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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 II PIĘTRO BUDYNEK A
1

d.1
Analiza wg
KNR-W 4-01
0815-07 tyl-
ko R ze
współczynni-
kiem 0,10

Demontaż cokołów 2x10 cm z drewna dębowego - bez odzysku m

<pom 224 i 223>(4.64*2+4.35*2+6.79*2+4.42*2)-2.0 m 38.40
<pom 211 i 210>(4.45*2+6.70*2+4.67*2+4.33*2)-2.0 m 38.30
<pom 208 i 207>(4.31*2+4.53*2+4.47*2+6.73*2)-2.0 m 38.08
<pom 209>4.67*2+4.31*2 m 17.96
<korytarz lewy>(14.50*2+1.90*4)-11.70 m 24.90
<korytarz prawy>(14.50*2+1.90*4)-11.70 m 24.90

RAZEM 182.54
2

d.1
Analiza wg
KNR-W 4-01
0819-05
współczynnik
do R = 0,40

Rozebranie posadzek drewnianych z klepki i taflowych przybijanych gwoździa-
mi do ślepej podłogi z desek - bez odzysku

m2

 
<pom 224 i 223>4.64*4.35+6.79*4.42+0.30*1.0+0.55*1.10 m2 51.10
<pom 211 i 210>4.45*6.70+4.67*4.33+0.30*1.0+0.55*1.10 m2 50.94
<pom 208 i 207>4.31*4.53+4.47*6.73+0.30*1.0+0.55*1.10 m2 50.51
<pom 209>4.67*4.31+0.55*1.10 m2 20.73
<korytarz lewy>14.50*1.90 m2 27.55
<korytarz prawy>14.50*1.90 m2 27.55

RAZEM 228.38
3

d.1
Analiza wg
KNR-W 4-01
0439-01

Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - deski przybijane do legarów - bez
odzysku

m2

 
<pom 224 i 223>4.64*4.35+6.79*4.42+0.30*1.0+0.55*1.10 m2 51.10
<pom 211 i 210>4.45*6.70+4.67*4.33+0.30*1.0+0.55*1.10 m2 50.94
<pom 208 i 207>4.31*4.53+4.47*6.73+0.30*1.0+0.55*1.10 m2 50.51
<pom 209>4.67*4.31+0.55*1.10 m2 20.73
<korytarz lewy>14.50*1.90 m2 27.55
<korytarz prawy>14.50*1.90 m2 27.55

RAZEM 228.38
4

d.1
Analiza wg
KNR-W 4-01
0439-03

Rozebranie legarów podłogowych - bez odzysku m

 
<pom 224 i 223>(4.64*4.35+6.79*4.42+0.30*1.0+0.55*1.10)/0.40 m 127.75
<pom 211 i 210>(4.45*6.70+4.67*4.33+0.30*1.0+0.55*1.10)/0.40 m 127.35
<pom 208 i 207>(4.31*4.53+4.47*6.73+0.30*1.0+0.55*1.10)/0.40 m 126.28
<pom 209>(4.67*4.31+0.55*1.10)/0.40 m 51.83
<korytarz lewy>(14.50*1.90)/0.40 m 68.88
<korytarz prawy>(14.50*1.90)/0.40 m 68.88

RAZEM 570.97
5

d.1
Analiza wg
KNR-W 4-01
0440-01

Rozebranie wypełnienia międzylegarowego wykonanego z płyt typu suprema
lub trocinobetonu - bez odzysku

m2

 
<pom 224 i 223>51.10-(127.75*0.08) m2 40.88
<pom 211 i 210>50.94-(127.35*0.08) m2 40.75
<pom 208 i 207>50.51-(126.28*0.08) m2 40.41
<pom 209>20.73-(51.83*0.08) m2 16.58
<korytarz lewy>27.55-(68.88*0.08) m2 22.04
<korytarz prawy>27.55-(68.88*0.08) m2 22.04

RAZEM 182.70
6

d.1
Analiza włas-
na

Wyniesienie z budynku gruzu spryzmowanego, oraz wywiezienie go przy po-
mocy samochodów z kontenerami na gruz o pojemności do 5 m3 - odległość
transporu wewnętrznego w jednym kierunku średnio 200 m. Firma realizująca
remont musi posiadać własne wózki transportowe do transportów wewnętrz-
nych gruzu i materiałów budowlanych - wózki ręczne o udźwigu do 200 kg, na
kółkach gumowych.

konte-
nery

 
<pom 224 i 223>(51.10*0.15*1.40)/5 2.15
<pom 211 i 210>(50.94*0.15*1.40)/5 2.14
<pom 208 i 207>(50.51*0.15*1.40)/5 2.12
<pom 209>(20.73*0.15*1.40)/5 0.87
<korytarz lewy>(27.55*0.15*1.40)/5 1.16
<korytarz prawy>(27.55*0.15*1.40)/5 1.16
A  (obliczenia pomocnicze) ========

