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Publiczna Szkota 

Podstawowa 

w Ktonówku~Koion*ia 



Księga przedmiarów p$p 9Iop0I4 

Lp. 	Podst J 	 Opiiwyiiceni 	 . j.m Paszcz Razem 
1j0b0t o°ohiobudowlane 
/ 1 KIVR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn ęlrz- m2  

d. / /505-03 nyc/, - podłoży Ęipsowych z gruntowaniem 
120 rn /20.000 

R.-IŻE.14 12f). 000 
2 Roboty S(iii,(ar,,e 
2J A.yR 4-02 

-. 
Demontaż  podejścia odpływowego z rur: PCW o śr. 511 mm szt. 

L 2 0233-06 J 
2 szt. 2.11/1/i 

R-IZl5.1 2.01//I 
'I K.\R-W 4-02 Den,antaż  podejścia odpi 	e owgo z rur: PIC o śr. 110 mm  

(1.2 1 023-1 -1,11 

2 szt. 2.000 

R..lZE./ 2.011/; 
4 K."yR 4-02 Demontaż  rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścii,nac/t hudy;ikti ni 

4.2 0230-07 
/j,!?"/ 

R."1ZE.i LO/UJ 
5 KNR 4-1)2 Demontaż  umywalki kpi. 

4.2 0235-06 
2 kpi. 2.00!; 

RAZEM 2.000 
KNR-W 4-02 Demontaż  urzadzeń  sanitarnych z korkowaniem podejść  doptywo- kpi. 

11. 1 0234-03 wyci, i odpływowych - ustep 	miska porcelanowa 
2 kpi. 2.000 

J RAZEM 2.0111) 
7 KyR- W 4-02 Demontaż  baterii umywalkowej i natryskowej S--t. 

(12 0141-01 

Szl. 2.001) 
RAZEM 2. i/1/J 

t1.21

KNR-W2-I5 Dodatki za wykonanie podejść  odpływowych z WC o śr. 50 mm o p o- pode]. 
0211-01 /ac:eniach wciskowych 

J 2 pode). ./„111 

J RAZEIJ  
9! K.yR-W 2- /5 Dodatki za wykonanie podejść  odpływowych, ::P"C u śp. 110 nim o pode]. 

rL2 0211-03 polaczeniach wcisknwyci, 
2 pode). 2.,i00 

1/J Ii .\ R-W 2-15 .Rziruciigj PVC kanali-ucyjne o śr. 5/J mm mi Ścianach w budy,,- 171 

i ł. 2 02/13-01 	l kaci, niemieszkalnych opołgc:e,,iac/1 iycyiiyc/, 

/ ni  

RAZE11  
11 ,  KVR-W2- /5  U"iępy z  płuczkq ustępowa typu „doliwpiuk" (d/ii dzieci., kpi. 

ił. 2: 0233-02 
	1 9 . 	 . kpi. 2.00/) 

RAZEM 2.OFi ł; 

12J KyRW 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z 	fonem gruszkowym kpt 
4.20230-02 

2 kpt 2.00/1 
RAZEM 2. 000 

13 K,VR- W 2-15 Postument porcelanowy do umywalek kpi. 
4.2 0230-05 

2 kpt 2.0/10 
RAZEM  

14 K;yR- W 2-/5 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach, stalowych do zawo- szl. 
1.2 0115-01 rów czerpalnych,, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o po łączenia 

Sztywnym a śp. nominalne] 15 mm 
6 szt.  

RAZEM 1,1,00 

15 KNR-W2-15 Baterie umywalkowejednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nami- szl. 
4.2 0137-03 nalnej 15 mm 

szt.  2.00/i 
RAZEM 231"(j 

141 A".-VR- W2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wadyciq"awychi : rur sta ło- szt. 
(1.2 0130-01 iyych o śr. nominalnej 15 mm 

6 szt. 6.0/10 

J 
 

RAZEM 6 .  000 

171 Zakap, dostawa i montaż  wyposażenia łazienki (lustro 0.5 m2, ciek- kpiI, 
d.2lka/k. własna trczna suszarka do rąk, pojemnik no reczniki papierowe, pojemnik 

na papier toaletowy, dozownik mydła ic płynie, kosz na śmiecie. 
szczotka toaletowa, oznaczenie WC - wyp j ż  cnie meta/owe) 

kpi. 1.000 

R..łZE.i 



Publiczna Szkota 

Podstawowa 

w Podgórze 



Księga przedmiarów 	P3 P 

Lp. 	Podt Opis i wyliczenia jm Posze: Razem 
/ Ruhotr ogólnohudowlane - 	 -- 

/ A.\ R 2-02 Dwukrotne ma/owumL" farbami emu/s ijny;,ii powierzchni liewnior:- 01  

1 1 1 ycli - p0dl0y 	ipSVi( O)Cl, 	u rhitawoniCnI 
15/)  

2 Roboty SOflhlarne 

fDeinoiztaż  podejścia odp/ywowei,"a z rur 	PCW a śr.5/) ma, szl. 
(L 

2 szt. 2.000 
R,4ZEI1 2./j/j/j 

[3 K.\R-W 4-02 Demontaż  podejścia odpływowego Z rar z PIC/i Sr. 110 mm szl. 
d. 2 0232-08 

szl. 2.000 
R.-IZE.l4 2.000 

4 KVR 4-02 Demontaż  rurociqgu z PCW a Sr. da 50 mm na ścianach budynku ni 
0230-07 

m l/j/j/i 

RAZEM 1.000 
51 KVR 402 Demontaż  umywalki kpi. 

d. 2 0235-06 
2 kpi. 2.000 

RAZE.11 2.00/) 
6 KVR- W 4-02 Demontat urzadzeń  sanitarny<"!, z korkowaniem podejść  dop(rwo- kpi. 

d. 2 0234-/)8 wy<"!, i odpływowych - ustęp z miskq porce/anawq  1 2 kpL 2.000 
R. ĄZE.14  

71 K.yR-W 442 /„a(erii urn ywalkoiyej I na/rysko wej szt. 
<1.2 014/-0! 

szl. 2.001i 
R..IZE.l! 2.110/J 

XI K.\ R- H 2-15 Dodatki za wykonanie „odejŚć  odp/ywawi"c/i z PIC oNr. 50 mm O po- f/Odą!]. 
(1.2 0211-01 /ac!en,aci, wciskowy<"!, 

2 potej.  

