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1ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.

okno
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
2

d.1
Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

drzwi
28 szt. 28.000

RAZEM 28.000
3

d.1
Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

okna
2.20*1.25*28 m2 77.000
drzwi
3.25*2.73 m2 8.873
2.70*(1.26*3+1.12+1.02+1.20+1.24+1.50*2+1.42+1.28*9+1.54*2+1.23*6+1.33+
1.22*2)

m2 104.031

RAZEM 189.904
4

d.1
DemontaŜ zabuowy wnęk m2

przyjęto
80 m2 80.000

RAZEM 80.000
5

d.1
Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

parter
(5.82+1.80)*3.46 m2 26.365
minus
-2.00*0.80*2 m2 -3.200
I piętro
(6.00+4.75+2.68+0.12+1.42+2.28+1.30)*3.67 m2 68.079
minus
-2.00*(1.20+0.95+0.80*2) m2 -7.500
II piętro
6.20*3.36 m2 20.832
minus
-2.00*1.15 m2 -2.300

RAZEM 102.276
6

d.1
Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej m2

parter
(1.80+1.50+0.90)*3.46 m2 14.532
minus
-2.00*0.80 m2 -1.600
I piętro
(2.34+2.28+0.12+0.30+0.90*4)*3.67 m2 31.709
minus
-2.00*(1.22+0.80*3) m2 -7.240
II piętro
(2.35*2+2.82+0.92*2)*3.36 m2 31.450
minus
-2.00*0.80*5 m2 -8.000

RAZEM 60.851
7

d.1
Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m2

po rozbiórce ściane działowych
3.46*(0.16*3+0.10*3) m2 2.699
3.67*(0.16*8+0.10*7) m2 7.267
3.36*(0.16*2+0.10*8) m2 3.763

RAZEM 13.729
8

d.1
Wykucie z muru podokienników drewnianych m

1.40*28 m 39.200
RAZEM 39.200

9
d.1

Zerwanie spadków z zaprawy cementowej m2

spadki w podokiennikach zewnętrznych
1.30*0.20*28 m2 7.280

RAZEM 7.280
10

d.1
Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli m2

parter
5.82*3.46 m2 20.137
I piętro
5.95*3.67 m2 21.837
II piętro
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(6.20+3.40+2.00+4.68+3.20+1.62)*3.36 m2 70.896
kl.schod.
5.10*3.46+7.20*3.67 m2 44.070

RAZEM 156.940
11

d.1
Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt spilśnionych m2

156.94*2 m2 313.880
RAZEM 313.880

12
d.1

Wykucie gniazd 40*25cm w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej gniazd.

wym.40*25cm
dla belek stalowych
86+128+136 gniazd. 350.000
dla belki podestowej
2 gniazd. 2.000

RAZEM 352.000
13

d.1
Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

na belki stalowe w nadproŜach
piwnica
1.60*3+2.30 m 7.100
parter
1.70*17 m 28.900
I piętro
1.70*24+1.60 m 42.400
II piętro
1.70*25 m 42.500

RAZEM 120.900
14

d.1
Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

m

na belki stalowe w nadproŜach
parter
2.95*2+1.70*4 m 12.700
I piętro
3.46+3.90 m 7.360
dla płyt podestowych
2.90+1.70+1.70+1.93+1.70+0.20*2+1.70+2.90+0.20*2+1.75+1.70+0.20+1.75+
2.90+1.93+0.20*2+1.70+1.93+1.87+1.93+0.20*2+2.61+2.19+1.87+0.20*2+1.93+
1.70

m 44.490

RAZEM 64.550
15

d.1
Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej-dodatkowe pogłębienie dla kanałów wentylacyjnych

m

186.35 m 186.350
RAZEM 186.350

16
d.1

Rozebranie kominów wolnostojących m3

0.70*0.42*(5.40*3+3.90*3) m3 8.203
RAZEM 8.203

17
d.1

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

rozkucie
piwnica
(2.10*1.00-2.00*0.90)*0.90*2 m3 0.540
parter
(2.10*1.00-2.00*0.90)*0.62*2 m3 0.372
I piętro
(2.10*1.40-2.00*1.28)*0.72*2 m3 0.547
(2.10*1.49-2.00*1.28)*0.62*2 m3 0.706
2.10*1.40*0.77 m3 2.264
II piętro
(2.10*1.40-2.00*1.28)*0.62*3 m3 0.707

RAZEM 5.136
18

d.1
Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

m

(3.49+3.69+3.38)*7 m 73.920
RAZEM 73.920

19
d.1

Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z beto-
nu Ŝwirowego

m

dla belki podestowej
5.43 m 5.430

RAZEM 5.430
20

d.1
Rozebranie obicia ścian z płyt pilśniowych-boazeria m2

parter
p.5,6
(5.82*2+5.20+11.83)*2*1.20 m2 68.808
I piętro
p.10-14

- 4 -

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla    



Przedm szkoła podst.piotrków.pdf KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(6.00+4.05+6.00*4+4.05+7.74+7.34+7.15)*2*1.20 m2 144.792
II piętro
p.8,10-14
(6.20+7.30+6.20+4.10+6.10*4+4.10+8.00+7.50+7.35)*2*1.20 m2 180.360

RAZEM 393.960
21

d.1
Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych m2

parter
p.5,6
30.26+68.85 m2 99.110
I piętro
p.5,6,7,8,10-14
19.18+56.30+7.70+6.56+34.30+34.30+46.00+43.70+41.60 m2 289.640
II piętro
p.5,7,8,10-14
4.80+52.70+48.00+24.40+25.60+46.00+46.80+44.10+30.80 m2 323.200

RAZEM 711.950
22

d.1
Rozebranie rusztu drewnianego na ścianach i stropie z łat i rygli m2

393.96+711.95 m2 1105.910
RAZEM 1105.910

23
d.1

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

parter
30.26+68.85 m2 99.110
I piętro
12.73+19.18+56.30+7.70+34.30+34.30+28.10 m2 192.610
II piętro
2.80+14.40+4.80+6.50+52.70+48.00+44.10+30.80 m2 204.100

