
Wrocław Kościuszki 51... PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Stolarka drzwiowa
1

d.1 wycena in-
dywidualna

Montaż nowej wewnętrznej  stolarki drzwiowej wykonanej na wzór istniejacej i
malowanej  zgodnie z "Programem prac konserwatorskich".-(sień 3,30m2)

m2

1.50*2.20 m2 3.300
0.65*2.10 m2 1.365
0.90*2.05 m2 1.845

RAZEM 6.510
2

d.1 wycena in-
dywidualna

Montaż nowej stolarki drzwiowej, oddzielającej klatkę schodową od korytarzy
na kondygnacjach powyżej przyziemia. Jako wzór przyjęto istniejącą stolarkę
bliźniaczego, sąsiedniego budynku, ul. Kościuszki 53, w którym stolarka ta jest
zlokalizowana w tym samym miejscu klatki schodowej co planowana w budyn-
ku nr 51  i malowanej  zgodnie z "Programem prac konserwatorskich".

m2

2.30*3.30*3 m2 22.770
1.45*2.20 m2 3.190

RAZEM 25.960
3

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-sień m2

1.5*2.10 m2 3.150
RAZEM 3.150

2 Tynki i elementy sztukatorskie
5

d.2
KNR 0-28
2620-01

Oczyszczenie  i zmycie powierzchni tynków i sztukaterii - (sień-93,026m2) m2

poz.6+poz.10A+poz.11A m2 835.510
RAZEM 835.510

6
d.2 wycena in-

dywidualna

Całkowite odsłonięcie polichromii w niezbędnym do ustalenia kompozycji barw-
nej , stabilizacja  oraz przeprowadzenie konserwacji technicznej  i estetycznej
obiektu   zgodnie z "Program prac konserwatorskich"- sień

m2

ściany [1.30+1.25+2.61]*4.20 21.672
-1.50*2.10 -3.150
[5.57+6.07+2.35]*4.11 57.499
A  (obliczenia pomocnicze) ========

76.021
sufity 2.35*[6.07+5.57]/2 13.677

2.61*[1.30+1.25]/2 3.328
B  (obliczenia pomocnicze) ========

17.005
poz.6A+poz.6B m2 93.026
 

RAZEM 93.026
7

d.2
KNR 19-01
1310-01

Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian m2

[1.25+0.62+0.49]*1.550 m2 3.658
[0.53+1.63+8.05+1.15+0.39+7.17+1.07+0.54]*1.50 m2 30.795
0.5*3.25*1.50 m2 2.438
[6.44+3.11]*2*1.50*3 m2 85.950
-2.25*1.5*3 m2 -10.125
[1.84+3.11]*2*1.50*3 m2 44.550
-[2.25+1.54+0.9]*1.5*3 m2 -21.105
[4.40+1.84]*2*1.50*3 m2 56.160
-[1.54+0.8*2]*1.5*3 m2 -14.130
[6.0*2+0.63*2+3.11+2.22]*1.50 m2 27.885
-1.47*1.50 m2 -2.205
[3.11+1.84]*2*1.50 m2 14.850
-[1.47+1.10+0.9]*1.50 m2 -5.205
[4.5+2.0]*2*1.50 m2 19.500
-[1.10+0.8*-2]*1.5 m2 0.750

RAZEM 233.766
8

d.2
KNR 19-01
0716-01

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie-
raniem tapet na ścianach

m2

poz.7 m2 233.766
RAZEM 233.766

9
d.2

KNR 19-01
0701-05

Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej bez zerwania otrzcinowania o pow. do 5 m2

m2

poz.10+poz.11 m2 340.070
RAZEM 340.070

10
d.2

TZKNBK
VIII 07-29

Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub
cem.-wap. na ścianach ceramicznych o powierzchni do 1 m2