R..1ZE.I / 
K•\ R-W 2-15 Da -laiki za wykonanie podejść  ndp/peowrci, 	P j 	o śp. 110 nim O piiiiej. 

połączenia 1, wcisku wyci, 
podeJ. 2.1101J 

RAZEI1  

101 K.-\RW 2-15 Rią raciagi z PVC kanaii:acwj,ie alp. 50 mm na ścian ćn"I, w hm/yi;- in 
(1. 2 1 0208-0/ kaci, niemieka/nch o poiqczeniachi wcLAowyc/, 

m 1.000 

 1.000 1  
1! K.yR-W 2-15 Ustępy z pluczka ustępowq typu „dolnapłuk 	(dla dzieci) kpi. 

d.2 0233-02 
2 kpi. 2.000 

R.-1ZE.1Ą  

1 21 KyR- W 2-15 1 Umywalki pojedyncze porcelanowe: ysfo,,em gruszkowym kpi. 
d.2t 0230-02 

2 kpi. 2.000 
RAZEM 2.000 

/5 KNR-W 2-15 Postument porcelanowy do umywalek kpi. 
(1.2 0230-05 

2 kpi.  

____ RAZEM 2.00/) 

14 K.yR- W 2-/5 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociagac/, stalowych do :awo- sZ/. 
d.2 (1/ 15-0/ rów c:erpa/nyc/,, baterii, mieszuczy, hydrantów itp. opolqc:eniu 

sztyinym o śr. nominalnej 15 nim 
6 szt. 6./j/i/J 

R..IZE.I-/  

15 K.VR-W 2-15 	1  Baterie urnywa//<awe jednoic/,wyI ą we 	//worna :tjwaran,i O śr. nami- szl. 
d.2 0137-03 	i na/hej /5 nim 

R..IZES/  

16 K. - /R-W 2-/5 Zawory przelotawe i zwrotne insta/a Łji wodocitjgoieicl: : rur SIO/0- szt. 
d.201311_/Ji wyci, O Sr. nominalnej 15 nim 

 

I RIZE.l1 6. (j/j/j 

17 Zakup, dostawa i montaż  wyposażenia łazienki /lustro 0.5 17t2. elek- kpi. 
d.2 kaik, w łasna tryczna suszarka do rak, pojemnik na reczniki papierowe. pojemnik 

na papier toaletowy, dozownik mydla wpłynie, kosz na śmiecie. 
Szczotka toaletowa, oznaczenie WC - wyposażenie metalowej 

1.000 

RAZEM 1./100 



Publiczna Szko ła 

Podstawowa 

w Kiwatce Królewskiej 



Dost. toalet - Kiwatka Krewska 2 .KST 	 Księga pedrniarów 	P5 P 	L 

Lp. 	1 	Podst Opis i wi/icze,,ia jw. Pc;c 
Robo 	uó(nob,,dow/une  

/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami eniu/sijni",ni pawier:cl,,,i wewnetr:nyc/, - ni: -..- 	 -- 
d. / 1505-03 podłoży gipsowych 	gruolowanien, 

120 In: 120.000 

121)1)0/) 
21 Robo" sanitarne 

Iiwl 	PCWo 	/l ./r. 5i p in 21 XIVR 4-02 

d" 
 

Demonta ż  podejścia odp/i"wawgo 	rur: Pl/c i śr. liv mm 
R.ZEJ-1 2:000 

K7-R-fl 4-02 

d.: 0232-08 
x:l. 

4T K.VR 4-02 De,nonta: rurociqgu : PCW o .r. dii SOjo,,, na sciiu,ac/, bi,a1i,ku ni 
2.000 

i/2 0"3007 

1.000 

R.-ł ZEt1 1.1100 
51 KP/R 4-02 Demo,,ta± umywalki kj,/. 

t/21 0235-06 

kpi. „.00O 

R,.1ZE:ll 2.01/) 
6 KiyR-W4-02 Demontaż  urzadzeń  sunijara ich : karkowonit",,, „m/ejść  dap(rii"owi"cl, i kpt. 

d210234-08 w/p Ływowych - ustęp z iii/s/ii, purcelaiiowu 

kpi. 2.01)0 

RAZE;1l 2.0/HI 
7'i  K,VR_W4-02 Demontaż  baterii umywolkurj 1 rnt;ryskoiyej .1:!. 

d.2 „i/4/-01 

2.001) 

RAZE.11 2.000 
s ł  KNR-W2-15 Dodatki za wykonanie pw/ejść  odpŁywowych : PlC n .r. 50 nim a palqcze- jodej. 

4.2 11211-01 niuch wciskowych 

L 2 nut/ej. 2.1)00 

R.-IZI"3/ 2.0/i/J 
hP/R. II 2-15 Dodatki :1 19y/iQ/i On/e 	„ odej.// O4P ŁIili -i tli 	1, 1 '(' o 	0 „u,m „i pola- piiiiej 

0.2'0211 -03  c:eniuch wciskowych 
2 padej. 

