
Przedmiar robót

Nadbudowa  II pi ętra i dachu.

Budowa: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w  Szczyrku.
Obiekt: Nadbudowa II pi ętra i dachu sal lekcyjnych ,przyległych do sali gim nastycznej - 

II etap roboty budowlane wyko ńczeniowe
Zamawiaj ący: Urz ąd Miejski w Szczyrku
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Wyliczenie ilo ści robót

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

1 Tynki wewn ętrzne  /CPV-grupa 454/
1 Rusztowania wewn ętrzne rurowe, jednopomostowe, do robót wykonywanych  na 

sufitach, wysoko ść rusztowania do 5·m   /SST-005/
(24,30-0,60)*7,21 = 170,877

170,877 ~170,88 m2
2 Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji Ŝelbetowych lub stalowych, 

belek - płytkami z betonu komórkowego, grubo ść 6·cm  /SST-005/
słupy przyległe sali 
gimnastycznej

 
0,12*3*(8,20-0,26)*7 = 20,0088

20,0088 ~20,01 m2
3 Gład ź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa  /SST-009/
ścianka od korytarza powy Ŝej 
sufitu

 
(24,30-2,40-3,20)*3,50 = 65,45

ściany poprzeczne powy Ŝej 
sufitu

 
5,61*3,50*0,5*2 = 19,635

ściana  od korytarza do 
sufitu

 
24,30*3,20*2 = 155,52

ściana poprzeczna do sufitu 5,61*3,20*2*2 = 71,808
otwory -1,00*2,00*2*2 = -8,0

304,413 ~304,41 m2
4 Gład ź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i  betonów 

wylewanych, 2-warstwowa  /SST-009/
ścianka od sali gimnastycznej 24,30*7,21 = 175,203
potr ącenie ścianek -0,15*3,00*6 = -2,7

-5,61*(0,15*2+0,24) = -3,0294
169,4736 ~169,47 m2

5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewn ętrznych kat. III, ( ściany płaskie, słupy 
prostok ątne: z betonów Ŝwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiór-cem) 
zaprawa cementowa, do 5·m2 (w 1 miejscu)  /SST-010/
słupy przyległe sali 
gimnastycznej

 
0,12*3*(8,20-0,26)*7 = 20,0088

ściana poprzeczna.wysoko śc =:
(7,94+3,20)*0,5=5,57m

 
7,21*5,57*2 = 80,3194

otwory -(1,00*1,85+1,50*2,00) = -4,85
ściana zewn ętrzna wschodnia 24,30*3,20 = 77,76
otwory -2,40*1,85*6 = -26,64
ściana przyległa do sali 
gimnastycznej

 
(24,30-0,12*7)*(8,20-0,26) = 186,2724

otwory -1,50*0,85*4 = -5,1
327,7706 ~327,77 m2

6 Wykonanie tynków zwykłych wewn ętrznych kategorii III na o ście Ŝach (na 
podło Ŝach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk  
cementowo-wapienny, o ście Ŝa szeroko ści 15·cm  /SST-010/

1,00+1,85*2+1,50+2,00*2+ 
2,40*6+1,85*6*2+1,50*4*2+ 
0,85*4*2 = 65,6

65,6 ~65,60 m
7 Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na om urowanych słupach 

stalowych   /SST-010/
słupy przyległe sali 
gimnastycznej

 
(8,20-0,26)*7*3 = 166,74

166,74 ~166,74 m
2 Malowanie  /CPV-grupa 454/
8 Malowanie farbami akrylowymi emulsyjnymi, płyty gip sowe spoinowane i 

szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie   /SST-009/
ścianka od korytarza powy Ŝej 
sufitu