m2

ściany [1.14+7.35+0.36*3+1.94+7.17+1.07]*4.20 82.950
1.44*2.27+0.5*3.30*2.27 7.014
-[0.9*2.05+0.65*2.10+1.56*2.27+1.5*2.10] -9.901
[6.44+3.11]*2*3.97 75.827
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-[1.9*2.95+2.25*3.44] -13.345
[2.25+3.44*2]*0.30 2.739
[1.84+3.11]*2*3.97 39.303
-2.25*3.44 -7.740
-[1.54+3.47+0.9*2.0] -6.810
[1.54+3.47*2]*0.44 3.731
[1.84+4.40]*2*3.97 49.546
-1.54*3.47 -5.344
-0.8*2.0*3 -4.800
[6.44+3.11]*2*3.97*2 151.654
-[1.8*2.95+2.25*3.44]*2 -26.100
[2.25+3.44*2]*0.30*2 5.478
[1.84+3.11]*2*3.97*2 78.606
-2.25*3.44*2 -15.480
-1.54*3.47*2 -10.688
-0.90*2.0*2 -3.600
[1.54+3.47*2]*0.44*2 7.462
[1.84+4.40]*2*3.97*2 99.091
-1.54*3.47*2 -10.688
-0.8*2.0*3*2 -9.600
[3.11*2+5.99*2+0.63*2+2.22]*3.07 66.558
-1.43*2.05 -2.932
-1.47*2.46 -3.616
[1.47+2.46*2]*0.30 1.917
[1.84+3.11]*2*3.07 30.393
-1.47*2.46 -3.616
-1.10*2.19 -2.409
-0.9*2.0 -1.800
[1.10+2.19*2]*0.34 1.863
[2.0+4.5]*2*3.07 39.910
-0.8*2.0*2 -3.200
-poz.15 -15.750
A  (obliczenia pomocnicze) ========

586.623
poz.10A*50% m2 293.312

RAZEM 293.312
11

d.2
TZKNBK
VIII 07-33

Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub
cem.-wap. na stropach ceramicznych o powierzchni do 1 m2

m2

sufity 3.15*3.11+0.5*0.92*0.62 10.082
1.67*3.30 5.511
4.4*1.84*3 24.288
3.11*1.84*3 17.167
1.35*3.11 4.199
3.11*6.44*3 60.085
3.11*1.84 5.722
4.50*2.0 9.000
3.11*6.44 20.028
-0.49*0.45*0.5*2 -0.221
A  (obliczenia pomocnicze) ========

155.861
poz.11A*30% m2 46.758

RAZEM 46.758
12

d.2 wycena in-
dywidualna

Wykonanie napraw sztukaterii zgodnie z  "Program prac konserwatorskich"-
sień

m2

sień poz.6*5% m2 4.651
 

RAZEM 4.651
13

d.2
KNR 4-01
1204-01
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów - klatki schodowe

m2

poz.11A m2 155.861
RAZEM 155.861

14
d.2

KNR 4-01
1204-02
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - klatki schodowe (sień-93,026m2)

m2

poz.6+poz.10A m2 679.649
RAZEM 679.649

15
d.2 wycena in-

dywidualna

Renowacja kamiennego cokołu w sieni m2

[2.95+5.57*2+0.06*2+1.30+0.06*2*2]*1.0 m2 15.750
RAZEM 15.750

16
d.2

KNR 2-02
1611-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m kol.

1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
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17

d.2
KNR 2-02
1611-01
z.sz. 5.24.
9926-01 

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m - prze-
stawienie kolumny

kol.

3 kol. 3.000
RAZEM 3.000

18
d.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

poz.9*0.02 m3 6.801
 

RAZEM 6.801
3 Boazeria, schody i balustrada

19
d.3

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych na stopniach schodów m2

poz.21*80% m2 25.306
RAZEM 25.306

20
d.3

KNR 4-01
0417-01

Wymiana stopni na schodach na nowe z drewna twardego: dąb lub jesion, gr.
45 mm.