RAZEM 495.820
24

d.1
Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2

parter
3.25+6.84 m2 10.090
I piętro
5.30+2.87 m2 8.170
II piętro
9.30 m2 9.300

RAZEM 27.560
25

d.1
Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2

parter
120.93 m2 120.930
I piętro
46.00+43.70+41.60 m2 131.300
II piętro
46.20 m2 46.200
plus posadzka z deszczułek pod wykładziną pcv
495.82 m2 495.820

RAZEM 794.250
26

d.1
Rozebranie podłóg białych na wpust m2

parter
28.10 m2 28.100
I piętro
26.30+6.56+28.74 m2 61.600
II piętro
13.90+24.40+25.60+46.80 m2 110.700

RAZEM 200.400
27

d.1
Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

parter
28.10+11.14 m2 39.240

RAZEM 39.240
28

d.1
Rozebranie podłóg ślepych m2

poddasze
6.20*33.91+6.00*33.59 m2 411.782
plus 
podłoga z desek
200.40 m2 200.400
posadzka z parkietu
794.25 m2 794.250

RAZEM 1406.432
29

d.1
Skucie warstw podposadzkowych na podłogach m2

parter
318.40 m2 318.400
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I piętro
34.30+34.30+5.95*7.15 m2 111.143

RAZEM 429.543
30

d.1
Rozebranie legarów m

1300 m 1300.000
RAZEM 1300.000

31
d.1

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep m2

strop nad parterem
5.82*(11.83+4.83) m2 96.961
5.82*(15.70+4.83+4.83) m2 147.595
strop nad I piętrem
6.00*(4.05+11.83+7.15+4.83) m2 167.160
6.00*(4.05+7.74+7.34+7.15+4.83) m2 186.660
strop nad II piętrem
6.20*(4.10+19.60+5.10) m2 178.560
6.10*(4.10+8.00+7.50+7.35+5.10) m2 195.505

RAZEM 972.441
32

d.1
Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów m2

972.441 m2 972.441
RAZEM 972.441

33
d.1

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych m2

972.441 m2 972.441
RAZEM 972.441

34
d.1

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju po-
nad 300 cm2

m

strop nad parterem
6.22*30+6.40*40 m 442.600
strop nad I piętrem
6.40*38+6.50*40 m 503.200
strop nad II piętrem
6.70*38+6.50*42 m 527.600

RAZEM 1473.400
35

d.1
Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej m2

5.82*4.83+5.95*4.83 m2 56.849
RAZEM 56.849

36
d.1

Rozebranie podstemplowania zagroŜonych stropów z deskowaniem m

istniejące podparcia
3.46*24 m 83.040

RAZEM 83.040
37

d.1
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  drewnianych - pierwsza warstwa m2

33.92*8.15*2 m2 552.896
RAZEM 552.896

38
d.1

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  drewnianych - następne 3 warstwa
Krotność = 3

m2

552.896 m2 552.896
RAZEM 552.896

39
d.1

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów
itp.z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

pas rynnowy
(7.61+7.00+33.92)*0.35*2 m2 33.971
ogniomury
(16.20*2+5.10+8.50+5.70)*0.90 m2 46.530
kominy
(1.30+0.40)*2*0.30*6 m2 6.120
parapety zewnętrzne
1.30*0.35*28 m2 12.740

RAZEM 99.361
40

d.1
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

7.61+7.00+33.92 m 48.530
RAZEM 48.530

41
d.1

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku m

12.80*8 m 102.400
RAZEM 102.400

42
d.1

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

552.896 m2 552.896
RAZEM 552.896

43
d.1

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami m2
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552.896 m2 552.896

RAZEM 552.896
44

d.1
Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilas-
trach o pow.odbicia do 5 m2

m2

z ościeŜy
2.10*0.70*4 m2 5.880
2.10*0.90*10 m2 18.900
2.10*0.77*6 m2 9.702
2.10*0.62*18 m2 23.436

RAZEM 57.918
45

d.1
Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilas-
trach o pow.odbicia ponad 5 m2

m2

przyjęto 30% na istniejących ścianach
parter
(5.82+3.25+5.82+11.83+7.20+5.82+4.83+5.82+21.15+6.00+0.64+0.50+6.00+
2.00+6.00+4.83)*2*3.46*30%

m2 202.431

minus
-2.70*(1.26+1.12+1.20+2.73+1.02)*30% m2 -5.937
I piętro
(6.00*5+4.05+3.25+11.83+7.15+4.83+6.00*5+4.05+7.74+7.34+7.15+4.83)*2*
3.67*30%

m2 269.128

minus
-2.70*(1.28*9+1.54*2)*30% m2 -11.826
II piętro
(6.20*4+4.10+3.25+19.60+5.10+6.10*5+4.10+8.00+7.50+7.35+5.10)*2*3.36*30% m2 240.710
minus
-2.70*(1.23*7+1.54*4)*30% m2 -11.964
poddasze
33.92*0.80*2*30% m2 16.282
13.08*(0.80+3.75)*0.5*2*30% m2 17.854
piwnica
(5.82*5+6.92+2.05+4.60+7.55+4.73)*2*2.84*30% m2 93.635
(5.68*3+3.15+6.92+4.73+3.70+3.12+3.80*3+4.20*2+2.50+11.70+1.50)*2*2.84*
30%

m2 126.369

minus
-2.00*(0.90*6+1.10+0.95+1.24+1.34)*30% m2 -6.018
sufity 
piwnica
238.72*1.20*30% m2 85.939
parter
(16.10+13.17+8.40)*1.20*30% m2 13.561

RAZEM 1030.164
46

d.1
Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilas-
trach o pow.odbicia do 5 m2

m2

ogniomury i attyki przyjęto 30%
8.50*2.20*30% m2 5.610
(5.10+5.71)*1.30*30% m2 4.216
(14.53*2-1.34-1.20)*0.40*30% m2 3.182
(1.34+1.20)*2.20*30% m2 1.676
0.59*2.20*4*30% m2 1.558

