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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRACE REMONTOWE W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM ZLOKALIZOWANYM W WARSZAWIE PRZY ULICY KOZIE-
TULSKIEGO 4B - PRACE WEWNĘTRZNE 
 
Zakres prac: 
 
1. Wymiana świetlika dachowego wraz z wymianą podwaliny pod świetlikiem,
2. Obróbka dekarska z papy termozgrzewalnej oraz blachy podwaliny,
3. Zeskrobanie ścian i biegów klatki schodowej ze starej farby wraz z przygotowaniem wszystkich powierzchni do malowania i                 malo-
wanie 
4. Oczyszczenie wraz z pomalowaniem balustrad klatki schodowej,
5. Poszerzenie czterech pierwszych schodów w kierunku ścianki działowej od pomieszczeń gospodarczych w poziomie-1 pod                 po-
trzeby zamontowania szynowego najazdu dla wózków inwalidzkich ,
6. Wykonanie wylewki betonowej w charakterze najazdu(przy zachowaniu proporcji spadków)od drzwi wejściowych w głąb                 korytarza,
7. Wykonanie obrynnowania daszku nad wejściem z położeniem nowego pokrycia na daszku,
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Kozietulskiego 4B - PRD ATH - prace remontowe wewnętrzne PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Prace remontowe części wspónych budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Warszawie przy ulicy Kozietuls-
kiego 4B - prace wewnętrzne 

1 45453000-7 Poszerzenie czterech pierwszych schodów w kierunku ścianki działowej od pomieszczeń gospodarczych w
poziomie-1 pod potrzeby zamontowania szynowego najazdu dla wózków inwalidzkich

1
d.1

KNR AT-17
0108-01
analogia

Cięcie posadzek i stropów z betonu zbrojonego o grubości do 12 cm ręczną piłą
spalinową z tarczą diamentową - cięcie posadzki z lastryka (poszerzenie schodów)

m2

(0.48+1.20+(0.15+0.30)*4)*0.12 m2 0.418
RAZEM 0.418

2
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15
cm - rozebranie fragmetu wejścia przy schodach (poszerzenie schodów)

m3

0.48*1.20*0.60 m3 0.346
RAZEM 0.346

3
d.1

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podło-
gach - podkucie betonu - przygotowanie miejsca pod posadzkę z lastryko

m2

0.48*0.30*4+0.48*0.15*4 m2 0.864
RAZEM 0.864

4
d.1

KNR-W 2-02
0843-01

Obłożenie masą lastryko powierzchni płaskich - poszerzenie schodów m2

0.48*0.30*4+0.48*0.15*4 m2 0.864
RAZEM 0.864

5
d.1

KNR-W 2-02
0843-03

Obłożenie masą lastryko - dodatek za zapuszczenie olejem i zapastowanie m2

0.48*0.30*4+0.48*0.15*4 m2 0.864
RAZEM 0.864

6
d.1

KNR-W 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścia-
nach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu - uzupełnienie ttnku na ścianie
w miejscu poszerzonych schodów

m2

1.20*0.60 m2 0.720
RAZEM 0.720

7
d.1

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

0.48*1.20*0.60 m3 0.346
RAZEM 0.346

2 45453000-7 Wykonanie wylewki betonowej w charakterze najazdu (przy zachowaniu proporcji spadków) od drzwi wejścio-
wych w głąb korytarza

8
d.2

KNR AT-39
0102-01

Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża m2

Korytarz do
przewężenia 

1.20*3.71 m2 4.452

Korytarz przy
schodach 

1.07*0.46+1.92*1.34 m2 3.065

Fragment po-
sadzki przy
zejściu do
piwnicy 

0.75*0.80 m2 0.600

RAZEM 8.117
9

d.2
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pozio-
me

m2

Korytarz do
przewężenia 

1.20*3.71 m2 4.452

Korytarz przy
schodach 

1.07*0.46+1.92*1.34 m2 3.065

Fragment po-
sadzki przy
zejściu do
piwnicy 

0.75*0.80 m2 0.600

RAZEM 8.117
10
d.2

NNRNKB
202 1129-01
1129-03 

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 12 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wy-
konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 (12
cm wartość uśredniona - posadzka ze spadkiem w kierunku drzwi wejściowych -
minimalna grubość około 9 cm - maksymalna 15 cm - przy schodach)

m2

Korytarz do
przewężenia 

1.20*3.71 m2 4.452

Korytarz przy
schodach 

1.07*0.46+1.92*1.34 m2 3.065

Fragment po-
sadzki przy
zejściu do
piwnicy 

0.75*0.80 m2 0.600

RAZEM 8.117
11
d.2

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 16925



Kozietulskiego 4B - PRD ATH - prace remontowe wewnętrzne PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Korytarz do
przewężenia 

1.20*3.71 m2 4.452

Korytarz przy
schodach 

1.07*0.46+1.92*1.34 m2 3.065

Fragment po-
sadzki przy
zejściu do
piwnicy 

0.75*0.80 m2 0.600

RAZEM 8.117
12
d.2

KNR 2-02
1116-01

Posadzki epoksydowe powłokowe  grubości 0.5 mm - warstwa wykończeniowa no-
wej posadzki (najazdu)

m2

Korytarz do
przewężenia 

1.20*3.71 m2 4.452

Korytarz przy
schodach 

1.07*0.46+1.92*1.34 m2 3.065

Fragment po-
sadzki przy
zejściu do
piwnicy 

0.75*0.80 m2 0.600

RAZEM 8.117
3 45453000-7 Zeskrobanie ścian i biegów klatki schodowej ze starej farby wraz z przygotowaniem wszystkich powierzchni

do malowania i malowanie 
13
d.3

KNR-W 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m (do malo-
wania stropu i ścian)

kol.