9.60
10.0 konte-

nery
10.00
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 10.00

7
d.1

Analiza wg
KNR-W 2-02
0606-01
współczynnik
do R=0,20 +
Analiza wg
KNR-W 2-02
0606-01
współczynnik
do R=0,20

Izolacje - warstwa paroizolacyjna oraz warstwa paroprzepuszczalna - poziome
podposadzkowe układane na sucho

m2

<pom 224 i 223>51.10 m2 51.10
<pom 211 i 210>50.94 m2 50.94
<pom 208 i 207>50.51 m2 50.51
<pom 209>20.73 m2 20.73
<korytarz lewy>27.55 m2 27.55
<korytarz prawy>27.55 m2 27.55

RAZEM 228.38
8

d.1
Analiza włas-
na wg KNR-
W 2-02
1121-04
współczynnik
do R=1,50

Ułożenie ślepej podłogi z płyt OSB dwie warstwy na legarach, tj.; ułożenie pod
legary pasów z korka podłogowego, ułożonie i wypoziomowanie co 50 cm le-
garów drewnianych o przekroju 8x8 cm nasyconych preparatem ognioochron-
nym typu Fobos (przyjęto ułożenie i wypoziomowanie  650 mb legarów), ułoże-
nie na legarach pasów z korka podłogowego, wypełnienie przestrzeni między
legarami wełną mineralną grubości 8 cm, przykręcenie pierwszej wastwy z płyt
OSB o grub. 25 mm, druga warstwa z płyt OSB grubości 15 mm klejona i przy-
kręcana do pierwszej warstwy

m2

 
<pom 224 i 223>51.10 m2 51.10
<pom 211 i 210>50.94 m2 50.94
<pom 208 i 207>50.51 m2 50.51
<pom 209>20.73 m2 20.73
<korytarz lewy>27.55 m2 27.55
<korytarz prawy>27.55 m2 27.55

RAZEM 228.38
9

d.1
Analiza wg
NNRNKB
202 1135-
01+KNR-W
4-01 0815-07
+ KNR-W 4-
01 0816-05  

Ułożenie posadzki taflowej ozdobnej wykonanej z trzech rodzajów drewna;
dąb, jawor, machoń na klej poliuretanowy, cyklinowanie, szpachlowanie np
preparatem Pallmann Unikit, szlifowanie pod olejowanie, montaż nowych coko-
łów dębowych, przybicie nowych dębowych listew przycokołowych.

m2

<pom 224 i 223>51.10 m2 51.10
<pom 211 i 210>50.94 m2 50.94
<pom 208 i 207>50.51 m2 50.51
<pom 209>20.73 m2 20.73

RAZEM 173.28
10

d.1
Analiza wg
NNRNKB
202 1135-
01+KNR-W
4-01 0815-07
+ KNR-W 4-
01 0816-05  

Ułożenie posadzki złożonej z deszczółek posadzkowych dębowych klasa I ex-
tra układanych w tzw. jodełkę na klej poliuretanowy, cyklinowanie, szpachlowa-
nie np preparatem Pallmann Unikit lub innym równoważnym, szlifowanie pod
olejowanie, montaż nowych cokołów dębowych, przybicie nowych dębowych
listew przycokołowych.

m2

 
<korytarz lewy>27.55 m2 27.55
<korytarz prawy>27.55 m2 27.55

RAZEM 55.10
11

d.1
Analiza
przez analo-
gię wg KNR-
W 2-02
1122-07

Olejowanie preparatem Pallmann Magic Oil 2K lub innym równoważnym (ole-
jowanie łącznie z cokołami i listwami przycokołowymi)

m2

<pom 224 i 223>51.10+38.40*0.15 m2 56.86
<pom 211 i 210>50.94+38.30*0.15 m2 56.69
<pom 208 i 207>50.51+38.08*0.15 m2 56.22
<pom 209>20.73+17.96*0.15 m2 23.42
<korytarz lewy>27.55+24.90*0.15 m2 31.29
<korytarz prawy>27.55+24.90*0.15 m2 31.29

RAZEM 255.77
2 I PIĘTRO BUDYNEK B

12
d.2

Analiza wg
KNR-W 4-01
0815-07 tyl-
ko R ze
współczynni-
kiem 0,10

Demontaż cokołów 2x10 cm z drewna dębowego - bez odzysku m

<pom 252+254+256 BPS>3.55*2+3.35*2+2.99*2+4.55*6 m 47.08
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pom 276+278 KI>3.30*2+3.07*2+4.53*4 m 30.86
<pom 284+286 KNEiS>3.21*2+4.51*4+2.65*2 m 29.76
<pom 288+290 KREES>2.60*2+4.51*4+2.56*2 m 28.36
<pom 292+294 KPCP>3.20*2+2.65*2+4.51*4 m 29.74
<pom 267+267A KON>2.35*2+2.98*2+4.51*4 m 28.70
<pom 269+269A KZ>2.50*2+2.79*2+4.51*4 m 28.62
<pom 273+275 KRPS>3.37*2+3.27*2+4.51*4 m 31.32
 

