
PR Będzin 2016 - Wykonanie prac 
remontowych pomieszcze ń Prokuratury 
Rejonowej

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilo ść Krot. Jedn.

1 III PI ĘTRO
1 KNR 401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2, SUFITY, 
w sanitariatach sufity podwieszone z płyt z włókien  mineralnych na stela żu 178,353 m2

2 KNR 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2, ŚCIANY 525,051 m2

3 KNR 401/1202/7
Skasowanie wykwitów (zacieków) 3,040 m2

4 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni tynku, analogia: naprawie nie drobnych rys, wgniece ń i ubytków na 
sufitach i ścianach, gładzi ą gipsow ą i ta śmą fizelinow ą antyrysow ą szer. 50 mm 703,404 m2

5 KNR 23/2612/6
Przyklejenie warstwy siatki, ściany, analogia: naprawa wi ększych p ękni ęć na ścianach siatk ą
i klejem wraz z wyrównaniem napawianych powierzchni  gładzi ą gipsow ą 2,001 m2

6 KNNRW 3/1003/2
Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych ty nków wewn ętrznych podło ży gipsowych 602,608 m2

7 KNNRW 3/1003/6
Malowanie farbami emulsyjnymi, starych tapet, malow anie lamperii z tapety na ścianach, 
dwukrotne malowanie 100,796 2 m2

8 KNR 401/1209/10 (1)
Malowanie farb ą olejn ą stolarki uprzednio malowanej, drzwi,  2-krotne, po nad 1,0·m2, 
odnowienie powłok malarskich wewn ętrznych drzwi drewnianych, malowanie obustronne skr zydeł 
drzwiowych wraz z o ście żnicami i opaskami (T.9914/01+07+08 oraz uwaga do ta blicy) 73,800 m2

9 Kalkulacja własna
Zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych przed zniszczeni em, przy klamkach i od dołu, poprzez 
przyklejenie brudników w miejscu klamek i pasów osł onowych od dołu, obustronnie, z 
zastosowaniem pasów metalizowanych, z wcze śniejszym demonta żem klamek i szyldów oraz po 
wykonaniu zabezpiecze ń monta ż klamek i szyldów 15,000 kpl

10 KSNR 7/507/4
Drobne elementy aluminiowe, listwy osłaniaj ące, analogia: monta ż listew k ątowych - 
naro żników aluminiowych na naro żach ścian (dopuszcza si ę możliwo ść mocowania poprzez 
klejenie) 53,460 m

11 KNR 401/909/4
Dopasowanie skrzydeł okiennych, zespolone, 0,5-2,5· m2, dopasowanie i wyregulowanie 
skrzydeł okiennych 4,000 szt

12 KNR 728/304/3
Uzupełnienie listew, analogia: monta ż odbojnic na ścianach korytarzy, odbojnice z 
oklejonych płyt meblowych szer. 0,20 m 4,000 m

13 KNR 1901/930/2
Naprawa cokolików z płytek kamieni sztucznych (przy  liczbie płytek do 3 w jednym miejscu),
płytki gresowe - materiał Inwestora, przyklejenie p łytek zaprawa klejow ą 1,000 miejsce

14 KNR 1323/1001/8
Mycie posadzek z tworzyw sztucznych, analogia: myci e wykładzin PCV wraz z listwami 
przypodłogowymi oraz ich zabezpieczenie środkami chemicznymi przed szybkim zabrudzeniem, 
roboty wykonane przez firm ę specjalistyczn ą 106,990 m2

15 KNR 1323/1001/7
Mycie posadzek kamiennych, analogia: mycie posadzek  z płytek wraz z cokolikami oraz ich 
zabezpieczenie środkami chemicznymi przed szybkim zabrudzeniem, rob oty wykonane przez 
firm ę specjalistyczn ą 83,156 m2

2 II PI ĘTRO
16 KNR 401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2, SUFITY,
w sanitariatach sufity podwieszone z płyt z włókien  mineralnych na stela żu 229,009 m2

17 KNR 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2, ŚCIANY 665,310 m2

18 KNR 401/1202/7
Skasowanie wykwitów (zacieków) 1,710 m2

19 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni tynku, analogia: naprawie nie drobnych rys, wgniece ń i ubytków na
sufitach i ścianach, gładzi ą gipsow ą i ta śmą fizelinow ą antyrysow ą szer. 50 mm 894,319 m2

