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Przedmiar robót w ramach projektu DDOM 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenie j.m. Poszcz. Razem 
1 2 3 4 5 6 

1  Wymiana płytek podłogowych w pomieszczeniach Rehabilitacji (Poziom F) 
1 
d.1 

KNR 4-01 
0811-07 

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 
163,00 m2 163,00  

    Razem 163,00 
2 
d.1 

NNRNKB 
202 
1130-02 

Warstwy wyrównujące iwygładzające z zaprawysamopoziomującej 
grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniacho pow. ponad 8 m2 
163,00 

m2 163,00  

    Razem 163,00 
3 
d.1 

KNR 2-02 
1118-10 
analogia 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane 
na klej wysoce elastyczny przeznaczony do ogrzewania 
podłogowego metodą zwykłą, fugowanie fugą do ogrzewania 
podłogowego, odporną na szorowanie. 
163,00 

m2 163,00  

    Razem 163,00 
4 
d.1 

analiza 
indywidua
lna 

Zakup płytek - gres podłogowy o wym. 60x60 lub 60x120, gres musi 
posiadać: 

 odporność na ścieranie klasy minimum 4, najlepiej 5, 
 nadawać się do położenia na dużych powierzchniach z 

ogrzewaniem podłogowym 
 funkcję antypoślizgową 
 być łatwo zmywalny 
 powierzchnię tzw. Satynową, czyli półmat który nie 

pozostawia smug po zmywaniu na mokro 
 kolor w odcieniach: jasny beż lub beż tak  żeby pasował do 

kolorystyki pomieszczeń 
 
163,00 

m2 163,00  

    Razem 163,00 
2  Malowanie ścian w pomieszczeniach Rehabilitacji i DDOM (poziomy D i F) 
5 
d.2 

KNR-W 4-
01 
1204-08 

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi 
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 
37,5+44,5+28+50+46,8+47,3+54,4 

m2 308,50  

    Razem 308,50 
6 
d.2 

KNR 4-01 
1204-02 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynkówwewnętrznych ścian (farba nawierzchniowa min klasa 
Beckers) 
37,5+44,5+28+50+46,8+47,3+54,4 
Uszczegółowienie zakresu prac: 
1. zabezpieczenia pomieszczenia folią malarską 
2. gipsowania uszkodzeń jeżeli wymaga tego stan ścian 
3. gruntowanie i malowanie podkładem 
4. dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową odporną na 
zmywanie i szorowanie na mokro w klasie minimum 3 (według PN-
EN 13300:20002) 
5. zakup odpowiedniej ilosci farby podkładowej 
6. zakup odpowiedniej ilosci farby nawierzchniowej - farba 
nawierzchniowa odporną na zmywanie i szorowanie na mokro w 
klasie minimum 3 (według PN-EN 13300:20002) co najmniej klasy 
Beckers: 

m2 308,50  

    Razem 308,50 
7 
d.2 

analiza 
indywidua
lna 

Zakup farby do malowania ścian - farba nawierzchniowa odporną na 
zmywanie i szorowanie na mokro w klasie minimum 3 (według PN-
EN 13300:20002) co najmniej klasy Beckers 
 
102,83 

l 102,83  

    Razem 102,83 
3  Malowanie sufitóww pomieszczeniach Rehabilitacji i DDOM (poziomy D i F) 
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8 
d.3 

KNR-W 4-
01 
1204-08 

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbamiemulsyjnymi 
starych tynków na sufitach zposzpachlowaniem nierówności 
14,1+17,5+17,3+8,4+8,5+8,5+19,6 

m2 93,90  

    Razem 93,90 
9 
d.3 

KNR 4-01 
1204-01 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynkówwewnętrznych sufitów (farba nawierzchniowa min klasa 
Beckers) 
14,1+17,5+17,3+8,4+8,5+8,5+19,6 
Uszczegółowienie zakresu prac: 
1. naprawy drobnych uszkodzeń na suficie 
2. gipsowania uszkodzeń jeżeli wymaga tego stan sufitów, 
3. pomalowanie naprawionych uszkodzeń farbą kryjącą 
przeciwwilgociową, 
4. zagruntowanie powierzchni przed malowaniem gruntem kryjącym 
pod biały kolor 
5. dwukrotne malowanie sufitów farbą nawierzchniową w kolorze 
białym 
6. zakup farby kryjącej zawilgocenia i farby gruntującej w 
ilosciachwynikajacych z obmiaru 
7. zakup farby nawierzchniowej białej odpornaj na zmywanie w 
klasie minimum  3 (według PN-EN 13300:20002) co najmniej klasy 
Beckers w ilości wynikajacej z obmiaru i ilości warstw: 

m2 93,90  

    Razem 93,90 
10 
d.3 

analiza 
indywidua
lna 

Zakup farby do malowania sufitów - zakup farby nawierzchniowej 
białej odpornaj na zmywanie w klasie minimum  3 (według PN-EN 
13300:20002) co najmniej klasy Beckers w ilości wynikajacej z 
obmiaru i ilości warstw: 
 
31,30 

l 31,30  

    Razem 31,30 
4  Roboty różne 
11 
d.4 

analiza 
indywidua
lna 

Wywóz gruzu i odpadów budowlanych przy ręcznym załadowaniui 
wyładowaniu samochodem skrzyniowym naodległość do 1 km 
3,50 

m3 3,50  

    Razem 3,50 
12 
d.4 

analiza 
indywidua
lna 

Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach zajęć rehabilitacyjnych F1, 
F2, F4 i F5 
1,00 

szt. 1,00  

    Razem 4,00 
13 
d.4 

analiza 
indywidua
lna 

Montaż klimatyzacji w korytarzu D 
 
1,00 

szt. 1,00  

    Razem 1,00 
 

Wykonał: Jacek Olszewski 

Cel przedmiaru: Oszacowanie ilości robót do wykonania w ramach realizacji projektu DDOM w CM 
ARNICA w Starych Babicach 