RAZEM 16.242
47

d.1
KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi materiałów z rozbieranych kons-
trukcji na odległość do 1 km

m3

1.00*0.10+2.00*0.10*28+189.904*0.10+80.00*0.30+102.276*0.16+60.851*0.10+
13.729*0.04+39.20*0.50*0.04+7.28*0.02+156.94*0.03+313.88*0.025+0.40*0.25*
0.25*352+120.90*0.25*0.12+64.55*0.25*0.25+186.35*0.38*0.12+8.203+5.136+
5.43*0.04+393.96*0.012+711.95*0.012+1105.91*0.03+495.82*0.03+27.56*0.03+
794.25*0.022+200.40*0.032+39.24*0.03+1406.432*0.025+429.543*0.03+0.10*
0.10*1300+972.441*(0.12+0.025+0.05)+0.25*0.20*1473.40+56.849*0.06+
552.896*(0.01+0.025+0.06)+57.918*0.02+1030.164*0.02+16.242*0.02

m3 613.268

RAZEM 613.268
48

d.1
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi materiałów z rozbieranych kons-
trukcji - za  nast. 14 km
Krotność = 14

m3

613.268 m3 613.268
RAZEM 613.268

2KONSTRUKCJE MUROWE I WZMOCNIENIE ŚCIAN
49

d.2
Wykonanie przesklepień  otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla be-
lek

m3

parter
1.70*0.62*0.25 m3 0.264
1.60*0.90*0.25*2 m3 0.720
1.60*0.62*0.25*2 m3 0.496
I piętro
1.70*0.62*0.25*3 m3 0.791
1.60*0.62*0.25*2 m3 0.496
1.60*0.77*0.25*4 m3 1.232
II piętro
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1.70*0.62*0.25 m3 0.264
1.60*0.62*0.25*7 m3 1.736

RAZEM 5.999
50

d.2
Wykonanie przesklepień  otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek
stalowych  NP 140 mm

m

piwnica
1.60*3+2.30 m 7.100
parter
1.70*20+1.60*14 m 56.400
I piętro
1.70*13+1.60*17 m 49.300
II piętro
1.70*28+1.60*23 m 84.400

RAZEM 197.200
51

d.2
Wykonanie przesklepień  otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. belek
stalowych I NP 220 mm

m

parter
2.95*2+1.70*4 m 12.700
I piętro
3.46+3.90 m 7.360

RAZEM 20.060
52

d.2
Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

po osadzeniu belek
z poz.wykucia bruzd
1 m 1.000

RAZEM 1.000
53

d.2
Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg.w ścianach z cegieł 'na peł-
no'

m

po osadzeniu belek stalowych
z poz.wykucia
120.90 m 120.900

RAZEM 120.900
54

d.2
Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1x1 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno' m

po osadzeniu belek stalowych
z poz.wykucia
20.06 m 20.060

RAZEM 20.060
55

d.2
Zamurowanie gniazd w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.

444 szt. 444.000
RAZEM 444.000

56
d.2

Wyk.przewodów spalin.i wentylac. o przekroju 1/2x1/2 ceg. przy uŜyciu zapr.cem.-
wap.w ścianach z cegieł na zapr.cementowo-wapiennej

m

parter
3.80*8 m 30.400
I piętro
3.95*16 m 63.200
II piętro
3.71*25 m 92.750

RAZEM 186.350
57

d.2
Zamurowanie bruzd pionowych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w ścianach z cegieł-dodat-
kowo w kanałach wentylacyjnych

m

186.35 m 186.350
RAZEM 186.350

58
d.2

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. m3

poddasze i dach
1.42*0.38*3.90*3 m3 6.313
0.64*0.38*3.90 m3 0.948
1.37*0.38*5.00 m3 2.603
0.64*0.38*5.00*2 m3 2.432

RAZEM 12.296
59

d.2
Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

60
d.2

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm m2

1.52*0.48*3+0.74*0.48*3+1.47*0.48+0.48*0.48+2.05*0.54+1.64*0.54 m2 6.183
RAZEM 6.183

61
d.2

Wentylacyjne kanaly z pustaków ceramicznych m

parter
3.75*4 m 15.000
I piętro
3.98*10 m 39.800
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II piętro
3.73*14 m 52.220
poddasze i dach
3.90*14 m 54.600

RAZEM 161.620
62

d.2
Okładanie kanałów wentylacyjnych cegłami gr.1/2ceg. m2

parter
(0.64+0.20)*2*3.46*2 m2 11.626
I piętro
(1.44+0.20)*2*3.67+(0.84+0.20)*2*3.67 m2 19.671
II piętro
(1.95+0.20)*2*3.36+(1.54+0.20)*2*3.36 m2 26.141
poddasze i dach
(1.95+0.20)*2*3.90+(1.54+0.20)*2*3.90 m2 30.342

RAZEM 87.780
63

d.2
Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej do
ościeŜy lub powierzchni ścian

m2

piwnica
2.10*0.90*2 m2 3.780
parter
2.10*0.90*6 m2 11.340
I piętro
2.10*0.77*6 m2 9.702
II piętro
2.10*0.62*10 m2 13.020

RAZEM 37.842
64

d.2
Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do oście-
Ŝy lub powierzchni ścian

m2

parter
2.10*0.62*2 m2 2.604

RAZEM 2.604
65

d.2
Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 11/2 ceg. na zaprawie cementowej do
ościeŜy lub powierzchni ścian
Krotność = 1.5

m2

piwnica
2.10*0.70 m2 1.470
parter
2.10*0.90 m2 1.890
I piętro
2.10*(0.32+0.50+0.77*2+0.62*4) m2 10.164
II piętro
2.10*0.62*10 m2 13.020

