, szyby do 0,6·m2, szkło bezpie czne klejone - szkło 

bezpieczne gr. 8 mmm
0,40*0,90 = 0,36
0,40*1,35+0,40*1,36+0,40*0,80 = 1,404

1,764 ~1,764 m2
8.20 Szklenie ram szybami, szyby do 1,0·m2, szkło bezpie czne klejone - szkło hartowane

gr. 7 mm
1,80*0,80 = 1,44

1,44 ~1,440 m2
8.21 Szklenie ram szybami, szyby ponad 3,0·m2 - szkło ha rtowane gr. 7 mm

1,95*1,75 = 3,4125
3,4125 ~3,413 m2

8.22 Szklenie ram szybami, szyby do 0,6·m2, szkło bezpie czne klejone - laminat gr. 7 
mm

0,17*(1,75+0,90+1,13+0,90+0,55) = 0,8891
0,17*(0,90+1,75) = 0,4505
0,17*(1,35+1,36+0,80) = 0,5967

1,9363 ~1,936 m2
8.23 Szklenie ram szybami, szyby do 3,0·m2, szkło bezpie czne klejone - szkło trawione 

bezpieczne gr. 8 cm
1,35*1,95+1,36*1,95 = 5,2845

5,2845 ~5,285 m2
9 Kody CPV: 45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

Podłogi
9.1 Samopoziomuj ące masy szpachlowe wewn ątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych,

wykładziny i parkiet, wylewka koryguj ąco-wyrównuj ąca grubo ści 2·mm
18,45+8,01+10,73+32,97+15,07 = 85,23

85,23 ~85,230 m2
9.2 Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkładu - analogia - 

dywanowa 12,00 m2
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9.3 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - PCW 

homogenizowana
5,00+7,20+26,40+9,70+3,60 = 51,9

51,9 ~51,900 m2
9.4 Listwy przy ścienne, z tworzyw sztucznych, profile - analogia li stwy z MDF

1,00+4,80-0,90+0,36+0,39+0,40+ 
0,70+0,70+4,91+3,96+5,80+2,88+ 
2,80+5,80+2,86+2,78*2 = 42,02

42,02 ~42,020 m
9.5 Posadzki pełne o grubo ści do 3·cm z elementów prostok ątnych kamiennych, do 6·m/m2 

(długo ść/obwód), (piaskowiec, wapie ń mi ękki) - analogia - granit o wymiarach 40x40
gr. 1 cm - bezfugowo

18,50+2,70 = 21,2
21,2 ~21,20 m2

10 Kody CPV: 45442000-7  Nakładanie powierzchni kryj ących
Okładziny i malatury wewn ętrzne

10.1 Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamienn ych, grubo ść 4·cm, szeroko ść 
do 30·cm, granit, sjenit, wapie ń zbity - analogia - parapety

1,80*4+1,74 = 8,94
8,94 ~8,940 m

10.2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wy konywane r ęcznie, grubo ść 
3·mm, ściany, podło Ŝe z tynku

(2,80+1,82)*2,60-(1,80*2,10*2) = 4,452
5,61*2,72 = 15,2592

19,7112 ~19,711 2,00 m2
10.3 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wy konywane r ęcznie, grubo ść 

3·mm, stropy, podło Ŝe z tynku
5,06+18,45+12,98+8,01+10,73+ 
32,97 = 88,2

88,2 ~88,200 2,00 m2
10.4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przyg otowanie powierzchni z 

poszpachlowaniem nierówno ści (sfalowa ń) powierzchni tynków
18,45+12,98+8,01+10,73+32,97+ 
15,07 = 98,21
2,80*2,60-1,80*2,10 = 3,5

101,71 ~101,710 m2
10.5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-kro tne, sufitów - farb ą akrylow ą

5,06+15,07+18,45+12,98+8,01+ 
10,73+32,97 = 103,27

103,27 ~103,270 m2
10.6 Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych - analog ia - tapeta z 

włókna szklanego
(2,86+5,80+2,78+0,10+2,80+5,80+ 
2,78+2,78+2,86+0,10+1,00)*2,72 = 80,6752
-(1,75*1,60*3+1,70*1,60) = -11,12