R.-IZE.11 2.000 
/0" K.VR W2 - 15.  Rurociaę j z Pl/C kart a/1:g, cyj,,e ą, ś,. .51/ ma, na 	 iv badunkat-li nic- iii 

i/.2 1)208-01 	. „nies:kaln,"c/, o pnlijc: migiel, wcixku,wrcl, 

Pi  

li KNR-W2-l5 Ustępy : pluc:ka ustępową  sypu „tlo/niipliik" (dlii d:IL"ci) kpi. 
d.2 1 0235-02 

kpi. 2.000 

R. ĄZEJ/ 2.0110 

121 KNR- W 2-15 Urni"wu/ki pojedyncze parce/uno Iii" : s,"fo,uern ijrus:ku, i ,";;, kpi. 
-4.2 0230-112 1 2 kpi. 2.000 

R.-IZE31  

l3 KyR-W2-h5 Postument porcelanowy da u,nywg/k kpi. 

d.210230-05 
2 	 . kpi 2.000 

R.4ZE3I  

14j KP/R-W 2-15 Dodatki za podejścia dop Ływowe w ruroci ag/ue/u sta/uiyrc/, do :alyorów s:r. 
d.21 11115-0I czerpalnych. baterii. nzies:ac:y, hi"driu,idw itp. O pu"lqc:eniu .yz/iwii rai o/r. 

nominalnej 15 mm 

6 s:c 1,000 

R.E. 

1S K.-U-11 2-15 Jśou"rie uji,ywnlkowc-jed,iouc/,wriowe z i/winna :i,i,"i,ra,u,l a /1. iioiiii śiiii- .I(. 

4.20/37-/13 nej Ii nim 

2 

R..IZE.-tl 2.000 

KP/R-II 2-15 Z,wuri" jirzelolowe j :wr,,tne instalacji wodaciupr"ii"icl, 	Ciii .tiii/uiwIc/i I." „11. 

0.2.01.10-0/ śr. noniiuiohiiej 15 nim 
6

----------- — .1:1 	- 
R.ZKJI 

- — 
1,1)01) __________- 

17; Zakup, t/ostawa tman/ac wyposażenia laziepiki (lustro 0.5 m2, e(e/trrc:ouu kpi. 

4.2 ka/k. iylasna suszarka do rak, pojemnik na r/-czai/ii papierowe. pojen,nik iii, papier bil- 

lejowy, dozownik myt/lo wp/lnie, kosz ha .imieck.s:c:i,iku, bim/el,, wg,. 

oznaczenie WC - wyposażenie mula/myc) 

/ kpi. L/J/J/i 

R.ĄZE,i/ 1.1100 



Zespoof Szkóf 

w KuczkachmKoionn 



Księga przedmiarow r 

Lp. 	PodGi Opisiwyliczenia j.m. Pos:c Ri:tm 

/ Rohnrr o"ó!wbudowiane 
I K.\R 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsjiiymi powierzciuli wewn ętr:- „: 

1505-03 nycl, - podloty Ęipsow cl, : Ęrl.ąnloiyaniem 
250 lii; 250.000 

R-ł  ZEI 250.000 
2 K.VR 4-01 Rozebranie wykładziny ściennej - płvtek m2  

4.1 0819-15 
4 ni-" 4.000 

R.-IZE.W 4.000 
KR-W 2-02 Licowanie ścian płytkami: kamieni Sztucznych O WV11L 20x25 cm na m 

4., 0840-05 zaprawie klejowej 
4 4.000 

R-1 ZEW 4.000 
4 KIR-W 4-01 kykucie bruzd pozioniyc/i lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w ni 

4. / 0210-0/ elementach z belona żwiroweęo 
3 ni 3.000  

RAZEM 3.000 
2 Roboty sanitarne 
S KNR 4-02 Demonta podejścia odpływowego z rur: PCW o Sr. 50 mm szt. 

(1.2 0233-06 
4 szt. 4.000 

R.-1ZE.W 4.0011 

6 K.VR- W 4-02 1 Demonta ż  podejścia odpływowego z rur: PVC o Gr. l/O mm szt. 
i1.2 0232-08 

2 .- :t. 2.000 
R.ZEl 2.000 

7 A.\R 4-02 Demontaż  rurociagu : PCW o Gr. do 5 ą) nim tu, .łcianac/i hut/inki, ni 
1I.2 0230-07 

ni 2.000 
RA ZEM „. ł/li") 

8 KVR 4-02 Denwnu,ż  umywalki kpi. 
4.2 0235-06 

.4 kpi. 4.000 
R.-1ZE.l1 4.000 

9 KNR-W4-02 1 Demontaż  arz qdzeń  sanitarnych z korkowaniem podejść  doplywo- kpi. 
1.2 0234-08 wyci, i odpływowych - ustęp z miskq porcelanową  

2 kpi. 2.000 
I R,-IZEJ-/ 2.000 

/ (J K.yR-W4-02 Demontaż  wpustu żeliwnego pod/ogowego Sr. 50 mm lub piwnicznego szt. 
d.210233-02 Gr. 100 nim 

Ii szl. 1.01/1) 
RAZEM L/100 

Ii K.yR- W 4-02 Demontaż  baterii um ęwalkowej i natryskowej s:l. 

1.2 0141-0/ 
4 	 . szt. 4.000 

R.-1ZE11 4.000 

121 KNR-W 2-/5 Dodatki za wykonanie podejść  odpływowych z PVCo Gr. 50 mm o po- pot/ej. 

d.2I 02/i-Ol laczeniach wciskowych 
jnniej.  