RAZEM 254.44
13

d.2
Analiza wg
KNR-W 4-01
0819-05
współczynnik
do R = 0,40

Rozebranie posadzek drewnianych z klepki przybijanych gwoździami do ślepej
podłogi z desek - bez odzysku

m2

<pom 252+254+256 BPS>3.55*4.55+3.35*4.55+2.99*4.55+1.80*0.10*3+1.10*
0.30*2+1.10*0.50*3

m2 47.85

<pom 276+278 KI>3.30*4.53+3.07*4.53+1.80*0.15*2+1.10*0.30+1.10*0.50 m2 30.28
<pom 284+286 KNEiS>3.21*4.51+2.65*4.51+1.80*0.15*2+1.10*0.30*2 m2 27.63
<pom 288+290 KREES>2.60*4.51+2.56*4.51+1.80*0.15*2+1.10*0.30*2 m2 24.47
<pom 292+294 KPCP>3.20*4.51+2.65*4.51+1.80*0.15*2+0.30*1.10*2 m2 27.58
<pom 267+267A KON>2.35*4.51+2.98*4.51+1.80*0.15*2+0.30*1.10*2 m2 25.24
<pom 269+269A KZ>2.50*4.51+2.79*4.51+0.15*1.80*2+1.10*0.30*2 m2 25.06
<pom 273+275 KRPS>3.37*4.51+3.27*4.51+0.15*1.80*2+0.50*1.10+0.30*
1.10

m2 31.37

 
RAZEM 239.48

14
d.2

Analiza wg
KNR-W 4-01
0439-01

Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - deski przybijane do legarów - bez
odzysku

m2

 
239.48 m2 239.48

RAZEM 239.48
15

d.2
Analiza wg
KNR-W 4-01
0439-03

Rozebranie legarów podłogowych - bez odzysku m

 
239.48/0.40 m 598.70

RAZEM 598.70
16

d.2
Analiza wg
KNR-W 4-01
0440-01

Rozebranie wypełnienia międzylegarowego wykonanego z płyt typu suprema
lub trocinobetonu - bez odzysku

m2

 
239.48-(598.70*0.08) m2 191.58

RAZEM 191.58
17

d.2
Analiza włas-
na

Wyniesienie z budynku gruzu spryzmowanego, oraz wywiezienie go przy po-
mocy samochodów z kontenerami na gruz o pojemności do 5 m3 - odległość
transporu wewnętrznego w jednym kierunku średnio 200 m. Firma realizująca
remont musi posiadać własne wózki transportowe do transportów wewnętrz-
nych gruzu i materiałów budowlanych - wózki ręczne o udźwigu do 200 kg, na
kółkach gumowych.

konte-
nery

 
{239.48*0.15*1.40}/5 10.06
A  (obliczenia pomocnicze) ========

10.06
10.0 konte-

nery
10.00

 
RAZEM 10.00

18
d.2

Analiza wg
KNR-W 2-02
0606-01
współczynnik
do R=0,20 +
Analiza wg
KNR-W 2-02
0606-01
współczynnik
do R=0,20

Izolacje - warstwa paroizolacyjna oraz warstwa paroprzepuszczalna - poziome
podposadzkowe układane na sucho

m2

239.48 m2 239.48
RAZEM 239.48
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19

d.2
Analiza włas-
na wg KNR-
W 2-02
1121-04
współczynnik
do R=1,50

Ułożenie ślepej podłogi z płyt OSB dwie warstwy na legarach, tj.; ułożenie pod
legary pasów z korka podłogowego, ułożonie i wypoziomowanie co 50 cm le-
garów drewnianych o przekroju 8x8 cm nasyconych preparatem ognioochron-
nym typu Fobos (przyjęto ułożenie i wypoziomowanie  650 mb legarów), ułoże-
nie na legarach pasów z korka podłogowego, wypełnienie przestrzeni między
legarami wełną mineralną grubości 8 cm, przykręcenie pierwszej wastwy z płyt
OSB o grub. 25 mm, druga warstwa z płyt OSB grubości 15 mm klejona i przy-
kręcana do pierwszej warstwy

m2

 
239.48 m2 239.48

RAZEM 239.48
20

d.2
Analiza wg
NNRNKB
202 1135-
01+KNR-W
4-01 0815-07
+ KNR-W 4-
01 0816-05  

Ułożenie posadzki złożonej z deszczółek posadzkowych dębowych klasa I ex-
tra układanych w tzw. jodełkę na klej poliuretanowy, cyklinowanie, szpachlowa-
nie np preparatem Pallmann Unikit lub innym równoważnym, szlifowanie pod
olejowanie, montaż nowych cokołów dębowych, przybicie nowych dębowych
listew przycokołowych.

m2

 
239.48 m2 239.48

RAZEM 239.48
21

d.2
Analiza
przez analo-
gię wg KNR-
W 2-02
1122-07

Olejowanie preparatem Pallmann Magic Oil 2K lub innym równoważnym (ole-
jowanie łącznie z cokołami i listwami przycokołowymi)

m2

239.48+254.44*0.15 m2 277.65
RAZEM 277.65
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