69,5552 ~69,555 m2
10.7 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-kro tne, ściany wewn ętrzne - farba

silikonowa
69,555 = 69,555
1,50*2,72 = 4,08

73,635 ~73,635 m2
10.8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-kro tne, ściany wewn ętrzne - farba

akrylowa
15,259+4,851 = 20,11
(2,80+1,82)*2,60-(1,80*2,10*2) = 4,452

kl. schodowa 20,00 = 20,0
44,562 ~44,562 m2

10.9 Malowanie 2-krotne farb ą olejn ą lub ftalow ą rur stalowych i blaszanych o średnicy
50-100·mm - profili stalowych

2,72*2 = 5,44
5,44 ~5,440 m

10.10 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineraln ego strukturalnego z suchej 
mieszanki, r ęcznie na uprzednio przygotowanym podło Ŝu, grubo ści 3-5·mm, na 
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

5,70*2,72 = 15,504
-(1,50*2,72+1,40*2,10+1,73* 
2,10) = -10,653

4,851 ~4,851 m2
10.11 Zabezpieczenie podłóg foli ą 103,270 m2
10.12 Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostok ątnych, do 8·m/m2, (granit, sjenit, 

wapie ń zbity) - gr 2 cm
2,72*(0,72+0,90+0,13+1,66+ 
1,76+0,54+0,02*4) = 15,7488
-(0,90*2,15+1,62*1,76) = -4,7862

10,9626 ~10,963 m2
10.13 Naro Ŝniki z k ątownika 40x40x5·mm - analogia - monta Ŝ profili ceowych 21x12,5 mm 

w spoinach płyt trawertynowych na scianie
2,72*4+0,72*6+1,05+1,66*6+ 
1,76+0,54*6 = 31,21

31,21 ~31,210 m
11 Kody CPV: 45451000-3  Dekorowanie

Elementy dekoracyjne
11.1 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ru szcie metalowym z 

kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszan y - analogia - elementy 
podwieszane do stropu ( Rx 2,00, Mx1,5)   - kalkula cja indywidualna

0,80*0,80*4 = 2,56
0,07*0,80*4 = 0,224
0,17*0,40*4 = 0,272

3,056 ~3,056 m2
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11.2 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ru szcie metalowym z 

kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszan y - analogia - element 
podwieszany stropu ( Rx2,00, Mx1,5) - kalkulacja in dywidualna 7,60 m2

11.3 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na po jedynczych rusztach 
metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 50-101 - analogia - 
obudowa tablicy informacyjnej ( Rx 2,00, Mx1,5 ) - kalkulacja indywidualna 5,00 m2

11.4 Boazerie, opaska - przy otworach szer. 10 cm gr. 2 cm
5,80+4,00 = 9,8

9,8 ~9,800 m
11.5 Oście Ŝnice drewniane i skrzydła drzwiowe zewn ętrzne, o ście Ŝnice zwykłe - analogia

- obudowa o ście Ŝy - gr. 4 cm
10,00*0,30 = 3,0

3,0 ~3,000 m2
11.6 Malowanie olejne listew przy ściennych, malowanie 2-krotne - analogia 9,800 m
11.7 Malowanie drewnianych drzwi i szafek, do 1·m2, 2-kr otne z 2-krotnym 

szpachlowaniem, farba olejna 3,000 m2
12 Blaty
12.1 Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamienn ych, grubo ść 4·cm, szeroko ść 

do 75·cm, granit, sjenit, wapie ń zbity - szer. 70 cm
2,10+1,81+1,20 = 5,11

5,11 ~5,110 m
12.2 Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamienn ych, grubo ść 4·cm, szeroko ść 

do 50·cm, granit, sjenit, wapie ń zbity - szer. 40 cm
1,85+2,03 = 3,88

3,88 ~3,880 m
12.3 Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamienn ych, grubo ść 4·cm, szeroko ść 

do 30·cm, granit, sjenit, wapie ń zbity - szer. 20 cm
0,85*2+0,80+0,81 = 3,31

3,31 ~3,310 m
12.4 Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamienn ych, grubo ść 4·cm, szeroko ść 

do 50·cm, piaskowiec, wapie ń mi ękki - szer. 50 cm
1,50+0,15+0,15 = 1,8

1,8 ~1,800 m
12.5 Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamienn ych, grubo ść 4·cm, szeroko ść 

do 30·cm, piaskowiec, wapie ń mi ękki - szer. 30 cm 1,20 m
12.6 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienko ściennych powlekanych, przegrody

nieotwierane, do 10·m2 - analogia - konstrukcja bla tu
(1,72+1,64+1,34)*1,25 = 5,875