RAZEM 26.544
66

d.2
Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowej do oście-
Ŝy lub powierzchni ścian
Krotność = 2

m2

I piętro
2.10*0.77*2 m2 3.234
II piętro
2.10*0.62*2 m2 2.604

RAZEM 5.838
67

d.2
Zamurowanie wnęk w ścianach na zaprawie cementowej cegłami m3

wnęka
I piętro
2.60*1.23 m3 3.198

RAZEM 3.198
68

d.2
Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemento-
wej cegłami

m3

otwory drzwiowe
(2.70-2.05)*1.28*0.90*4 m3 2.995
(2.70-2.05)*1.23*0.62*7 m3 3.470
(2.70-2.05)*1.23*0.62*14 m3 6.940
(2.70-2.05)*1.28*0.77*4 m3 2.563
(2.70-2.05)*1.28*0.38 m3 0.316

RAZEM 16.284
69

d.2
Przemurow.ciągłe pęknieć o głęb. 1/2 ceg.przy uŜyciu zapr.cem.w ścianach z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

36.00 m 36.000
RAZEM 36.000

70
d.2

Przemurow.ciągłe pęknieć o głęb. 1 ceg.przy uŜyciu zapr.cem.w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej

m

28.00 m 28.000
RAZEM 28.000

71
d.2

Przemurow.ciągłe pęknieć o głęb. 1 1/2 ceg.przy uŜyciu zapr.cem.w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

25.00 m 25.000
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RAZEM 25.000

72
d.2

Przemurow.co trzy warstwy cegieł pęknięć w ścianach m

30.00 m 30.000
RAZEM 30.000

3KONSTRUKCJA STROPÓW
73

d.3
Izolacja jednowarstwowa papą pod poduszki betonowe szt.

350 szt. 350.000
RAZEM 350.000

74
d.3

Poduszki betonowe pod belki stalowe szt.

86+128+136 szt. 350.000
RAZEM 350.000

75
d.3

ZałoŜenie belek stalowych z osiatkowaniem kg

parter
(1160+2790+4062+277)*1.03 kg 8537.670
I piętro
(4148+6964+968+395)*1.03 kg 12849.250
II piętro
(7165+5337+453+1256)*1.03 kg 14637.330

RAZEM 36024.250
76

d.3
Zabetonowanie belek stalowych w gniazdach szt.

350 szt. 350.000
RAZEM 350.000

77
d.3

UłoŜenie stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS m2

parter
0.40*(0.90*176+1.00*358) m2 206.560
I piętro
0.40*(0.90*188+1.00*544+1.10*28) m2 297.600
II piętro
0.40*(0.90*15+1.00*630+1.10*225) m2 356.400

RAZEM 860.560
78

d.3
Belki Ŝelbetowe B20-obetonowanie belek stalowych m3

parter
0.14*0.20*(5.82*36+4.92*7) m3 6.831
I piętro
0.14*0.20*(4.05*7+5.95*21+5.82*36) m3 10.159
II piętro
0.14*0.20*(6.20*26+6.33*6+6.00*36) m3 11.625

RAZEM 28.615
79

d.3
śelbetowe płyty stropowe B20 gr.8cm płaskie-uzupełnienia m2

parter
11.83*0.22+5.82*0.12+7.25*0.22 m2 4.896
I piętro
5.95*0.05+11.83*0.35+7.15*0.35+4.05*0.22+7.70*0.22+7.38*0.22+7.15*0.22+
4.95*0.22+5.95*0.20

m2 15.001

II piętro
4.10*0.20+6.20*0.32*2+19.65*0.20+5.10*0.10 m2 9.228
plus płyty na stropie WPS
parter
2.00*0.40+0.90*0.40+2.80*1.00 m2 3.960
I piętro
(4.80+4.40)*1.00+(2.00+1.00)*0.40+2.00*0.80*2 m2 13.600

RAZEM 46.685
80

d.3
śelbetowe płyty stropowe - potrącenie za 2cm róŜnicy grub.płyty
Krotność = 2

m2

-(3.96+13.60) m2 -17.560
RAZEM -17.560

81
d.3

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
śr.8mm

t

0.3 t 0.300
RAZEM 0.300

82
d.3

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr.14cm poziome na
wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

z poz.płyt WPS
860.56 m2 860.560
plus uzupełnienie płytą monolityczną gr.8cm
4.896+15.001+9.228 m2 29.125

RAZEM 889.685
83

d.3
Izolacje cieplne z bloczków gazobetonowych gr.8cm poziome na zaprawie m2

z płyty monolitycznej na płytach WPS

- 10 -

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla    



Przedm szkoła podst.piotrków.pdf KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.96+13.60 m2 17.560

RAZEM 17.560
84

d.3
Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposa-
dzkowe

m2

parter
11.83*5.82+15.75*5.82+5.82*4.83+5.82*4.92 m2 217.261
I piętro
5.95*(4.05+11.83+7.15) m2 137.029
5.82*(4.05+7.75+7.38+7.15+4.93) m2 181.933
II piętro
6.20*(4.10+19.65+5.10) m2 178.870
6.00*(4.10+8.00+7.50+7.44+5.10) m2 192.840
plus pod posadzki na stropach istniejących
z poz.skucie warstw podposadzkowych
429.543 m2 429.543

RAZEM 1337.476
85

d.3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na
gładko

m2

parter
11.83*5.82+15.75*5.82+5.82*4.83+5.82*4.92 m2 217.261
I piętro
5.95*(4.05+11.83+7.15) m2 137.029
5.82*(4.05+7.75+7.38+7.15+4.93) m2 181.933
II piętro
6.20*(4.10+19.65+5.10) m2 178.870
6.00*(4.10+8.00+7.50+7.44+5.10) m2 192.840

RAZEM 907.933
86

d.3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek.za zmianę
grub.o 40mm
Krotność = 4

m2

907.933 m2 907.933
RAZEM 907.933

87
d.3

Dopłata za zbrojenie siatką stalową /cięŜar 2.6kg/m2/ m2

907.933 m2 907.933
RAZEM 907.933

4DACH KONSTRUKCJA- POKRYCIE
88

d.4
Więźba dachowa o układzie jętkowym ze ścianką kolankową o rozp. 12m m2

552.896 m2 552.896
RAZEM 552.896

89
d.4

Deskowanie polaci dachowych  z tarcicy nasyc. m2

552.896 m2 552.896
RAZEM 552.896

90
d.4

Uzupełnienie włazów kominiarskich szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