20 KNR 23/2612/6
Przyklejenie warstwy siatki, ściany, analogia: naprawa du żych p ękni ęć na ścianach siatk ą i
klejem wraz z wyrównaniem napawianych powierzchni g ładzi ą gipsow ą 3,443 m2

21 KNNRW 3/1003/2
Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych ty nków wewn ętrznych podło ży gipsowych 794,982 m2

22 KNNRW 3/1003/6
Malowanie farbami emulsyjnymi, starych tapet, malow anie lamperii z tapety, dwukrotne 
malowanie 99,337 2 m2

23 KNR 401/1209/10 (1)
Malowanie farb ą olejn ą stolarki uprzednio malowanej, drzwi,  2-krotne, po nad 1,0·m2, 
odnowienie powłok malarskich wewn ętrznych drzwi drewnianych, malowanie obustronne skr zydeł
drzwiowych wraz z o ście żnicami i opaskami (T.9914/01+07+08 oraz uwaga do ta blicy) 96,000 m2

24 Kalkulacja własna
Zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych przed zniszczeni em, przy klamkach i od dołu, poprzez 
przyklejenie brudników w miejscu klamek i pasów osł onowych od dołu, obustronnie, z 
zastosowaniem pasów metalizowanych, z wcze śniejszym demonta żem klamek i szyldów oraz po 
wykonaniu zabezpiecze ń monta ż klamek i szyldów. 18,000 kpl

25 KSNR 7/507/4
Drobne elementy aluminiowe, listwy osłaniaj ące, analogia: monta ż listew k ątowych - 
naro żników aluminiowych na naro żach ścian (dopuszcza si ę możliwo ść mocowania poprzez 
klejenie) 69,300 m
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26 KNR 401/1212/5 (1)

Malowanie farb ą olejn ą elementów metalowych, kraty z pr ętów prostych, 2-krotne 6,584 m2
27 KNR 401/909/4

Dopasowanie skrzydeł okiennych, zespolone, 0,5-2,5· m2, dopasowanie i wyregulowanie 
skrzydeł okiennych 5,000 szt

28 KNR 728/304/3
Uzupełnienie listew, analogia: monta ż odbojnic na ścianach korytarzy, odbojnice z 
oklejonych płyt meblowych szer. 0,20 m 3,000 m

29 KNR 1323/1001/8
Mycie posadzek z tworzyw sztucznych, analogia: myci e wykładzin PCV wraz z listwami 
przypodłogowymi oraz ich zabezpieczenie środkami chemicznymi przed szybkim zabrudzeniem, 
roboty wykonane przez firm ę specjalistyczn ą 133,312 m2

30 KNR 1323/1001/6
Mycie posadzek drewnianych, analogia: mycie posadze k z paneli wraz z cokolikami oraz ich 
zabezpieczenie środkami chemicznymi przed szybkim zabrudzeniem, rob oty wykonane przez 
firm ę specjalistyczn ą 31,262 m2

31 KNR 1323/1001/7
Mycie posadzek kamiennych, analogia: mycie posadzek  z płytek wraz z cokolikami oraz ich 
zabezpieczenie środkami chemicznymi przed szybkim zabrudzeniem, rob oty wykonane przez 
firm ę specjalistyczn ą 58,118 m2

3 I PI ĘTRO
32 KNR 401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2, SUFITY,
w sanitariatach i niektórych pomieszczeniach biurow ych sufity podwieszone z płyt z włókien
mineralnych na stela żu 229,857 m2

33 KNR 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2, ŚCIANY 533,953 m2

34 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni tynku, analogia: naprawie nie drobnych rys, wgniece ń i ubytków na
sufitach i ścianach, gładzi ą gipsow ą i ta śmą fizelinow ą antyrysow ą szer. 50 mm 763,810 m2

35 KNR 23/2612/6
Przyklejenie warstwy siatki, ściany, analogia: naprawa du żych p ękni ęć na ścianach siatk ą i
klejem wraz z wyrównaniem napawianych powierzchni g ładzi ą gipsow ą 1,425 m2

36 KNNRW 3/1003/2
Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych ty nków wewn ętrznych podło ży gipsowych 710,766 m2