R-łŻE 11 5.0//0 

H Ą• \R- 14 2-/5 Dodatki za wykonanie podejść  odpływowrch z PJ-"C o śr. 110 mm n podej. 

4.2 02 / i-0.? 	lpolqeZeniach»  wciskowych, 
2 pot/ej. 2.1/00 

R.-17E.11 200/J 

14 K"VR- W 2-/5 Rurociągi : PVC ka,ializacrjne o Gr. 50 mm na ścianach, w hudy,i- ni 

d.2 0208-01 kaci, niemieszkalnych o po/qczeniach wciskowych 
in 4.000 

RAZE.1 / 4.00/) 

/SI KyR-W 2-/5 Ustępy z płuczką  ustępową  t74 „ doinupiuk 	(dla dzieci) kpi. 

((.2 0233-02 
kpi. 2.0//0 

RAZEM 2.000 

/ 6 K.yR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z sijonem gruszkowym kpi. 

(1.2 0230-02 
4.000 

RAZEM 4.000 

/ 7 KIVR- W 2-15 1 Postument porcelanowy do umywalek kpi. 

ćI.2 0230-1)5 
kpi. 4.000 

R.-1ZES1 4.000 

18 K,yR- W 2-15 1 Rurociągi stalowe ocynkowane o Gr. nominalnej 15 min o po łqcze- ni 

d.2 0106-01 n/ac/i wintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 
- m 4.000 



Ks ęga przeclm"arów 
ESPc3L" 34L 4W1 Ć 14I OLONI 4 

Lp. 	J 	Podsż  Opi 	wyliczenia j-m. Poszcz Razem  

R.-ZE.1l 4.000 
I 9 KYR-1V2- 15  Dodatki za podejścia dop ływowe w rzł ri)ciug(w/, stalowych di"zuwo- S../. 

(1.2 ł/I /5-III rów czerpom 	c/z. baterii. mieszaczy, l,cdra,ztów itp. O polaczeniu 
sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 

- 2 szt. 2.0/m 
R.ZE.1I 

2 100  20 K.yR-W 2-/5 1 Dodatki za podejścia dop/ywowe  w rurociagac/z stalowych do zawo- szt. 
(1.2 0115-09 rów czerpa ła ych. baterii, p łuczek o połqczeniu elast cznym metalo- 

)vym O śr. nominalnej 15 mm  1 10-  Szt. /0.01W 

1"). 01)1/ 
21 KNR-W2-15 Baterie urnywalkowe jed,zouchzwyrowe 	dwoma zaworami O śr. nami- .r:f. 

d.2 0137-03 nalnej 15 mm 
4 szt. 4.1)00 

R.-IZEJI 4.1)0(1 
22 KyR-W 2-15 Zawory prełotowe i zwrotne instalacji woduciagowyclz z rur stajo- SU. 

d.2 0130-01 1 10,  
wyci, o śr. nominalnej 15 mm  

szt. 10.000 

R.ZE.iI 10.1)0(1 
23 KNR-W 2-15 Brodziki natryskowe kpL 

(1.2 0232-02 
/ kpi. 1. 000 

R.-łZE.i  
24 A \R- W 2-15 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o .ir.nonziiza/nej 15 mm v.-. 1. 

(1.20137-09 
/ szl. L/J/III 

l//li/i 
A.\ R- U" 2-/5 I",,yry ściekowe: tworzywu sz!umc: ,,euio o .„ir.SO nmni 

(12f02iA-01 

RAZEM LO/II, 

20 	 Zakup. dostawi, i monta± wyposneJzia ła:k",ziii (lustro 0.5 m71.:. elek- kpi. 
1. 2 kaik, w łasna Iryczna suszarka do rak, pojemnik na ręczniki Jmpierąmui"e. pojemnik 

na papier toaletowy, dozownik mydła w płynie, kusz na śmiecie, 
szczotka toaletowa. oz",ac:enie WC - wyposa żenie nietalowe) 
2 kpi. 2.11(30 

. R.IZE.i1 2.0/I/J 



Zespool Szko"""t 

Ogóinoksztalcqcych 

w malqczynie 



Księga orzedmarów 

E9PĆL 8I ądL" 	OSCYC/1 kJ ( Ę /ąYN/ 
Lp. 	Podst Opis i wyiicela 

ISC Razem  / Roboty oó Inobudo wlane  

I JCVR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi poyierclini Iyewflerr:- ii11  
„/505-03 utci, - /J()(ilO±y gipsowych 	grunwwuniein 

I 150 
: 

2 K\R 4-01 Rozebranie wykładzi,zy ściennej z płytek ni: 
2.l08/9-/5 

ni: 12.5!!1 
R.IZEI! 12 fj,~, 

3 A .\R-14 2-02 Licowanie ściai, p łytkami : kamieni s:nąc:nyc/i o cym. 2025cm mi rn 
(I. / 11840-05 :spruwie klejowej  

12.5! 171  

L.. R.iZJ/ 1" 	j,j 
4 i,7yR 2-02 Posadzki cemen(oIye 	raz: cokolikai z(iuirrC na ostro gr. 25nini 

 

w 	 m 
. 

iii- 

Krot,wść  = 2 

4. 1.56 rn- 

R.ZE3i 
5 KNR-W 4-01 1 H":ykucie bruz 	m d pozioych lub pionowych o przek 	 w roju (10 0.023 m2 ni 

d. / 02/0-/)/ elementach z betonu żwiroweĘo 
4 ni 4.000 

R.4ZEM 4.0/J/J 
6 K.yR 4-01 yki,cje z muru ościeżnic stalowych O pow.do 2 m2 szt. 

