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                                                                                                            Załącznik nr 4  

 

„Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawatka-Tartak dla 

potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu  „Klub Seniora w gminie 

Tarnawatka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020” 

 

Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiar robót 

 
Lp. Podstawa Opis Jedn. 

przedm. 

Ilość 

1 ŁAZIENKA 

1.d.1 KNR-W 4-01 

0353-04 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 

powierzchni do 2m2 – okno 100x150cm 

szt. 1,000 

2.d.1 KNR-W 4-01 

0304-02 

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie 

cementowo-wapiennej bloczkami z betonu 

komórkowego – zamurowanie okna 100x150cm 

m3 0,750 

3.d.1 KNR-W 2-02 

0127-03 

Ścianki działowe z płytek gazobetonowych 

grubości 12cm 

m2 16,650 

4.d.1 KNR-W 2-02 

1025-01 

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych 

i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na 

budowie typu FD1 

Szt. 1,000 

5.d.1 KNR-W 4-01 

0716-01 

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane 

ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych 

, gazo i pianobetonów na ścianach płaskich w 

pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 

m2 33,300 

6.d.1 KNR-W 2-02 

0840-05 

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o 

wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej 

m2 15,680 

7.d.1 KNR-W 4-01 

1204-02 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 

starych tynków wewnętrznych ścian  

m2 21,682 

8.d.1 KNR-W 4-01 

1204-01 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 

starych tynków wewnętrznych sufitów 

m2 4,681 

9.d.1 KNR-W 2-02 

1020-03 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szkolone 

jednoskrzydłowe o powierzchni do 1,6m2 oszklone 

szybą o powierzchni do 0,25m2 jednokrotnie 

malowane i oszklone fabrycznie 

m2 1,827 

10.d.1 NNRNKB 202 

1134-01 

(z VII) Gruntowanie podłoży preparatami – 

powierzchnie poziome 

m2 4,681 

11.d.1 NNRNKB 202 

1118-10  

( z IV) Posadzki jedno i dwubarwne z płytek 

terakotowych o wym 30x30cm, gat.; 

antypoślizgowych na zaprawie klejowej 

m2 4,681 

12.d.1 NNRNKB 202 

1122-04  

(z IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 

10x30cm na zaprawie klejowej 

m 6,940 

13.d.1 KNR-W 4-01 

0112-01 

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji 

betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm – 

wykucie bruzdy dla wykonania poziomu 

kanalizacyjnego w posadzce 

m3 0,300 

14.d.1 KNR-W 2-15 

0208-03 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110mm w 

budynkach niemieszkalnych o połączeniach 

wciskowych  

m 5,000 
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15.d.1 KNR 2-15 

0208-05 

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur 

i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110mm 

szt. 1,000 

16.d.1 KNR-W 4-01 

0338-01 

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 cegły w 

ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-

wapiennej 

m 10,000 

17.d.1 KNR-W 4-01 

0326-01 

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 

cegły w ścianach z cegieł 

m 10,000 

18.d.1 KNR-W 2-15 

0208-01 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50mm na 

ścianach w budynkach niemieszkalnych o 

połączeniach wciskowych  

m 2,000 

19.d.1 KNR 2-15 

0208-03 

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur 

i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50mm 

szt. 1,000 

20.d.1 KNR-W 2-15 

0230-02 

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 

gruszkowym  

kpl. 1,000 

21.d.1 KNR-W 2-15 

0132-01 

analogia 

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji 

wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 

nominalnej 15mm 

analogia: zawory do misek ustępowych  

szt. 1,000 

22.d.1 KNR-W 2-15 

0106-01 

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 

15mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych  

m 8,000 

23.d.1 KNR 0-34 

0101-10 

Izolacje rurociągów śr. 16mm otulinami PUR – 

jednowarstwowymi gr. 20mm (N) 

m 8,000 

24.d.1 KNR-W 2-15 

0115-01 

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach 

stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, 

mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o 

śr. nominalnej 15m 

szt. 1,000 

25.d.1 KNR-W 2-15 

0115-08  

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach 

stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek 

o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. 

nominalnej 15mm 

szt. 1,000 

26.d.1 KNR-W 2-15 

0137-02 

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15mm 

dla osób niepełnosprawnych 

szt. 1,000 

27.d.1 KNR 2-

15/GEBERIT 

0202-01 

Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna 

ręczna ścienna – zestaw stelarz Geberit Duofix 

UP320 Sigma H112 z miską w.c. i deska sedesowa 

w.c. z wycięciem dla osób niepełnosprawnych lub 

równoważny 

kpl. 1,000 

28.d.1 KNR-W 2-15 

0143-01 

analogia 

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami 

o poj. 150dm3 – elektryczny podgrzewacz wody o 

poj. 80 dm3 

kpl. 1,000 

29.d.1 KNR-W 2-15 

0126-04 

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur 

żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach 

niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65mm) 

m 10,000 

30.d.1 KNR-W 2-02 

1218-03 

analogia 

Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych: 

