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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1  roboty budowlane  w-c

1
d.1

NNRNKB 202
2027-03

(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na
ścianach na ruszcie metalowym 50

m2 1.80*2.65*
2+2.48*2*

2.65-(0.80*
2.05) =
21.044

0.00 0.00

2
d.1

NNRNKB 202
2028-04

(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-karto-
nowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych
bezpośrednio do stropu

m2 1.80*2.48 =
4.464

0.00 0.00

3
d.1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych
o powierzchni do 2 m2

szt. 1 0.00 0.00

4
d.1

NNRNKB 202
2015-04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5
m2

m2 4.46 0.00 0.00

5
d.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzch-
ni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 4.46 0.00 0.00

6
d.1

NNRNKB 202
1118-10

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakoto-
wych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "
ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

m2 1.80*2.48 =
4.464

0.00 0.00

7
d.1

NNRNKB 202
0842-01

(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu
ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m 2.48+5.0+
3.60+1.0 =

12.080

0.00 0.00

8
d.1

KNR 0-12
0829-03 z.sz.
5.3.a 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na
klej Płytki o specjalnych wzorach.

m2 21.0 0.00 0.00

9
d.1

KNR 0-19
1023-12 analo-
gia

Montaż drzwi do w-c z obróbką obsadzenia m2 0.80*2.05 =
1.640

0.00 0.00

10
d.1

KNR 0-19
1023-02

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrób-
ką obsadzenia o pow. do 0.6 m2

m2 0.50*0.90*2
= 0.900

0.00 0.00

11
d.1

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2 4.46 0.00 0.00

12
d.1

KNR-W 4-01
0325-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1
ceg.

szt. 2 0.00 0.00

13
d.1

KNR-W 4-01
0335-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1
ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 2 0.00 0.00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

2 roboty instalacyjne

14
d.2

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem po-
dejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską por-
celanową

kpl. 1 0.00 0.00

15
d.2

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt. 1 0.00 0.00

16
d.2

KNR-W 4-02
0234-06

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem po-
dejść dopływowych i odpływowych - umywalka

kpl. 1 0.00 0.00

17
d.2

KNR-W 4-02
0152-05

Demontaż termy elektrycznej szt. 1 0.00 0.00

18
d.2

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze-
wnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m 6.0 0.00 0.00

19
d.2

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z two-
rzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mie-
szaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. ze-
wnętrznej 20 mm

szt. 4 0.00 0.00

20
d.2

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. no-
minalnej 15 mm

szt. 1 0.00 0.00

21
d.2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt. 1 0.00 0.00

22
d.2

KNR-W 2-15
0143-01analo-
gia

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o
poj. 20 dm3 bez kosztu podgrzewacza

kpl. 1 0.00 0.00

23
d.2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o
śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

podej. 1 0.00 0.00

24
d.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o
śr. 50 mm o połączeniach wciskowych

podej. 1 0.00 0.00

25
d.2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko-
wym na szafce

kpl. 1 0.00 0.00

26
d.2

KNR 2-15/GE-
BERIT 0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym -
ustęp

kpl. 1 0.00 0.00

27
d.2

KNR 2-15/GE-
BERIT 0101-01

Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustę-
powej montowane na ścianie

kpl. 1 0.00 0.00

28
d.2

KNR 2-15/GE-
BERIT 0105-02

Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych kpl. 1 0.00 0.00

29
d.2

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex
FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)

m 6 0.00 0.00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

30
d.2

BCA 53-12-00 Wypust oświetleniowy w budynku mieszkalnym, w po-
mieszczeniu niemieszkalnym, zakończony oprawą typu
żarowa porcelanowa, plafoniera itp.
 Zakres robót: 1. Wytrasowanie linii. 2. Przebicie otwo-
rów przez ściany i stropy z założeniem niezbędnych
przepustów. 3. Wykucie bruzd dla rurek. 4. Ułożenie i
umocowanie rurek izolacyjnych. 5. Wciągnięcie prze-
wodów do rurek, ułożenie i umocowanie przewodów na
przygotowanym podłożu. 6. Mocowanie puszek wraz z
niezbędnym przygotowaniem podłoża 7. Montaż
osprzętu. 8. Przygotowanie końcówek przewodów oraz
ich podłączenie. 9. Przedzwonienie przewodów. 10.
Umocowanie haczyków sufitowych pod oprawy lub
przygotowanie podłoża pod mocowanie oprawy. 11.
Pomiar obwodu. 12. Montaż oprawy
oświetleniowej.Przedmiaru (obmiaru) wypustów doko-
nuje się w sztukach. Ilość wypustów przyjmuje się na
podstawie rysunków roboczych lub obmiaru w obiekcie
budowlanym. Jako ilość wypustów oświetleniowych na
wyłącznik, przełącznik, przycisk "światło" przyjmuje się
ilość opraw oświetleniowych, a nie ilość łączników. Od-
cinki obwodów odchodzących od tablic rozdzielczych,
wspólnych są ujęte proporcjonalnie w częściach przy-
padających na każdy wypust.

szt. 1 0.00 0.00

31
d.2

BCA 53-25-50 Wypust na gniazdo wtykowe szczelne 10/16 A, 2x2P+Z
lub 2P+Z w budynku mieszkalnym lub użyteczności
publicznej
 Zakres robót: 1. Wytrasowanie linii. 2. Przebicie otwo-
rów przez ściany i stropy z założeniem niezbędnych
przepustów. 3. Wykucie bruzd dla rurek. 4. Ułożenie i
umocowanie rurek izolacyjnych. 5. Wciągnięcie prze-
wodów, ułożenie i umocowanie przewodów na przygo-
towanym podłożu. 6. Umocowanie puszek wraz z nie-
zbędnym przygotowaniem podłoża. 7. Montaż gniazda
wtykowego. 8. Przygotowanie końcówek przewodów
oraz ich podłączenie. 9. Pomiar obwodu. 10. Przygoto-
wanie podłoża do mocowania gniazda wtykowego
szczelnego.Przedmiaru (obmiaru) robót dokonuje się w
sztukach wypustów. Ilości wypustów przyjmuje się na
podstawie rysunków roboczych lub obmiaru w obiekcie
budowlanym. Jako ilość wypustów dla wypustów na
gniazdo wtykowe przyjmuje się ilość gniazd wtykowych
pojedynczych lub wielokrotnych (stanowiących jeden
aparat). Odcinki obwodów odchodzących od tablic roz-
dzielczych, wspólnych dla kilku wypustów, są ujęte pro-
porcjonalnie w częściach przypadających na każdy wy-
pust.

szt. 1 0.00 0.00

32
d.2

kal. własna Montaz wentylacji mechanicznej z toalety / kratka z
oslona , wentylator , przejscie przez sciane , podłacze-
nie do inst elektrycznej/

kpl. 1 0.00 0.00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 6097