91
d.4

Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków m2

552.896*4.5 m2 2488.032
RAZEM 2488.032

92
d.4

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe z wywinięciem na ognio-
mury

m2

552.896*1.15 m2 635.830
RAZEM 635.830

93
d.4

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej m

7.61+7.00+33.92 m 48.530
RAZEM 48.530

94
d.4

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej m

12.80*8 m 102.400
RAZEM 102.400

95
d.4

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2

parapety zewnętrzne
1.30*0.20*28 m2 7.280

RAZEM 7.280
96

d.4
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

1.30*0.30*28 m2 10.920
RAZEM 10.920

97
d.4

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2

pas rynnowy
(7.61+7.00+33.92)*0.35*2 m2 33.971
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ogniomury
(16.20*2+5.10+8.50+5.70)*0.90 m2 46.530
kominy
(1.42+0.98+0.64+0.98+1.42+0.98+1.37+0.98+0.64+0.98+0.64+0.98+1.95+1.04+
1.54+1.03+1.42+0.98+0.38+0.98)*2*0.30

m2 12.798

RAZEM 93.299
5KONSTRUKCJA SCHODÓW

98
d.5

Schody Ŝelbetowe B20 -  belki podestowe m3

0.40*0.29*5.43 m3 0.630
RAZEM 0.630

99
d.5

Schody Ŝelbetowe B20 proste na płycie gr.8 cm m2

2.90*1.50+2.03*1.50+1.74*1.50+3.20*1.50+1.16*1.73+2.90*1.67 m2 21.655
RAZEM 21.655

100
d.5

Schody Ŝelbetowe B20 - dodatek za 8cm róŜnicy grub.płyty
Krotność = 8

m2

21.655 m2 21.655
RAZEM 21.655

101
d.5

śelbetowe płyty stropowe B20, gr.15cm płaskie m2

1.70*1.80*2+1.50*3.20+(5.33-1.70)*1.75 m2 17.273
1.93*1.70+1.87*1.93+2.19*1.87+1.70*1.75+(5.50-1.87-1.70)*1.99 m2 17.801

RAZEM 35.074
102
d.5

śelbetowe płyty stropowe B20- dod.za 1cm róŜnicy grub.płyty m2

35.074 m2 35.074
RAZEM 35.074

103
d.5

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie t

0.021+0.015 t 0.036
RAZEM 0.036

104
d.5

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t

0.649+0.771 t 1.420
RAZEM 1.420

6ŚCIANKI DZIAŁOWE
105
d.6

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych gr.1/4ceg. m2

parter
(0.25*2+2.33*2+0.12+1.32)*3.49 m2 23.034
minus
-2.00*0.90 m2 -1.800
I piętro
(0.25*2+1.10)*3.69 m2 5.904
II piętro
(0.25*2+0.50)*3.38 m2 3.380

RAZEM 30.518
106
d.6

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych gr.1/2ceg. m2

parter
(2.04+1.70+2.04+1.00+0.07+1.68+1.01+1.74+4.93+2.34+0.12+1.32+3.99+1.38)*
3.40

m2 86.224

minus
-2.00*(0.90*3+0.80+1.20*2) m2 -11.800
I piętro
(2.92+2.40+1.12+1.77+1.65+2.33+2.39+1.70+2.27+0.12+0.25+1.75+2.50*2+
2.34+0.22+0.80)*3.69

m2 107.121

minus
-2.00*0.90*7 m2 -12.600
II piętro
(6.95+4.65+7.07+4.77+2.60+0.12+1.70+0.12+0.49+2.77+1.70+0.12+2.70+0.12+
1.70+0.12+2.60+2.20+0.70+2.56)*3.38

m2 154.669

minus
-2.00*0.90*5 m2 -9.000

RAZEM 314.614
107
d.6

Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie m2

30.518+314.614 m2 345.132
RAZEM 345.132

108
d.6

Wykonanie przesklepień  otworów w ściankach działowych z cegiel - dostarcz.i ob-
sadz.belek stalowych  NP 140 mm

m

1.60*16 m 25.600
RAZEM 25.600

7STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
109
d.7

Ścianka zewnętrzna z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 10 m2 m2

Dz1
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3.25*2.70 m2 8.775

RAZEM 8.775
110
d.7

Drzwi zewnętrzne z tworzyw sztucznych szklone m2

Dz2
2.05*1.30 m2 2.665

RAZEM 2.665
111
d.7

Drzwi wewnętrzne z tworzyw sztucznych szklone m2

D1
2.05*1.30*2 m2 5.330

RAZEM 5.330
112
d.7

MontaŜ ościeŜnic stalowych szt.

37 szt. 37.000
RAZEM 37.000

113
d.7

MontaŜ skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych m2

D2
2.00*0.90*29 m2 52.200

RAZEM 52.200
114
d.7

MontaŜ skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych z kratką wentylacyjną fabrycz-
nie wykończonych

m2

D3,D4
2.00*(0.90*7+0.80) m2 14.200

RAZEM 14.200
115
d.7

Samozamykacze drzwiowe szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

116
d.7

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 m2

01 m2 1.000
2.20*1.25*28 m2 77.000

RAZEM 78.000
117
d.7

Okna z tworzyw sztucznych okrągłe m2

3.14*0.45*0.45 m2 0.636
RAZEM 0.636

118
d.7

Obsadzenie prefabr.podokienników pcv, dl.ponad 1m szt

28 szt 28.000
RAZEM 28.000

119
d.7

Ścianki systemowe płytowe pełne m2

parter
2.00*(4.01+1.00*2+1.30) m2 14.620
I piętro
2.00*(4.01+1.00*2+2.60+1.00) m2 19.220
II piętro
2.00*(4.01+1.00*2+2.60+1.00) m2 19.220