2.1 0354-07 
2 szt. 2.000 

R.-IZE.iI 2. 000 

7 K.VR- W 2-02 Ościeżnice drewniane zwykle ni: 
2.! /026-Ol 

ni: 181J/i J 
R.-iZE.iI 

8JK/VVR 2 liVIonta44  skrzydel drzwiowych wewn ętrznych pełnych fabrycznie wy- ni-" 
(1.1 /103-Ol kończonych 

1.8 fli-  

R.ZL.11  

2 R.,hoty sanitarne 
9 KyR 4-02 Demon/aż  podejścia odpiewowego z rur: PCW o Gr. 5/J nim 

.1.2,0233-05 
4 ‚a. 4./i/i/i 

I R.- ł ZE,l  

I ł) K.VR-W 4-02 Demontaż  podejścia adp/wowegąi : rur - 
„OJ.( o Gr. 110 nimi N! 

2.2 0232-08 

I R.IZEil 2./J/iii 
/i K;VR 4-02 Demanta rurociagu z PCW o ŚT. (10 5/) nim no ściasiuch huayiiku ni 

tl.2 /)230-/)7 

2 ni 2./i/i/i 

2. „li 

12 K."yR 4-02 Demontaż  umywalki kpi. 
2.2 0235-06 

4 kpi. 4.000 

R.4ZE."l 4.000i 

13 KyR- W 4-02 Demontaż  arzadzeń  sanitarnych : korkowaniem podejść  dop/ywa- kpi. 
2.2 0234-08 wc/i i odp ływowych - ustęp z misl"q parceianowq 

2 kpi. 2.000 
RAZEM 2./i/iii 

/4 KyR-W 4-02 Demontaż  wpustu żeliwnego podłogowego Gr. .50 mm lub piwnicznego szl. 
2.2 0233-02 Gr. 100 mm 

R.4ZE3l 1.//0/i 
/5 K/i/R-W 4-02 Demontaż  baterii umywalkowej i natryskowej szt. 

2.2 0/41-0/ 
4. (J/i/J 

R.-IZE.11 4/1011 

16 K.\R-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejść  odp/rwowicli : PVC o śr.5O nim o po- pode]. 
2.2" 0211-Ol /acze,,iuch wciskowych 

5 podej. 5./J/i/J 

- 	 I R.1ZEP1 SJP//i 
/ 7 K2i-R- W 2-/5 	i Dodatki za wyko,zanie podejść  odpł wowrclz z PICo Gr. t//J min o poi/ej. 

(1.2 0211-03 polaczeniach wciski,wyc/, 
2 podej. 2./i/i/i 

R.-1ZEI1 2./i/i/i 
I8 K.yR-J.2-15 Ruraciagi : PyC kanalizacyjne o Gr. 50 nin, na .ianach i huden- ni 

2. 
 

2 1 0208-01 	f kach niemieszkalnych o po/qc:eniach wciskowych 
4  ni 4000 



- 

Księga przedmiarów 

ESpÓ $%k Ć k oo6LNosrrnccycw .tq („7I? ĘCWN/ 

Lp. 	Podst 	 Opis i wyliczeniu 	 j.rn. 	Paszcz 	Razem 

4.000 
19. K \R-W2-/5 	Ustępy z pżuczkq ustępowa tvp" „do/nop łuk" (dht dzieci." 	 kpi. 

d.2 0233-02 

kpi. 	 2.00(1 

R.ZEM 	 2.06/) 
201 KyR- W 2-15 	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem Ęruszkawym 	 kpi. 

(1.2 1 0230-02 

kpi. 	 4 .  1JIM 

R.IZE3I 	 4.0110 

2/ 

 

A'\ R- 1,1` 245 	Postument porcelanowy do unwzz"a/ek 	 kpi. 
gj•2 11:3/l-/15 

4 	 kpi. 	 4.0/10 

R.-IZEW 	 4.00/) 

22'A \R-Ji 2-/5 	Rz,rocjaj stalowe ocynkowane y sr.,wnzitzal;,g"j 15 mm o po łuczi"- 	in 

gI.2 0/116-0/ 	izguci, „wi,,towunyc/,. „u, ścian gw/z ze hi,dy,,kac/, „ziL"mies:ko/,,rcII 
4 	 rn 	 4.000 

R.-1ZE.11 	 4. /)tj// 

23! K.yR_W2- 15  Dodatki za podejścia dopływowe w rurociqgac/z stalowych do z/Iwo- 	szt. 
0/15-Ol 	rów czerpu/n rdz, baterii, mieszac:y. lwi/rantów itp. o polaczeniu 

sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 
2 	 szt. 	 2. 0011 

R.ĄZEJ"I 	 2.000 

4 KVR-W 2-/5 	Dodatki za podejścia dop ływowe ze rurociqgacli stalowych do zawo- 	szl. 
(1.2 01/5-1)9 	rów czerpu/n yd/z. baterii, płuczek o połączeniu elastycznym meialo- 

ym o śr. nominalnej 15 mm 
10.000 

R.ZEM  

25 K.yR-W 2-/5 	Baterie umywaikowe jednouchwy:owe 	dwoma zaworami o śr. nami- szl. 
d.210137-03 	na/nej 15 mm 

4 	 szt. 	 4.000 
R.-1ZE.11 	 4.011/) 

26 K.\R-W 2-/5 	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji zyodociqgowyclz z rur SIO/0- 	szt. 

d.2101$0-01 	wydr o śr. nominalnej 15 mm 
10 	 szl. 	 /11.000 

R.-IZEFI 	 /11./11,0 

27K;yR-W2-/5 	Brodziki natryskowe 	 kpi. 