 
(24,30-2,40-3,20)*3,50 = 65,45

ściany poprzeczne powy Ŝej 
sufitu

 
5,61*3,50*0,5*2 = 19,635

podłu Ŝna do wys.3,20 24,30*3,20*2 = 155,52
poprzeczna 5,61*3,20*2*2 = 71,808

312,413 ~312,41 m2
9 Malowanie farbami akrylowymi emulsyjnymi, wewn ętrzne tynki gładkie bez 

gruntowania, 2-krotne  /SST-009/
słupy przyległe sali 
gimnastycznej -słupy

 
0,12*3*(8,20-0,26)*7 = 20,0088

ściana poprzeczna.wysoko śc =:
(7,94+3,20)*0,5=5,57m

 
7,21*5,57*2 = 80,3194

ściana zewn ętrzna wschodnia 24,30*3,20 = 77,76
ściana przyległa do sali 
gimnastycznej

 
(24,30-0,12*7)*(8,20-0,26) = 186,2724

364,3606 ~364,36 m2
10 Malowanie farbami akrylowymi emulsyjnymi, podło Ŝa gipsowe z gruntowaniem, 

2-krotne  /SST-009/



JP.szkoła szczyrk nadbudowa1wp Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755)
strona nr:   3

Nadbudowa  II pi ętra i dachu.

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

powierzchnia sufitów 24,30*7,21 = 175,203
potr ącenie ścianek -0,15*3,00*6 = -2,7

-5,61*(0,15*2+0,24) = -3,0294
169,4736 ~169,47 m2

11 Malowanie farb ą olejn ą stolarki uprzednio malowanej, drzwi, /oscie Ŝnice z 
opaskami/  /SST-009/

1,0*2,00*2*(0,5+0,25) = 3,0
3,0 ~3,00 m2

3 Posadzki, ślusarka  /CPV-grupa 454/
12 Uszczelnienie pomieszcze ń  pod okładzin ą ceramiczn ą płynn ą foli ą 

uszczelniaj ącą Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z w łókniny  
  /SST-006/

9,00*5,61*2 = 100,98
24,30*1,45 = 35,235
3,20*1,30*2 = 8,32
2,40*5,61 = 13,464

157,999 ~158,00 m2
13 Gruntowanie podło Ŝy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17  

/SST-009/
9,00*5,61*2 = 100,98
24,30*1,45 = 35,235
3,20*1,30*2 = 8,32
2,40*5,61 = 13,464

stopnie schodowe 9*2*(0,33+0,17)*1,20 = 10,8
168,799 ~168,80 m2

14 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopozi omuj ącej, grubo ść 5·cm 
/SST-009/

9,00*5,61*2 = 100,98
24,30*1,45 = 35,235
3,20*1,30*2 = 8,32
2,40*5,61 = 13,464

stopnie schodowe 9*2*(0,33+0,17)*1,20 = 10,8
168,799 ~168,80 m2

15 Warstwy wyrównuj ące i wygładzaj ące z zaprawy samopoziomuj ącej, grubo ść 
5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "Ceresit CN 72"  /SST-009/

9,00*5,61*2 = 100,98
24,30*1,45 = 35,235
3,20*1,30*2 = 8,32
2,40*5,61 = 13,464

stopnie schodowe 9*2*(0,33+0,17)*1,20 = 10,8
168,799 ~168,80 m2

16 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" n a zaprawach klejowych w
pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubo ści 5·mm, płytki 30x30,   
/SST-009/

9,00*5,61*2 = 100,98
24,30*1,45 = 35,235
2,40*5,61 = 13,464

149,679 ~149,68 m2
17 Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na z aprawach klejowych, 

warstwa kleju grubo ści 5·mm, płytki 30x30,   /SST-009/
stopnie schodowe 9*2*(0,33+0,17)*1,20 = 10,8
podesty 2,40*(7,21-2,70) = 10,824