RAZEM 53.060
120
d.7

Osłony grzejnikowe z płyty pilśniowej na ruszcie metalowym m2

120 m2 120.000
RAZEM 120.000

8ELEMENTY KOWALSKO- ŚLUSARSKIE
121
d.8

Drzwi stalowe przeciwpoŜarowe EI 30 o pow.do 2 m2 m2

2.00*0.90*3 m2 5.400
RAZEM 5.400

122
d.8

Balustrady schodowe z rur stalowych malowanych proszkowo m

32.00 m 32.000
RAZEM 32.000

123
d.8

Pochwyt z rur stalowych na wspornikach malowany proszkowo m

19.00 m 19.000
RAZEM 19.000

124
d.8

Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych m

51.00 m 51.000
RAZEM 51.000

9TYNKI I OBLICOWANIA
125
d.9

Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na stropach i podciągach m2

parter
28.69+68.85+143.15+11.16+1.64 m2 253.490
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I piętro
13.54+11.75+3.04+16.42+60.16+6.72+24.10+23.57+45.11+42.95+41.61+28.69 m2 317.660
II piętro
32.28+13.81+11.73+58.64+32.51+25.42+24.60+48.00+45.00+44.64+30.60 m2 367.230

RAZEM 938.380
126
d.9

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat.II m2

6.30*5.10-2.50*1.70 m2 27.880
5.95*4.93-2.90*1.74 m2 24.288

RAZEM 52.168
127
d.9

Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

na nowych ściankach
parter
(1.92+0.12+1.77+1.92+1.70+0.25*2+3.04+2.08+1.62+1.01+2.33+1.68+4.04+2.34)
*2*3.46

m2 180.404

(2.59+1.65+2.34+0.22+4.93*2+3.99+1.50+3.87+1.38)*3.46 m2 94.804
minus
-2.00*(0.90*8+0.80*2+1.20*4) m2 -27.200
I piętro
(2.40+1.00+1.65+2.50*2+2.27+1.70)*2*3.67 m2 102.907
(2.40+2.80+2.92+2.52+1.12+1.00+2.33+1.10+1.11+1.77+1.65+2.90+1.70*2+
2.00+1.82+1.10+0.25*4+2.34+2.56+1.30)*3.67

m2 143.644

minus
-2.00*0.90*14 m2 -25.200
II piętro
(6.95+4.65+7.07+4.77+2.60+0.12+1.70+0.12+0.49+2.27+0.12+0.25*4+2.60+
3.04+1.82+1.75+1.50+2.60*2+1.70+4.08+2.34)*3.36

m2 187.790

minus
-2.00*0.90*10 m2 -18.000
kominy na poddaszu
(1.42+0.38)*2*2.70*3 m2 29.160
(0.64+0.38)*2*2.70 m2 5.508
(1.37+0.38)*2*3.80 m2 13.300
(0.64+0.38)*2*3.80*2 m2 15.504

RAZEM 702.621
128
d.9

Tynki zewn.zwykłe kat.III na oddziel.belkach słupach prostok.i ścianach
cylindr.wyk.ręczn.

m2

kominy ponad dachem
(1.42+0.38)*2*1.20*3 m2 12.960
(0.64+0.38)*2*1.20*3 m2 7.344
(1.37+0.38)*2*1.20 m2 4.200

RAZEM 24.504
129
d.9

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z ceg-
ły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)

m2

po częściowym zamurowaniu otworów drzwiowych
(2.70-2.05)*(1.28*16+1.23*34) m2 40.495

RAZEM 40.495
130
d.9

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z ceg-
ły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)

m2

piwnica
przymurowanie ościeŜy
2.10*(0.70+0.90) m2 3.360
ościeŜa -rozkucie
2.10*0.90*5 m2 9.450
parter
przymurowanie ościeŜy
2.10*0.90*10+2.10*(0.50+0.30) m2 20.580
ościeŜa rozkucie
2.10*0.62*5+2.10*0.90*2 m2 10.290
I piętro
przymurowanie ościeŜy
2.10*0.62*8+2.10*0.77*7 m2 21.735
II piętro
2.10*0.62*7 m2 9.114

RAZEM 74.529
131
d.9

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z ceg-
ły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)

m2

piwnica
(2.10*2+0.90)*0.90*5 m2 22.950
parter
(2.10*2+0.90)*0.90*4 m2 18.360
I piętro
2.60*(1.23+0.57) m2 4.680
(2.10*2+1.00)*0.77*8+(2.10*2+1.40)*0.62*3 m2 42.448
II piętro
(2.10*2+1.40)*0.62*3+(2.10*2+1.00)*0.62*7 m2 32.984
plus ze skucia
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1030.164-(85.939+13.561) m2 930.664
 

RAZEM 1052.086
132
d.9

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spo-
cznik.na podł.z cegły i pust. (do 5m2 w 1 miej.)

m2

z poz.skucia
85.939+13.561 m2 99.500

RAZEM 99.500
133
d.9

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach

m2

z poz.skucia
(1030.164-85.939-13.561)/0.30*0.70 m2 2171.549

RAZEM 2171.549
134
d.9

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

m2

z poz.skucia
(85.939+13.561)/0.30*0.70 m2 232.167

RAZEM 232.167
135
d.9

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł m

2.10*34 m 71.400
RAZEM 71.400

136
d.9

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł pokryw.bruz-
dy uprzed.zamurow.cegłami 

m

po wykonaniu przewodów wentylacyjnych
186.35 m 186.350

RAZEM 186.350
137
d.9

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł m

2.10*38 m 79.800
RAZEM 79.800

138
d.9

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłoŜach z cegły,pustaków,
gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

ogniomury i attyki
1.676+1.558 m2 3.234

RAZEM 3.234
139
d.9

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłoŜach z cegły,pustaków,
gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

ogniomury i attyki
5.61+4.216+3.182 m2 13.008

RAZEM 13.008
140
d.9

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach,log-
giach i balkonach

m2

ogniomury i attyki
16.242/0.30*0.70 m2 37.898

RAZEM 37.898
141
d.9

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.II z zaprawy cem.-wap. na ościeŜach szer.do
15 cm

m

po wymianie okien
ościeŜa wewnętrzne i zewnętrzne
(2.20*2+1.25)*28*2 m 316.400

RAZEM 316.400
142
d.9

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na nadproŜach stalowych m2

1.70*(0.62+0.25*2)*6 m2 11.424
1.60*(0.90+0.25*2)*4 m2 8.960
1.60*(0.62+0.25*2)*12 m2 21.504
1.60*(0.77+0.25*2)*4 m2 8.128
na belkach stalowych wzmacniających nadproŜa
0.14*120.90 m2 16.926
0.22*20.06 m2 4.413