d.20232- 12 

R..IZEJ/ 	 /1100 

281 K.yR-W2- 1.5 	Baterie natryskowe z natryskiem przesliwznm u śr.nomina/nej 15 mm s.-. t. 

szt. 	 1.001) 

R.-IZEI/ 	 L000 

29! KPR-W 2-15 	Wpusty ściekowe z rwoczywa sztuczizeip, o sr.51) mm 	 szl. 

d.2j0218-0I 
/ 	 szt. 	 L/j/10 

R.-ZE."z1 	 1. lifili 

30! Zakup, dostawa i monta ż  wyposażenia lazienki (lustro 0.5 m2, ciek- 	kpi. 

d. 21 ku/k. wiosna 	1 tryczna suszarka do rąk. pojemnik na ręczniki papierowe. pojemnik 
na papier toaletowy, dozownik myd/a ze p łynie, kosz na śmiecie. 

szczotka toaletowa, oznaczenie WC - wyposażenie meta/owe) 
- 	 kpi 	 2.000  ____ 	

R.-IZE.W  
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Dost. toalet - G ćzd 2 .KST 	 KSIĄZKA PRZEDMIARÓW E8Lć  8.kk b/ 

Lp. 	Podst - 	opis i ff~nia- - 	 „ Paszcz Razem 

I KNR 4-01 
0701-06 cLI 

Odbicie tynków wynz zaprawy cen.ntowej na śdiachfll.arachpjlas.m

2_____ 

 
trachopow.odbicia ponad 5m2 

m2 

R4- ozebranI itzpłytek _. 	
J RAZEM 10.000 

d.1 0819-15 

RAZEM 25.800 
3IKNR 4-01 Rozbii*ka elementów kcnsbukeji betonowych niezbrojon 	giu7m3 - 

d.1.0212-02 1 nad 15 cm (4.54.10.3) I 
• 	-- r— 	--__i_. ____ 	 -- 	-•------- -__ Ł- 

_____-  RAZEM 5.540 
4 KNR-W 4-01 Uzupełnienie tynków wown. kat.III Z zaprawy cem.-wap. na  ścianach i 1.2  

d.1 0711-03 słupach prostokątnych na podlożu z ceg ły, pustaków ceramicznych, go- 
Zo-ipianobetonówopow.do5m2wlmiejscu 
35 	 ,2 35.000 

- __ - 	 .. _______  RAZEM 35.000 
5 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciodne z foli poliety$en.szeroldej poziomem2 - 

CLI :0607-01 podposadzkowe 
18.45 	 ni2  18.450 

• 	- 	 -- --- RAZEM 18.450 
6 KNR-.W 2-02 beton

-.--- -.--- 
Podkłady 	owe w budownictwie mieszkaniowym już, publicznej z 	ni3  

d.1 1101-01 transputem i układaniem ręcznym na pod łożu gruntowym (4.54.10.2) 
m3  3.690 

ĄAZEM 	‚ 3.690 
7 KNR 2-02 . lzdaqe ciepłne I pizeciwdzwiękowe z płyt styropianowych po~ na 	„m2  

d.1 0609-02 wierzchu konstr.na zaprawie 
18.45 	 ma 18.450 

- 	 ____• M E 18.450 . • 	•. 
8 KNR 2-02 „ Posadzki cementowe wraz z colccami „zatarte na ostro gr.25nim 	m2  

-. 

d.1 1106-01 Kro(nosć =8 
18Ą50 - 

RAZEM 18.450 
9KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką  sla-;m2  

d.11106-07 „ Iwą  
18.450 

RAZEM 18.450 
IOmKNR 0-14 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kalonowych na rusztach nietoto- 

cLi 2010-10 iwych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50- 101 
16 	 - 	 - - . 	 . 	. 	... mL....... 	 .... . 	6.000 

R ĘM_ 6.000. 
11 NNRNKB 202 (z.Vl) Posadzki jednobarwnez plylek kwiionkowych GRES owym. 	!m2  

.. 

d.1 i 2805-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze- 
niachopow4olom2 
18.45 	 _2 i8.45O - •___.____ 

RAZEM 18.450 

12IKNR-W 2-02 lucowaile ścian płytkami z kamieni sztucznych owym. 20x25 cm na za- 
d.1 10840.05 prawie idejowej 

- - 	- 	 --- 35.6 	 - - 	 - m2  - _3500, - 	.- - . 	-. 
- - 

•- 
RAZEM 35.600 

62ii2 ówukrotimaniefarbarni 
CLi „ 1505-03 podłoży gipsowych zgruntowaniem 

43.86 	 ni2  43.860 - --. 	- 	-- 	-- •- -.- -- 	.-- 	 - 	
• - RAZEM 43.860 

14 KNR 4-02 Oemontaż  podeja odpływowego z rur z PCWo śr. 50 mm 	 szt. 

dl 0233-06 
6 	 - 	-. 	 t. 	- 6.000 - 	.- 	-- -- 	 . 	- - - 	- 	-•. 	-- 

RAZEM 6.000 

- i Ki-W4-02 Demontaż  podejścia odpływowego z rur z PyCo śr. 110 mm 	 szt. 

d.10232-08 
2szt. -. 	2.000 - 	- -- „-1- ••• - -. 	-- - .--.- 

RAZEM 2.000 

16" KNR4-02 Demontaż  rurociągu z PCW o śr. do 50 nim na ścianach budynku 
d.10230-07 - - 

- 	
. 	 RAZEM 	 6.000 

TT K N_R -4-Õ2 	Õenlõrdatumywa łkI -- 	- 	 - IkPL 	- 
d.i0235-06 

..j 	.------. 	..... 
RAZEM 	- 	4.000 

18KNR-W 4-02 Demontaż  urządzeń  sanitarnych z kollcowaniem podejść  dopływowych" lko. 
d.1 0234-08 	odpływowych - ustęp z miską  porcelanow ą  