5,875 ~5,875 m2
12.7 Konstrukcje podpar ć, zawiesze ń i osłon, masa do 50·kg 0,194 t
12.8 Konstrukcje podpar ć, zawiesze ń i osłon, masa do 5·kg 0,016 t
12.9 Boazerie, opaska - obło Ŝenie konstrukcji blatu - gr. 2 cm

18,76*4+12,56*3 = 112,72
112,72 ~112,720 m

12.10 Szklenie ram szybami, szyby do 0,6·m2, szkło bezpie czne klejone - bezpieczne 
trawione gr. 8 mm

0,35*(0,84+1,08+0,80+0,82) = 1,239
1,239 ~1,239 m2

12.11 Szklenie ram szybami, szyby do 1,0·m2, szkło bezpie czne klejone - laminat gr. 
7mm

0,76*(0,84+1,08+0,80+0,82+1,34) = 3,7088
3,7088 ~3,709 m2

12.12 Malowanie olejne listew przy ściennych, malowanie 2-krotne - analogia obudowy 
konstrukcji blatu 112,720 m

13 Kody CPV: 45215000-7  Roboty budowlane w zakresie budowy obie któw budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, 
krematoriów oraz obiektów u Ŝyteczno ści publicznej

Utwardzenie terenu
13.1 Profilowanie i zag ęszczanie podło Ŝa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

r ęcznie, grunt kategorii III-IV
3,41*3,97+2,50*2,00+3,14*2,00* 
2,00*1/4+1,00*2,00 = 23,6777

23,6777 ~23,678 m2
13.2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zag ęszczenie r ęczne grubo ść warstwy po 

zag ęszczeniu 3·cm 23,678 m2
13.3 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zag ęszczenie r ęczne dodatek za ka Ŝdy 

nast ępny 1·cm grubo ści warstwy 23,678 2,00 m2
13.4 Obrze Ŝa betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej  z wypełnieniem spoin 

zapraw ą cementow ą
3,97*2+3,41+1,50+2*3,14*2,0*1/ 
4+4,00 = 19,99

19,99 ~19,990 m
13.5 Obrze Ŝa betonowe, dodatek za ustawienie na łukach o promi eniu do 10·m

2*3,14*2,00*1/4 = 3,14
3,14 3,140000 m

13.6 Podbudowy z kruszyw, tłucze ń, warstwa górna, grubo ść warstwy po zag ęszczeniu 8·cm 23,678 m2
13.7 Podbudowy z kruszyw, tłucze ń, warstwa górna, dodatek za ka Ŝdy dalszy 1·cm 

grubo ści 23,678 2,00 m2
13.8 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo ść 6·cm, podsypka piaskowa z 

wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa 23,678 m2
14 Kody CPV: 45313000-4  Instalowanie wind i podno śników

Platforma dla osób niepełnosprawnych
14.1 Dostarczenie i monta Ŝ platformy o napedzie hydraulicznym, w szybie samon osnym, o 

konstrukcji stalowo aluminiowej, wypełnionej szkłem  bezpiecznym ze wszystkimi 
robotami z tym zwiazanymi 1 kpl.

15 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
Roboty wewn ętrzne - piwnice

15.1 Rozebranie ścianek działowych drewnianych z łat i rygli - analo gia
8,88*2,70 = 23,976

23,976 ~23,976 m2
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15.2 Wykucie z muru, o ście Ŝnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2·m2

3,80*2,70 = 10,26
10,26 ~10,260 szt

15.3 Wykucie z muru, o ście Ŝnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 2 szt
15.4 Oczyszczenie sposobem r ęcznym i uło Ŝenie materiałów uzyskanych z rozbiórki, 

oście Ŝnice drzwiowe i okienne 2 szt
15.5 Oczyszczenie sposobem r ęcznym i uło Ŝenie materiałów uzyskanych z rozbiórki, 

skrzydła drzwiowe i okienne 2 szt
15.6 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz ce glany - analogia materiały 

zrozbiórki
0,90*2,10*0,15*2 = 0,567
23,976*0,20 = 4,7952
10,26*0,05 = 0,513

5,8752 ~5,875 m3
15.7 Wywóz samochodami samowyładowczymi na ka Ŝdy nast ępny 1·km, gruz (kol.17-19) 5,875 20,0 m3
15.8 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa 

cementowo-wapienna, ścianki grubo ści 1/4 cegły
0,90*2,10 = 1,89

1,89 ~1,890 m2
15.9 Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na 

zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,90*2,10*0,38 = 0,7182

0,7182 ~0,718 m3
15.10 Uzupełnienie tynków zwykłych wewn ętrznych kat. III, ( ściany płaskie, słupy 

prostok ątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianob etonu) zaprawa 
cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu)