37 KNNRW 3/1003/6
Malowanie farbami emulsyjnymi, starych tapet, malow anie lamperii z tapety, dwukrotne 
malowanie 53,044 2 m2

38 KNR 401/1209/10 (1)
Malowanie farb ą olejn ą stolarki uprzednio malowanej, drzwi,  2-krotne, po nad 1,0·m2, 
odnowienie powłok malarskich wewn ętrznych drzwi drewnianych, malowanie obustronne skr zydeł
drzwiowych wraz z o ście żnicami i opaskami (T.9914/01+07+08 oraz uwaga do ta blicy) 85,200 m2

39 Kalkulacja własna
Zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych przed zniszczeni em, przy klamkach i od dołu, poprzez 
przyklejenie brudników w miejscu klamek i pasów osł onowych od dołu, obustronnie, z 
zastosowaniem pasów metalizowanych, z wcze śniejszym demonta żem klamek i szyldów oraz po 
wykonaniu zabezpiecze ń monta ż klamek i szyldów. 16,000 kpl

40 KSNR 7/507/4
Drobne elementy aluminiowe, listwy osłaniaj ące, analogia: monta ż listew k ątowych - 
naro żników aluminiowych na naro żach ścian (dopuszcza si ę możliwo ść mocowania poprzez 
klejenie) 43,560 m

41 KNR 401/909/4
Dopasowanie skrzydeł okiennych, zespolone, 0,5-2,5· m2, dopasowanie i wyregulowanie 
skrzydeł okiennych 6,000 szt

42 KNP 2/1509/1 (1)
Pasowanie stolarki drzwiowej, drzwi jednoskrzydłowe  wewnętrzne, dopasowanie i 
wyregulowanie skrzydeł drzwiowych 2,000 szt

43 KNR 728/304/3
Uzupełnienie listew, analogia: monta ż odbojnic na ścianach korytarzy, odbojnice z 
oklejonych płyt meblowych szer. 0,20 m 2,000 m

44 KNR 1323/1001/8
Mycie posadzek z tworzyw sztucznych, analogia: myci e wykładzin PCV wraz z listwami 
przypodłogowymi oraz ich zabezpieczenie środkami chemicznymi przed szybkim zabrudzeniem, 
roboty wykonane przez firm ę specjalistyczn ą 90,908 m2

45 KNR 1323/1001/6
Mycie posadzek drewnianych, analogia: mycie posadze k z paneli wraz z cokolikami oraz ich 
zabezpieczenie środkami chemicznymi przed szybkim zabrudzeniem, rob oty wykonane przez 
firm ę specjalistyczn ą 89,043 m2

46 KNR 1323/1001/7
Mycie posadzek kamiennych, analogia: mycie posadzek  z płytek wraz z cokolikami oraz ich 
zabezpieczenie środkami chemicznymi przed szybkim zabrudzeniem, rob oty wykonane przez 
firm ę specjalistyczn ą 61,633 m2

4 PARTER
47 KNR 401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2, SUFITY 44,821 m2
48 KNR 401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2, ŚCIANY 164,905 m2
49 KNR 401/1202/7

Skasowanie wykwitów (zacieków) 2,000 m2
50 KNR 401/1204/8

Przygotowanie powierzchni tynku, analogia: naprawie nie drobnych rys, wgniece ń i ubytków na
sufitach i ścianach, gładzi ą gipsow ą i ta śmą fizelinow ą antyrysow ą szer. 50 mm 209,726 m2

51 KNNRW 3/1003/2
Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych ty nków wewn ętrznych podło ży gipsowych 188,677 m2
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52 KNNRW 3/1003/6

Malowanie farbami emulsyjnymi, starych tapet, malow anie lamperii z tapety, dwukrotne 
malowanie 21,049 2 m2

53 KNR 401/1209/10 (1)
Malowanie farb ą olejn ą stolarki uprzednio malowanej, drzwi,  2-krotne, po nad 1,0·m2, 
odnowienie powłok malarskich wewn ętrznych drzwi drewnianych, malowanie obustronne skr zydeł
drzwiowych wraz z o ście żnicami i opaskami (T.9914/01+07+08 oraz uwaga do ta blicy) 21,600 m2