- -.-- -- -------------------. 	 2.QQQ_ 
2.000 



DosI. toalet - Gózd - 2 .KST 
	

KSIA2KA PRZEDMIARÓW 

Lp 	Podst Opis i wyliczenia j.m. Poscz 	Razem 
19 1 KNR 4-02 Demontaż  brodzika IkpI. 

d.1i0235-07 
analogia 

____ RAZEM 	 1.000 
20 KNR-W 4-02 	Demontaż  wpustu żeliwnego podlagowego św. 50 mm kib pwnicznegTYszi. 

d.1,0233-02 św. 100 mm 

RAZEM 	 1.000 
21 „ KN<-W 4-V2 	Demontaż  rurociągu stalowego ocynlcownego o ś r. 15-20 mm 	im 

d.10120-01 
17.2 	 Jm_ 1700 

- 	 _ 	.__LA ĘM_ 17.200 
22 KNR-W 4-02 	Demontaż  baten: umywalkcwej i natryskowej 	 15zt. 
dl 0141-01 

500 

5.000 
23 KNR-W 2-15 	Dodatki za wykonanie podejść  odplywowych z PyC o św. SUmmo połą- pode. 

d.1 0211-01 	1  Czeniach wciskowych 

- LQ00. 
-.--..---.  

24IKNRW 2-15 lDodaUizawykonaniepodej ść odplowychzPyCo śr. 110 mmopo- jmej. 
RAZEM 7.000 

d.1.0211-03 	lączeniachwciskowych 

-- - 	_.._ _AZ 2.000 
25: KNR-W 2-15 	Rurodąg z PVC kanalizacyie O sr. SU mm na ścianach w budynkach 	Im 

d.1.0208-01 	nłemieszkakiych o połączeniach wciskowych 	 I 
„ 8 	 m 8.000 

8.000 
26KNR-W 2-15 	Rurociągi z RyC kanałizacyne o ś r. 110 mm na ścianach w buct)yIkachm 

cLi 0208-03 	niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 
2 	 m 2.000. 

RAZEM 2.000 
27 KNR 2-15/GE- Armatura splukujqca miski ust ępowe pneumatyczna ręczna ś cienna (dla Ikpl. 

cLi 8ERIT 0202-  
01 

kpl._ 2.000 
RAZEM 2.000 

28 KNR 2-15/GE- Urządzenia sanitarne na elemencie monta żowym - ustęp (dla dzieci) 	. kpi. 
d.1.BERIT 0104- 

01 
2 	 4kp1. ._: 00Q, - 

_j 
 

RAZEM_ 2.000 

2. 	/GTPrcisosk 	iiikychptzt 	 kpi. 
d.i:BERIT 0105- 	 I 

02 
 - 
RAZEM 2.000 

31kNR-W 2-15 iU~aM pejedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym (1+35zt dla 	kpi. 

d.1"0230-02 	dzieci) 
4 	 -pL - -. • -- ---. 

4.000 
RAZEM 4.003 

• 	3i7iNR-W 2-15 	Postument porcelanowy do umywalek 	- 	 kpi. 

d.10230-05 

-- 	 .icPL... 	. 4.000 - 	..........- 	•- -•- _„ 
RAZEM 4.000 

32"KNR-W2-15 	Bradzikinalryskowe 	 kpi. 

d.1 0232-02 

- 	 I 

-- 

 RAZEM 	 1.000 

33! KNR-W 2-15 	Wpustykowe iIorzw,a sztucznego o św. SU mm 	 iszt. 

dl 0218-01 
2 	 szL 2i00. __ 

RAZEM 	 2.000 
-•.--„--  

34 KNR-W 2-15 	I Dodatki za podejścia doplwowe w rurociągach stalowych do zaworów 	i SZL 

d,1 0115-01 	czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. O połączeniu sztywnym O 

św. nominalnej 15 mm 

______ 
 RAZEM 13.000 

35, KNRW 2-15 : Rurociągi Z iworz,M, sztucznych (PP. PE. PB) o św. zewnętrznej 20 mm m 

• 
	

d.1-0112-01 	o połączeniach zgrzewanych. na  ścianach w budynkach niemieszkal- 
nych 
17.2 _ 	17.200 

. 	 __••  

36KNZ-15
- 	- 

22-04 
I 
 Izolacja

_ r.
urociągów izolacją z katjcztiku typ CLIMAFLEX gr. 9 mmdifm 

EM 

cLi 	 iruroc. o śr. 22 mm 



Dost, toalet - t3 ćzd - 2 .KST 	 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp 	Podst Opis i  wy 11 lezenia 	 Jm Posz"z Razem 

_1 7 .200 

7KN2-15 	 zgwoMrm 
RAZEM 1200 

d,1 0137-03 	nej 15 m m „ 
.................  4.000 

lSmm 	szt. 
.ZEM...... 4.000 

-- 
.A2ĘiL 1.000 

39tKNR-W2-15 	 ZŁ" 

__ 40 KNR-W 2-15 	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodoci ągowych z rur z w~ szt. 
•. 	RAZEM 1.000 

d.10132-01 	sztucznych o śr.ncmjnalnejj5nim 
-- 	- 	_„ 	14 - 

z rw stalowych oIszt: 
14.000 

d.1 0130-06 	sr.nominalnej5omni 

42 	R9 	 rn2 
_RAZĘM, 1.000  

anałogia 
5.4 5.400 

- 	 - 	-- 	 - RAZEM 5.400 
43 	 Zakup, dostawa i montaż  wyposażenia ł azienki (lustro 0,5 m2, elektrycz- kpt. 
ni kaik. w łasna 	na suszarka do r ąk, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier 

toaletowy, dozownik myd ła w płynie, kosz na śmiecie, szczotka toaleto-
wa. o2naczenie WC - wyposażenie metalowe) 