0,90*2,10*2*2 = 7,56
7,56 ~7,560 m2

15.11 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem liste w, cokołów 49,68 m2
15.12 Samopoziomuj ące masy szpachlowe wewn ątrz budynków pod płytki z kamieni 

sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka koryguj ąco-wyrównuj ąca grubo ści 2·mm 49,68 m2
15.13 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych n a klej, płytki 30x30·cm, 

metoda kombinowana 49,68 m2
15.14 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 

30x30·cm, cokolik 15·cm, metoda kombinowana
(8,88+3,21+2,40)*2-0,90 = 28,08

28,08 ~28,080 m
15.15 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-kro tne, sufity wewn ętrzne

49,68+64,19 = 113,87
113,87 ~113,87 m2

15.16 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-kro tne, ściany wewn ętrzne
(8,88+3,21+2,40)*2*2,65 = 76,797
(4,42+4,08+0,37+1,85+4,25+ 
3,80)*2*2,70 = 101,358
(0,64+1,00+0,20+1,00*2+0,59*2* 
2)*2,70 = 16,74
-0,90*2,10 = -1,89

193,005 ~193,005 m2
15.17 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przyg otowanie powierzchni z 

poszpachlowaniem nierówno ści (sfalowa ń) powierzchni tynku
113,87+193,005 = 306,875

306,875 ~306,875 m2
15.18 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz ce glany - parkiet

49,68*0,04 = 1,9872
1,9872 ~1,987 m3

15.19 Wywóz samochodami samowyładowczymi na ka Ŝdy nast ępny 1·km, gruz (kol.17-19) 1,987 20,0 m3
16 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty zewn ętrzne - izolacja ściany
16.1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubo ści do 15·cm

15,39*0,80*0,10 = 1,2312
1,2312 ~1,231 m3

16.2 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz z konstrukcji gruzo- i 
ŜuŜlobetonowych 1,231 m3

16.3 Wywóz samochodami samowyładowczymi na ka Ŝdy nast ępny 1·km, gruz (kol.17-19) 1,231 20,0 m3
16.4 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniej ących fundamentów, 

grunt kategorii III
15,39*(0,30+0,80)*1/2*2,00 = 16,929

16,929 ~16,929 m3
16.5 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórk ą elementami szalunkowymi stalowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko ść do 1,0·m, umocowanie pełne, gł ęboko ść 
do 3,0·m, grunt kategorii I-IV

15,39*2,00 = 30,78
30,78 ~30,780 m2

16.6 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt k ategorii III 16,929 m3
16.7 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek  za ka Ŝdy nast ępny 1·km 16,929 20,0 m3
16.8 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, z gruntowa nia 

powierzchni
15,39*2,00 = 30,78

30,78 ~30,780 m2
16.9 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległo ść do 3·m i ubiciem warstwami co 

15·cm, grunt kategorii III- analogia - piasek 16,929 m3
16.10 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sy pki kategorii I-III - 

analogia 16,929 m3
16.11 Dostarczenie piasku do zasypania wykopu 16,929 m3
16.12 Wykonanie opaski betonowej przy budynku, szeroko ść 50·cm, grubo ść 15·cm, 

wierzchnia warstwa grubo ści 2·cm na podło Ŝu gruntowym - analogia
15,39*0,80 = 12,312

12,312 ~12,312 m2



Spis działów

Lp. Nr CPV Opis
1 45453000-7 Roboty rozbiórkowe
2 45215000-7 Roboty ziemne - wiatrołap
3 45321000-3

45215000-7
Fundamenty - wiatrołap

4 45215000-7 Ściany przyziemia  i stolarka - wiatrołap
5 45215000-7 Podło Ŝa - wiatrołap
6 45215000-7 Tynki wewn ętrzne + dach - wiatrołap
7 45321000-3 Ocieplenie fragmentu elewacji
8 45453000-7 Roboty wewn ętrzne murowe i ścianki działowe
9 45432000-4 Podłogi
10 45442000-7 Okładziny i malatury wewn ętrzne
11 45451000-3 Elementy dekoracyjne
12 Blaty
13 45215000-7 Utwardzenie terenu
14 45313000-4 Platforma dla osób niepełnosprawnych
15 45453000-7 Roboty wewn ętrzne - piwnice
16 45453000-7 Roboty zewn ętrzne - izolacja ściany