Uchwyty do WC dla osób niepełnosprawnych 

mocowane do podłogi o długości 80cm, fi 32mm  

szt. 1,000 

31.d.1 KNR-W 2-02 

1218-03 

analogia 

Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych; 

Uchwyty do WC dla osób niepełnosprawnych 

mocowane do ścian uchylne o długości 70cm, fi 

32mm 

 

szt. 1,000 
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32.d.1 Wycena 

indywidualna 

Dostarczenie i montaż uchwytu na papier toaletowy szt. 1,000 

33.d.1 Wycena 

indywidualna 

Dostarczenie i montaż suszarki do rąk szt. 1,000 

34.d.1 Wycena 

indywidualna 

Dostarczenie i montaż lustra ściennego szt. 1,000 

35.d.1 Wycena 

indywidualna 

Montaż instalacji elektrycznej – oświetlenie + 

gniazdka + włączniki 

szt. 1,000 

2 POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

36.d.2 KNR 2-31 

0810-02 

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej na podsypce cementowo-piaskowej – na 

wejściu głównym 

m2 7,680 

37.d.2 KNR 2-31 

0813-01 

Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm na 

podsypce piaskowej 

m 5,600 

38.d.2 KNR 2-31 

0101-05 

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni 

i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20cm – 

koryto pod pochylnię 

m2 12,240 

39.d.2 KNR 2-31 

0103-01 

Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 

I-II 

m2 12,240 

40.d.2 KNR 2-31 

0104-01 

Ręczne zagęszczanie warstwy odsączającej w 

korycie i poszerzeniach – grubość warstwy po 

zagęszczeniu 10cm – koryto pod pochylnię 

m2 12,240 

41.d.2 KNR 2-31 

0105-05 0105-

06 

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem 

ręcznym – 15cm grubość warstwy po zagęszczeniu  

m2 12,240 

42.d.2 KNR-W 4-1 

0102-02 

Wykopy wąsko przestrzenne, nieumocnione o 

szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w 

gruncie suchym lub wilgotnym kat. III – wykop pod 

murek pochylni z palisady 12x18x60cm 

m3 0,648 

43.d.2 KNR 2-02 

0201-01 

analogia 

Ławy z suchego betonu B-15 prostokątne 

szerokości do 0,6m – ręczne układanie betonu – dla 

umocowania palisady schodów – ubicie suchego 

betonu po obu stronach palisad 

m3 1,133 

44.d.2 KNR 2-23 

0501-03 

analogia 

Montaż elementów prefabrykowanych stopni 

schodów z palisad betonowych Nostalit lub 

równoważna 12x18x60cm w ławie 

szt. 65,556 

45.d.2 KNR-W 2-02 

1209-01 

Balustrady pochylni dla osób niepełnosprawnych z 

rur stalowych z pochwytem na wysokości h=90 i 

70cm malowane proszkowo 

m 8,000 

46.d.2 KNR 2-31 

0511-02 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 

grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej – 

nawierzchnia pochylni 

m2 3,600 

47.d.2 KNR 2-31 

0511-02 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 

grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej – 

nawierzchnia wejścia głównego z kostki brukowej 

betonowej z rozbiórki  

m2 8,640 

48.d.2 KNR-W 4-01 

0353-04 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 

powierzchni do 2m2 – drzwi wejściowe 98x203cm 

szt. 1,000 

49.d.2 KNR-W 4-01 

0331-03 

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 

ponad 1/2 cegł. Na zaprawie cementowo-wapiennej 

dla otworów drzwiowych – rozkucie poszerzenie 

m3 0,324 
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otworu dla zamontowania drzwi aluminiowych 

50.d.2 KNR 0-19 

0931-06 

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi zewnętrzne 

aluminiowe dwuskrzydłowe o wym. 140x210cm 

m2 2,940 

51.d.2 KNR-W 4-01 

0708-02 

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 

z zaprawy cem-wap na ościeżach z cegły, pustaków 

ceramicznych, betonu o szer. do 25cm – 

otynkowanie ościeży po wstawieniu drzwi 

aluminiowych 

m 10,920 

52.d.2 KNR-W 4-01 

1204-02 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 

starych tynków wewnętrznych ścian – pomalowanie 

ościeży po wstawieniu drzwi aluminiowych 

m2 5,460 

 