21,624 ~21,62 m2
18 Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,  

pomieszczenia ponad 10·m2, płytki 15x15, zaprawa   /SST-009/
(9,0+5,61)*2*2 = 58,44
24,30+5,61*4+(9,0*2+0,15*2+ 
0,24) = 65,28

otwory -1,00*4 = -4,0
119,72 ~119,72 m

19 Balustrady schodowe z pr ętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 
stopniu, do 16·kg  /SST-009/

1,30+2,70+2+0,30+2,70 = 9,0
9,0 ~9,00 m

4 Instalacje elektryczne  /CPV-grupa 453/
20 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych r ęcznie, podło Ŝe: gips, tynk, 

gazobeton   /SST-008/
24,30*4+5,61*6+3,20*8+5,70*6 = 190,66

190,66 ~190,66 m
21 Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, ł ączny przekrój Ŝył do 

7,5·mm2  /SST-008/
24,30*4+5,61*6+3,20*8+5,70*6 = 190,66

190,66 ~190,66 m
22 Monta Ŝ na gotowym podło Ŝu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi 

wylotami z podł ączeniem, puszki 75x75 i 85x105 mocowane bez śrubowo, 3 
wyloty, przewody do 4.0·mm2  /SST-008/ 14 szt
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Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

23 Monta Ŝ na gotowym podło Ŝu ł ączników i przycisków instalacyjnych z 
podł ączeniem, ł ącznik p/t w puszce instalacyjnej świecznikowy  /SST-008/ 14 szt

24 Monta Ŝ do gotowego podło Ŝa gniazd wtyczkowych z podł ączeniem, przewód do 
2,5·mm2 natynkowe, 2P 16A, przykr ęcane  /SST-008/ 7 szt

25 Przygotowanie podło Ŝa pod osprz ęt instalacyjny, osprz ęt przykr ęcany do 
kołków plastikowych rodzaj podło Ŝa gazobeton  /SST-008/ 7 szt

26 Zeszty 11/94r. Monta Ŝ opraw świetlówkowych do sufitów podwieszonych 
układanych na konstrukcji no śnej, oprawy 4x36W, podł ączenie ko ńcowe  
/SST-008/ 7 szt
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Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja
przedmiarowa

podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilo ść Warto ść jednostkowa Warto ść netto

1 Tynki wewn ętrzne  /CPV-grupa 454/
1 KSNR 2/1404/1

Rusztowania wewn ętrzne rurowe, 
jednopomostowe, do robót wykonywanych na 
sufitach, wysoko ść rusztowania do 5·m   
/SST-005/ m2 ~170,88

2 KNRW 202/129/7
Okładanie (szpałdowanie) elementów 
konstrukcji Ŝelbetowych lub stalowych, belek 
- płytkami z betonu komórkowego, grubo ść 6·cm
 /SST-005/ m2 ~20,01

3 KNR 202/815/2
Gład ź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 
2-warstwowa  /SST-009/ m2 ~304,41

4 KNR 202/815/6
Gład ź gipsowa na sufitach z elementów 
prefabrykowanych i betonów wylewanych, 
2-warstwowa  /SST-009/ m2 ~169,47

5 KNR 401/711/12
Uzupełnienie tynków zwykłych wewn ętrznych 
kat. III, ( ściany płaskie, słupy prostok ątne:
z betonów Ŝwirowych, zagruntowanych siatek, 
płyt wiór-cem) zaprawa cementowa, do 5·m2 (w 
1 miejscu)  /SST-010/ m2 ~327,77

6 KNR 401/708/1 (1)
Wykonanie tynków zwykłych wewn ętrznych 
kategorii III na o ście Ŝach (na podło Ŝach z 
cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk
cementowo-wapienny, o ście Ŝa szeroko ści 15·cm 
/SST-010/ m ~65,60

7 KNR 401/705/1 (1)
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III
na omurowanych słupach stalowych   /SST-010/ m ~166,74

2 Malowanie  /CPV-grupa 454/
8 KNRW 202/1510/5

Malowanie farbami akrylowymi emulsyjnymi, 
płyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z 
gruntowaniem, 2-krotnie   /SST-009/ m2 ~312,41

9 KNRW 202/1510/1
Malowanie farbami akrylowymi emulsyjnymi, 
wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 
2-krotne  /SST-009/ m2 ~364,36