54 Kalkulacja własna
Zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych przed zniszczeni em, przy klamkach i od dołu, poprzez 
przyklejenie brudników w miejscu klamek i pasów osł onowych od dołu, obustronnie, z 
zastosowaniem pasów metalizowanych, z wcze śniejszym demonta żem klamek i szyldów oraz po 
wykonaniu zabezpiecze ń monta ż klamek i szyldów. 4,000 kpl

55 KSNR 7/507/4
Drobne elementy aluminiowe, listwy osłaniaj ące, analogia: monta ż listew k ątowych - 
naro żników aluminiowych na naro żach ścian (dopuszcza si ę możliwo ść mocowania poprzez 
klejenie) 9,800 m

56 KNR 1323/1001/8
Mycie posadzek z tworzyw sztucznych, analogia: myci e wykładzin PCV wraz z listwami 
przypodłogowymi oraz ich zabezpieczenie środkami chemicznymi przed szybkim zabrudzeniem, 
roboty wykonane przez firm ę specjalistyczn ą 21,630 m2

57 KNR 1323/1001/7
Mycie posadzek kamiennych, analogia: mycie posadzek  z płytek wraz z cokolikami oraz ich 
zabezpieczenie środkami chemicznymi przed szybkim zabrudzeniem, rob oty wykonane przez 
firm ę specjalistyczn ą 74,591 m2

5 KLATKA SCHODOWA
58 KNR 401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2, SUFITY,
malowanie klatki schodowej - Zało żenia ogólne, Rozdział 12 pkt. 2.3 - wsp. do R=1,15
R= 1,150   M= 1,000   S= 1,000 76,527 m2

59 KNR 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2, ŚCIANY,
malowanie klatki schodowej - Zało żenia ogólne, Rozdział 12 pkt. 2.3 - wsp. do R=1,15
R= 1,150   M= 1,000   S= 1,000 208,784 m2

60 KNR 401/1202/7
Skasowanie wykwitów (zacieków), malowanie klatki sc hodowej - Zało żenia ogólne, Rozdział 12
pkt. 2.3 - wsp. do R=1,15
R= 1,150   M= 1,000   S= 1,000 0,500 m2

61 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni tynku, analogia: naprawie nie drobnych rys, wgniece ń i ubytków na
sufitach i ścianach, gładzi ą gipsow ą i ta śmą fizelinow ą antyrysow ą szer. 50 mm, malowanie 
klatki schodowej - Zało żenia ogólne, Rozdział 12 pkt. 2.3 - wsp. do R=1,15
R= 1,150   M= 1,000   S= 1,000 285,311 m2

62 KNR 23/2612/6
Przyklejenie warstwy siatki, ściany, analogia: naprawa du żych p ękni ęć na ścianach siatk ą i
klejem wraz z wyrównaniem napawianych powierzchni g ładzi ą gipsow ą 5,223 m2

63 KNNRW 3/1003/2
Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych ty nków wewn ętrznych podło ży gipsowych, 
malowanie klatki schodowej - Zało żenia ogólne, Rozdział 10 pkt. 2.3 - wsp. do R=1,15
R= 1,150   M= 1,000   S= 1,000 163,274 m2

64 KNNRW 3/1003/6
Malowanie farbami emulsyjnymi, starych tapet, malow anie lamperii z tapety, malowanie 
klatki schodowej - Zało żenia ogólne, Rozdział 10 pkt. 2.3 - wsp. do R=1,15,  dwukrotne 
malowanie
R= 1,150   M= 1,000   S= 1,000 122,037 2 m2

65 KNR 401/1209/10 (1)
Malowanie farb ą olejn ą stolarki uprzednio malowanej, drzwi,  2-krotne, po nad 1,0·m2, 
odnowienie powłok malarskich wewn ętrznych drzwi drewnianych, malowanie obustronne skr zydeł
drzwiowych wraz z o ście żnicami i opaskami (T.9914/01+07+08 oraz uwaga do ta blicy) 5,400 m2

66 Kalkulacja własna
Zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych przed zniszczeni em, przy klamkach i od dołu, poprzez 
przyklejenie brudników w miejscu klamek i pasów osł onowych od dołu, obustronnie, z 
zastosowaniem pasów metalizowanych, z wcze śniejszym demonta żem klamek i szyldów oraz po 
wykonaniu zabezpiecze ń monta ż klamek i szyldów. 1,000 kpl