RAZEM 71.355
143
d.9

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemen-
tową

m2

71.355 m2 71.355
RAZEM 71.355

144
d.9

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi - na klej m2

parter
p.4,5,10
(4.01+2.34+2.33+1.68+3.04+2.33+1.62+1.01+1.92+1.70)*2*2.05 m2 90.118
minus
-2.00*(0.90*6+0.80) m2 -12.400
-1.15*1.40*3 m2 -4.830
plus
1.15*0.70*2*3 m2 4.830
I piętro
p.2,3,4
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(4.01+2.34+2.50+1.70+3.30+2.50+2.27+1.70+1.10+1.00+1.65+1.11)*2*2.05 m2 103.238
minus
-2.00*0.90*9 m2 -16.200
-1.15*1.40*3 m2 -4.830
plus
1.15*0.50*2*3 m2 3.450
II piętro
p.2.3
(4.01+2.34+2.60+1.70+3.04+2.60+2.27+1.70)*2*2.05 m2 83.066
minus
-2.00*0.90*6 m2 -10.800
-1.15*1.40*3 m2 -4.830
plus
1.15*0.35*2*3 m2 2.415

RAZEM 233.227
145
d.9

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach m2

parter
28.69+16.10+13.17+8.40+68.85+143.15+11.16+1.64 m2 291.160
I piętro
13.54+11.75+3.04+16.42+60.16+6.72+19.64+24.10+23.57+45.11+42.95+41.61+
28.69

m2 337.300

II piętro
32.28+13.81+11.73+58.64+32.51+20.46+25.42+24.60+48.00+45.00+44.64+30.60 m2 387.690
biegi i podesty
19.17+28.69+29.33+19.64-(2.90*1.74+2.70*1.74) m2 87.086

RAZEM 1103.236
146
d.9

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach m2

parter
p.2,3,6,7
(5.82*3+3.25+11.83+4.83+7.15+3.37)*2*3.46 m2 331.399
minus
-2.00*(0.90*2+0.80) m2 -5.200
p.1,8,9
(5.82*3+15.70+0.62+4.83+0.62+0.64+2.00+4.83)*2*3.46 m2 323.164
minus
-3.25*2.60 m2 -8.450
plus
(3.25*2+0.90)*0.70 m2 5.180
p.4,5,10
(4.01+2.34+2.33+1.68+3.04+2.33+1.62+1.01+1.92+1.70)*2*(3.46-2.05) m2 61.984
plus wnęki
(2.70*2+0.90)*0.77 m2 4.851
(2.70*2+1.20)*0.77*3 m2 15.246
I piętro
p.1,5,6,7,8,9
(6.00*4+4.05+3.25+11.83+4.83+2.80+2.40+3.33+7.15)*2*3.67 m2 467.118
minus
-2.00*0.90*5 m2 -9.000
p.10,11,12,13,14
(6.00*5+4.05+7.74+7.34+7.15+4.83)*2*3.67 m2 448.547
minus
-2.70*1.50*4 m2 -16.200
(2.70*2+1.50)*0.50*2 m2 6.900
plus wnęki
(2.70*2+1.50)*0.43*2 m2 5.934
(2.70*2+1.83)*0.43 m2 3.109
p.2,3,4
(4.01+2.34+2.50+1.70+3.30+2.50+2.27+1.70+1.10+1.00+1.65+1.11)*2*(3.67-
2.05)

m2 81.583

II piętro
p.1,4,5,6,7
(6.20*4+5.10+19.60+3.25+4.10+6.95+4.68)*2*3.36 m2 460.186
minus
-2.00*0.90*4 m2 -7.200
p.8,9,10,11,12
(6.10*5+4.10+8.00+7.50+7.35+5.10)*2*3.36 m2 420.336
minus
-2.70*1.50*6 m2 -24.300
plus
(2.70*2+1.50)*0.50*2 m2 6.900
p.2,3
(4.01+2.34+2.60+1.70+3.04+2.60+2.27+1.70)*2*(3.36-2.05) m2 53.081

RAZEM 2625.168
10PODŁOśA I POSADZKI

147
d.10

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

m2
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na istniejących stropach
parter
28.69+28.69+16.10+13.17+8.40+68.85+143.15+1.64 m2 308.690
I piętro
24.10+23.57+13.54+11.75+16.42 m2 89.380

RAZEM 398.070
148

d.10
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę
grub.o 20mm
Krotność = 2

m2

398.07 m2 398.070
RAZEM 398.070

149
d.10

Dopłata za zbrojenie siatką stalową /cięŜar 2.60kg/m2/ m2

398.07 m2 398.070
RAZEM 398.070

150
d.10

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii izolacyjnej dwuwarstwowa poziome
podposadzkowe

m2

pod posadzki z płytek
parter
p.1,4,5,10
28.69+13.17+8.40+1.64 m2 51.900
I piętro
p.2,3,4
13.54+11.75+3.04 m2 28.330
II piętro
13.81+11.73 m2 25.540