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

21
d.3 wycena in-

dywidualna

Renowacja stopni schodowych z  oczyszczeniem z powłok malarskich techni-
kami stolarskimi i uzupełnienie ubytków zgodnie z "Programem prac konserwa-
torskich".

m2

1.515*0.29*[14+13*6-20] m2 31.633
RAZEM 31.633

22
d.3

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie  trzykrotnie lakierem wodorozcieńczalnym bezbarwnym stopni
schodowych

m2

poz.21 m2 31.633
RAZEM 31.633

23
d.3 wycena in-

dywidualna

Demontaż i ponowny montaż balustrady schodowej ,policzków i listew przypod-
łogowych oraz ich  renowacja i uzupełnienie brakujacych elementów
balustrady, poziome elementy pomiędzy tralkami oraz elementy wieńczące
słupki na wzór istniejącej i  malowanie zgodnie z "Programem prac konserwa-
torskich".

m2

[3.65+4.20*7+0.93+0.37*2+0.93+0.15]*0.90 m2 32.220
RAZEM 32.220

4 Posadzki
24

d.4
KNR 4-01
0411-06

Wymiana  podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm m2

4.50*2.0 m2 9.000
3.11*1.84 m2 5.722
1.10*0.34 m2 0.374
1.47*0.30 m2 0.441
3.11*1.86 m2 5.785
1.54*1.32 m2 2.033

RAZEM 23.355
25

d.4
KNR-W 4-
01 0816-05

Ocyklinowanie posadzki z klepki i desek podłogowych m2

poz.24 m2 23.355
3.11*1.48-0.85*0.85*0.5*2 m2 3.880
[3.11*1.53+3.11*1.58]*3 m2 29.016

RAZEM 56.251
26

d.4
KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie   lakierem wodorozcieńczalnym bezbarwnym podłóg drewnia-
nych

m2

poz.25 m2 56.251
RAZEM 56.251

27
d.4

KNR 4-01
0815-05

Listwy przyścienne wykonane na wzór istniejacych m

[1.53*2+3.11-2.25]*3 m 11.760
[1.58*2+3.11]*3 m 18.810
[2.0+4.50]*2-[0.8*2+1.10] m 10.300
0.20*2*3+0.34*2+0.30*2 m 2.480
[3.11+1.84]*2-[1.47+1.10+0.9] m 6.430
3.10+0.82*2+1.85+0.63*2+1.03*2+2.22 m 12.130

RAZEM 61.910
28

d.4 wycena in-
dywidualna

Renowacja podłóg z płytek cementowych w przedsionku sieni przyziemia od
strony elewacji frontowej oraz sieni i klatki schodowej parteru poddać renowacji
zgodnie z "Programem prac konserwatorskich".(sień-17,005m2)

m2

2.35*[6.07+5.57]/2 m2 13.677
2.61*[1.3+1.25]/2 m2 3.328
3.15*3.11 m2 9.797
0.5*0.92*0.62 m2 0.285
1.67*3.30 m2 5.511
1.35*3.11 m2 4.199

RAZEM 36.797
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29

d.4
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

4.40*1.84*3 m2 24.288
3.11*1.84*3 m2 17.167
 

RAZEM 41.455
30

d.4
NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome

m2

poz.29+poz.33*0.15 m2 48.489
RAZEM 48.489

31
d.4

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

poz.29 m2 41.455
RAZEM 41.455

32
d.4

NNRNKB
202 2805-
03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm
na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

poz.29 m2 41.455
RAZEM 41.455

33
d.4

NNRNKB
202 2809-
01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

[[4.4*2+1.84*2]-[0.8*3+1.54]]*3 m 25.620
[0.20*2+0.30*2+0.44*2]*3 m 5.640
[[3.11+1.84]*2-[1.54+2.25+0.90]]*3 m 15.630

RAZEM 46.890
34

d.4
KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km(sień-0,736m3)

m3

poz.29*0.03 m3 1.244
poz.28*0.02 m3 0.736
 

RAZEM 1.980
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