67 KSNR 7/507/4
Drobne elementy aluminiowe, listwy osłaniaj ące, analogia: monta ż listew k ątowych - 
naro żników aluminiowych na naro żach ścian (dopuszcza si ę możliwo ść mocowania poprzez 
klejenie) 3,960 m

68 KNR 1323/1001/7
Mycie posadzek kamiennych, analogia: mycie posadzek  z płytek wraz z cokolikami oraz ich 
zabezpieczenie środkami chemicznymi przed szybkim zabrudzeniem, rob oty wykonane przez 
firm ę specjalistyczn ą 101,044 m2

6 PIWNICE - pomieszczenia
69 KNR 401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2, SUFITY 113,671 m2
70 KNR 401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2, ŚCIANY 264,291 m2
71 KNR 401/1202/7

Skasowanie wykwitów (zacieków) 1,750 m2
72 KNR 401/1204/8

Przygotowanie powierzchni tynku, analogia: naprawie nie drobnych rys, wgniece ń i ubytków na
sufitach i ścianach, gładzi ą gipsow ą i ta śmą fizelinow ą antyrysow ą szer. 50 mm 377,962 m2

73 KNR 23/2612/6
Przyklejenie warstwy siatki, ściany, analogia: naprawa du żych p ękni ęć na ścianach siatk ą i
klejem wraz z wyrównaniem napawianych powierzchni g ładzi ą gipsow ą 2,837 m2

74 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-kro tne, sufity wewn ętrzne 113,671 m2
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75 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-kro tne, ściany wewn ętrzne 264,291 m2
76 KNR 401/1212/5 (1)

Malowanie farb ą olejn ą elementów metalowych, kraty z pr ętów prostych, 2-krotne 1,628 m2
77 KNR 401/1212/2 (1)

Malowanie farb ą olejn ą elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlo wane 1-krotnie, 
2-krotne, malowanie drzwi metalowych jednostronnie z o ście żnic ą (T.9914/01+07) 6,473 m2

78 KNR 401/1212/2 (1)
Malowanie farb ą olejn ą elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlo wane 1-krotnie, 
2-krotne, malowanie drzwi metalowych dwustronnie z oscie żnic ą (T.9914/01+07 oraz uwaga do 
tablicy) 17,163 m2

79 KNR 1323/1001/7
Mycie posadzek kamiennych, analogia: mycie posadzek  z płytek wraz z cokolikami oraz ich 
zabezpieczenie środkami chemicznymi przed szybkim zabrudzeniem, rob oty wykonane przez 
firm ę specjalistyczn ą 179,574 m2

7 PIWNICE - klatka schodowa
80 KNR 401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2, SUFITY,
 malowanie klatki schodowej - Zało żenia ogólne, Rozdział 12 pkt. 2.3 - wsp. do R=1,15
R= 1,150   M= 1,000   S= 1,000 9,126 m2

81 KNR 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2, ŚCIANY,
 malowanie klatki schodowej - Zało żenia ogólne, Rozdział 12 pkt. 2.3 - wsp. do R=1,15
R= 1,150   M= 1,000   S= 1,000 74,837 m2

82 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni tynku, analogia: naprawie nie drobnych rys, wgniece ń i ubytków na
sufitach i ścianach, gładzi ą gipsow ą i ta śmą fizelinow ą antyrysow ą szer. 50 mm,  malowanie
klatki schodowej - Zało żenia ogólne, Rozdział 12 pkt. 2.3 - wsp. do R=1,15
R= 1,150   M= 1,000   S= 1,000 83,963 m2

83 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-kro tne, sufity wewn ętrzne,  malowanie 
klatki schodowej - Zało żenia ogólne, Rozdział 12 pkt. 2.3 - wsp. do R=1,15
R= 1,150   M= 1,000   S= 1,000 9,126 m2

84 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-kro tne, ściany wewn ętrzne,  malowanie 
klatki schodowej - Zało żenia ogólne, Rozdział 12 pkt. 2.3 - wsp. do R=1,15
R= 1,150   M= 1,000   S= 1,000 74,837 m2

85 KNR 1323/1001/7
Mycie posadzek kamiennych, analogia: mycie posadzek  z płytek wraz z cokolikami oraz ich 
zabezpieczenie środkami chemicznymi przed szybkim zabrudzeniem, rob oty wykonane przez 
firm ę specjalistyczn ą 14,785 m2