10 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami akrylowymi emulsyjnymi, 
podło Ŝa gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne  
/SST-009/ m2 ~169,47

11 KNR 401/1209/9 (1)
Malowanie farb ą olejn ą stolarki uprzednio 
malowanej, drzwi, /oscie Ŝnice z opaskami/  
/SST-009/ m2 ~3,00

3 Posadzki, ślusarka  /CPV-grupa 454/
12 KNR 39/115/1

Uszczelnienie pomieszcze ń  pod okładzin ą 
ceramiczn ą płynn ą foli ą uszczelniaj ącą 
Superflex 1, powierzchnie poziome, bez 
wkładki z włókniny     /SST-006/ m2 ~158,00

13 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podło Ŝy, powierzchnie poziome, 
preparatem Ceresit CT 17  /SST-009/ m2 ~168,80

14 ORGB 202/1132/1
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
samopoziomuj ącej, grubo ść 5·cm  /SST-009/ m2 ~168,80

15 ORGB 202/1130/2 (2)
Warstwy wyrównuj ące i wygładzaj ące z zaprawy
samopoziomuj ącej, grubo ść 5·mm, powierzchnia
ponad 8·m2, zaprawa "Ceresit CN 72"  
/SST-009/ m2 ~168,80

16 ORGB 202/2806/5 (2)
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 
"Gres" na zaprawach klejowych w 
pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju 
grubo ści 5·mm, płytki 30x30,   /SST-009/ m2 ~149,68
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Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja
przedmiarowa

podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilo ść Warto ść jednostkowa Warto ść netto

17 ORGB 202/2810/5 (2)
Okładziny schodów z płytek kamionkowych 
"Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju
grubo ści 5·mm, płytki 30x30,   /SST-009/ m2 ~21,62

18 ORGB 202/2809/3 (2)
Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na 
zaprawach klejowych,  pomieszczenia ponad 
10·m2, płytki 15x15, zaprawa   /SST-009/ m ~119,72

19 KNR 202/1207/4
Balustrady schodowe z pr ętów stalowych 
osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, do 
16·kg  /SST-009/ m ~9,00

4 Instalacje elektryczne  /CPV-grupa 453/
20 KNR 403/1001/4

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych 
r ęcznie, podło Ŝe: gips, tynk, gazobeton   
/SST-008/ m ~190,66

21 KNR 508/209/1 (1)
Przewody wtynkowe układane w tynku na 
betonie, ł ączny przekrój Ŝył do 7,5·mm2  
/SST-008/ m ~190,66

22 KNR 508/303/5 (1)
Monta Ŝ na gotowym podło Ŝu puszek z tworzywa 
sztucznego z wymiennymi wylotami z 
podł ączeniem, puszki 75x75 i 85x105 mocowane
bez śrubowo, 3 wyloty, przewody do 4.0·mm2  
/SST-008/ szt 14

23 KNR 508/307/3
Monta Ŝ na gotowym podło Ŝu ł ączników i 
przycisków instalacyjnych z podł ączeniem, 
ł ącznik p/t w puszce instalacyjnej 
świecznikowy  /SST-008/ szt 14

24 KNR 508/309/5
Monta Ŝ do gotowego podło Ŝa gniazd 
wtyczkowych z podł ączeniem, przewód do 
2,5·mm2 natynkowe, 2P 16A, przykr ęcane  
/SST-008/ szt 7

25 KNR 508/301/1
Przygotowanie podło Ŝa pod osprz ęt 
instalacyjny, osprz ęt przykr ęcany do kołków 
plastikowych rodzaj podło Ŝa gazobeton  
/SST-008/ szt 7

26 KNR 508/9916/7
Zeszty 11/94r. Monta Ŝ opraw świetlówkowych 
do sufitów podwieszonych układanych na 
konstrukcji no śnej, oprawy 4x36W, 
podł ączenie ko ńcowe  /SST-008/ szt 7