„ 1 	 - .--.- ----.-- 
- 	 ------- AEM 1.030 

2 WC personel - 	 - - 
44 KNR-W 41 	Przygotowanie powiichrwjd mtowanie farbami emulsymi starych J -- 	 -- 

d.2 1204-08 	tynków z poszpachlowaniem niorównosci 

J 22. 150_ „j_ ..- 	---. 	 -----..-------- - 	RAZEM - - 22.150 
45; KNR-W 4-01 	Dwukrotne m~~farbami emulsnyini starych tynków wewn ątrz- 	lm2 
d.2;1204-01 	nych sufitów 

-- - 

. 	525 	 irn• _„j250 
Ą E4 	-- 5.250 

45:
„ 
 KNR-W 2.02 	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych owym. 20x25 cm na za- m 2  

d.2 0840-05 	prawie klejowet 

------- -- ---- - _i 	- -- -- - -.--- --- 

16.900 

47” KNR 0-14 	: Ścianki działowe GR Z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metale- Im 2  
d.2 1 2010-10 	wych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50-101 

_i_ 
RAZEM 3.000 

48KWR4-02 	Demontaż podejściaodpływtwegOzrurZPCWO śr.50mm 	 szt. 

d.2"0233-06 
1 	 szt 1.000 

1 RAZEM 	- - 	1000 

49! KNR-W 4-02 	Demontaż  podejścia adpłyowego  z rur z PyC o śr. 110 mm 	 szt 

d.210232-08 
- 	.......- R AZEM 1.000  

50 KNR 4-02 	Demontaż  rurociagu z PCW o ś r. do 50 mm na ścianach budynku 	-m 

d.2 0230-07 
RAZEM 1.000 

51 KNR 4-02 	Demoniaż  urnwaIki  

d.20235-06 
L_——._-- 	._pL...j°°Q 

ĄA Ęrl 1000, 
.- 	-- 	._. 

52 KNR-W 4-02 	Demontaż  urządzeń  sanitarnych z kodcowaniem podejśó dopływowych i kpi. 

d.20234-08 	„ odpłyąąowycti - ustęp z miską  porcelanową  
JpL_._ 1 0..... 

RAZEM 1.000 

53 KNR-W 4-02 	Demontaż  bateri umwalkowe i7edryskowej 	 sZL 

d.2 0141-01 

I ._.L ĄĘM - 1.000, ______ 
54; KNR-W 2-15 	Dodatki za wytconanie podej ść  odplywowych z PVC O śr. 50 mm O połą- podej. 

d.2 0211-01 	!czeniacll wciskowych 



Dost. toalet - Gózd -2 .KST 	 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. 	Podst 	 Opis i wyliczenia 	j.m. 	Poszcz 	Razem 
1.000, 	-- 

	

RAZEM 	 1.000 
55 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej ść  odplwowych z PVC o ś r. lic mm o po- podej. 

d.2 0211-03 	Łączeniach wciskowych 

	

RAZEM 	 1.000 
56 KNR-W 2-15 Ruroci ągi z PVC kanaIizacjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach .m 

d.20208-01 	niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 
„ m 	 1.000 
___ 	RAZEM 	 1.000 

577  KNR 2-151GE- Armatura spiukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna (dlakpl. 
d.2 BERIT 0202- dzieci) 

.01 

-  -  ------- 	- --- 	- 	 1.000 .  ___________ 	 RAZEM 	 1.000 
58 KNR 2-15/GE- Urz ądzenia sanit 

______

arne na eternencie monlażowyni - ustęp (dla dzieci) 	. kpi. 
d.2 BERIT 0104- 

.01 

RAZEM 1.000 
59 KNR 2-1 5/G E- iPrzyciski do sp łuczek podtynkowych publiczny 	 . kpi. 

d.2 BERIT 0105- 
02 

1.000 
60 KNR-W 2-15 Umwaiki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 	 i kpi. 

d.2,0230-02 

- 	
RAZEM 	 1.000 

61KNR-W 2-15 Postument porcelanowy do umy żalek 	 kpt. 
d.2 0230-05 

-.- - ..-- 	1,00 
RAZEM 1.000 

62 KNR-W 2-15 Dodatki za podejścia doplywowe w rurociągach stalowych do zaworow 	szt. 
d.2 0115-01 czerpalnych, bateili, mieszaczy, hydrantów itp. O polączeniu sztywnym o. 

ś r. nominainej 15 mm 
3 	 szl. - 3.000 

RAZEM 3.000 

63 KNR-W 2-15 Baterie urnywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami O śr. nominat- szt. 
d.20137-03 nejl5mm 

1.000 
RAZEM 1.000 

84 KNR-W 2-15 Zawory przelotowei zwrotne inst~i wodoci ągowych z rur stalowych o 
d.2;0130-01 ś r. nominalnej 15 mm 

3 	 .___„___ - 3.000 

6S Í  Zakup, dostawa i montaż  wyposażenia lazieriki (lustro 0,5 m2, eiektrycz- kpi. 

RAZEM 	. 3.000 

d.2 kaik. wiasna I na suszarka do rąk, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier 
toaletowy, dozownik inydia w pliiie, kosz na śmiecie, szczotka toaleto- 
w3 oznaczenie WC - wyposażenie metalowe) 
1 	 kpi. __.1.00.Q 

1.003 

-6- 