RAZEM 105.770
151

d.10
Posadzki wylewane lastrykowe dwuwarstw.gr.35mm jednobarwne m2

kl.schodowa
28.69+35.074 m2 63.764

RAZEM 63.764
152

d.10
Okładziny schodów masa lastryko - stopnie szlifowane bez profilu m2

(0.16+0.29)*1.50*49 m2 33.075
RAZEM 33.075

153
d.10

Okładziny schodów - cokoliki wzdłuŜ biegów lastryko dwuwarstwowe gr.35mm m

48.00 m 48.000
RAZEM 48.000

154
d.10

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5
cm

m2

z poz.izolacji 2*folią
105.77 m2 105.770

RAZEM 105.770
155

d.10
(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej -  potrą-
cenie za zmianę grubości o 3 cm
Krotność = 3

m2

-105.77 m2 -105.770
RAZEM -105.770

156
d.10

Posadzki z płytek terakota, układanych metodą zwykłą m2

105.77 m2 105.770
RAZEM 105.770

157
d.10

Cokoliki, z płytek terakota i wysokości cokolika równej 10 cm m

170 m 170.000
RAZEM 170.000

158
d.10

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5
cm

m2

pod wykładzinę kauczukową
parter
p.3,6
16.10+68.85 m2 84.950
I piętro
p.5,6,7,9-14
16.42+60.16+6.72+24.10+23.57+45.11+42.95+41.61+28.69 m2 289.330
II piętro
p.4,5,7-12
58.64+32.51+25.42+24.60+48.00+45.00+44.64+30.60 m2 309.410
pod parkiet
parter
p.8
143.15 m2 143.150

RAZEM 826.840
159

d.10
(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej -  potrą-
cenie za zmianę grubości o 4 cm
Krotność = 4

m2
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-826.84 m2 -826.840

RAZEM -826.840
160

d.10
Posadzki z deszczułek na lepiku m2

parter
p.8
143.15 m2 143.150

RAZEM 143.150
161

d.10
Posadzki z deszczułek - cokol m

65.00 m 65.000
RAZEM 65.000

162
d.10

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

143.15 m2 143.150
RAZEM 143.150

163
d.10

Posadzki z wykładzin kauczukowych rulonowe gr.3.5mm z wywinięciem na ściany
na wys.10cm

m2

z poz.wylewki 1cm
(826.84-143.15)*1.15 m2 786.244

RAZEM 786.244
164

d.10
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

786.244 m2 786.244
RAZEM 786.244

165
d.10

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu B20 gr.20 mm zatarte na gładko m2

poddasze
34.04*13.08 m2 445.243

RAZEM 445.243
166

d.10
Izolacje przeciwwilgoc z folii izolacyjnej poziome podposadzkowe m2

445.243 m2 445.243
RAZEM 445.243

167
d.10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej gr.4cm poziome z płyt
układanych na sucho - jedna warstwa

m2

445.243 m2 445.243
RAZEM 445.243

168
d.10

Płyta klejona o gr.20mm na legarach m2

445.243 m2 445.243
RAZEM 445.243

169
d.10

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe gr.2mm m2

445.243 m2 445.243
RAZEM 445.243

170
d.10

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

445.243 m2 445.243
RAZEM 445.243

171
d.10

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

11MALOWANIE
172

d.11
Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych m2

999.75+2650.15 m2 3649.900
RAZEM 3649.900

173
d.11

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

piwnice
sufit z poz.skucia
85.939/0.30 m2 286.463
ściany z poz.skucia
(93.635+126.369-6.018)/0.30 m2 713.287

RAZEM 999.750
174

d.11
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy
gipsowych z gruntowaniem

m2

sufity
z poz.gładzi
1103.236 m2 1103.236
ściany
parter
p.2,3,6,7
(5.82*3+3.25+11.83+4.83+7.15+3.37)*2*(3.46-1.60) m2 178.151
p.1,8,9
(5.82*3+15.70+0.62+4.83+0.62+0.64+2.00+4.83)*2*(3.46-1.60) m2 173.724
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p.4,5,10
(4.01+2.34+2.33+1.68+3.04+2.33+1.62+1.01+1.92+1.70)*2*(3.46-2.05) m2 61.984
I piętro
p.1,5,6,7,8,9
(6.00*4+4.05+3.25+11.83+4.83+2.80+2.40+2.60+2.40+3.33+7.15)*2*(3.67-1.60) m2 284.170
p.10-14
(6.00*5+4.05+7.74+7.34+7.15+4.83)*2*(3.67-1.60) m2 252.995
p.2,3,4
(4.01+2.34+2.50+1.70+3.30+2.50+2.27+1.70+1.10+1.00+1.65+1.11)*2*(3.67-
2.05)

m2 81.583

II piętro
p.1,4,5,6,7
(6.20*4+5.10+19.60+3.25+4.10+6.95+4.68)*2*(3.36-1.60) m2 241.050
p.8-12
(6.10*5+4.10+8.00+7.50+7.35+5.10)*2*(3.36-1.60) m2 220.176
p.2,3
(4.01+2.34+2.60+1.70+3.04+2.60+2.27+1.70)*2*(3.36-2.05) m2 53.081

RAZEM 2650.150
175

d.11
Trzykrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoŜy gipsowych z dwu-
krotnym szpachlowaniem

m2

ściany parteru,Ip,IIp
z poz.174
(178.151+173.724)/1.86*1.60 m2 302.688
(284.17+252.995)/2.07*1.60 m2 415.200
(241.05+220.176)/1.76*1.60 m2 419.296
minus
-0.70*1.20*69 m2 -57.960
-1.60*(0.90*41+1.40*12+1.20*4+1.30*10) m2 -114.400
plus
0.70*(0.50*36+0.40*52+0.35*50) m2 39.410
1.60*(0.70*20+0.50*30+0.40*34) m2 68.160

RAZEM 1072.394
176

d.11
Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow.
ponad 1.0 m2

m2

przyjęto
25.00 m2 25.000

RAZEM 25.000
177

d.11
Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścia-
nek i szafek o pow. ponad 1.0 m2

m2

przyjęto
120.00 m2 120.000

RAZEM 120.000
178

d.11
Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

przyjęto
85.00 m2 85.000

RAZEM 85.000
179

d.11
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

przyjęto
180.00 m2 180.000

RAZEM 180.000
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