2.000 kol. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.3

KNR-W 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m (do malo-
wania stropu i ścian nad ostatnim piętrem)

kol.

1.000 kol. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.3

NNRNKB
202 1611b-01

(z.V) Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o
wys. do 4 m

kol.*
stan.

8.000 kol.*
stan.

8.000

RAZEM 8.000
16
d.3

NNRNKB
202 1611b-02

(z.V) Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o
wys. do 6 m

kol.*
stan.

4.000 kol.*
stan.

4.000

RAZEM 4.000
17
d.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

Korytarz do
przewężenia 

1.20*3.71 m2 4.452

Korytarz przy
schodach 

1.07*0.46+1.92*1.34 m2 3.065

Korytarz dol-
ny 

3.88*2.66 m2 10.321

Posadzki na
piętrach i pół-
piętrach oraz
biegi scho-
dów 

2.80*0.93*2*2+2.87*1.00*4.00 m2 21.896

RAZEM 39.734
18
d.3

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2

Drzwi do
mieszkań

1.00*2.00*3.00 m2 6.000

Drzwi wejś-
ciowe 

1.10*2.10 m2 2.310

Drzwi do piw-
nicy i na
strych 

0.80*2.00*2 m2 3.200

RAZEM 11.510
19
d.3

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

Parter (6.22+1.30+3.70+0.30+0.48+3.88+2.86+2.86)*1.50-(1.10+1.00+1.00+0.80)*1.50 m2 26.550
Wyższe kon-
dygnacje 

(2.87+3.88)*2.00*1.50*2.00 m2 40.500

RAZEM 67.050
20
d.3

KNR 9-19
0108-01

Odgrzybianie przy użyciu środków chemicznych - powierzchnia odgrzybiana do 2
m2

msc.

8.000 msc. 8.000
RAZEM 8.000
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Kozietulskiego 4B - PRD ATH - prace remontowe wewnętrzne PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
21
d.3

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na ścianach

m2

Parter (6.22+1.30+3.70+0.30+0.48+3.88+2.86+2.86)*3.70-(1.10+1.00+1.00+0.80)*2.00 m2 72.120
Wyższe kon-
dygnacje 

(2.87+3.88)*2.00*3.80-0.90*2.00*2.00 m2 47.700

(2.87+3.88)*2.00*5.20-0.90*2.00*2.00 m2 66.600
RAZEM 186.420

22
d.3

KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

poz.17 m2 39.734
RAZEM 39.734

23
d.3

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - założono 10% powierzchni ścian

m2

poz.21*10% m2 18.642
RAZEM 18.642

24
d.3

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.23 m2 18.642
RAZEM 18.642

25
d.3

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płas-
kich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 -
założono 10% powierzchni stropów

m2

poz.17*10% m2 3.973
RAZEM 3.973

26
d.3

KNR 4-01
0711-15

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z
cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.25 m2 3.973
RAZEM 3.973

27
d.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome (sufity)

m2

poz.17 m2 39.734
RAZEM 39.734

28
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe (ściany)

m2

poz.21 m2 186.420
RAZEM 186.420

29
d.3

KNR-W 4-01
1207-02
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm -
klatki schodowe

m

(6.22+1.30+3.70+0.30+0.48+3.88+2.86+2.86)-(1.10+1.00+1.00+0.80) m 17.700
(2.87+3.88)*2.00*2-0.90*2.00*2.00 m 23.400

RAZEM 41.100
30
d.3

KNR-W 4-01
1206-05
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe

m2

poz.19 m2 67.050
RAZEM 67.050

31
d.3

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

186.42-67.050 m2 119.370
RAZEM 119.370

32
d.3

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

poz.17 m2 39.734
RAZEM 39.734

33
d.3

KNR-W 2-02
1510-03
z.sz.5.3 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe

m2

poz.31+poz.32 m2 159.104
RAZEM 159.104

34
d.3

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowa-
nych jednokrotnie - drzwiczki do zaworów, rozdzielni elektrycznych itp.

m2

Szafki z wo-
domierzami 

((0.62+0.08+0.08)*(2.15+0.08))*3 m2 5.218

Szafki z za-
worami 

(0.40*0.40)*3.00*3.00 m2 1.440

RAZEM 6.658
35
d.3

KNR 4-01
1212-31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy po-
nad 50 do 100 mm

m

15.00*3.00 m 45.000
RAZEM 45.000

36
d.3

KNR 4-03
0308-02

Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle szt.
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Kozietulskiego 4B - PRD ATH - prace remontowe wewnętrzne PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8.000 szt. 8.000

RAZEM 8.000
37
d.3

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

poz.18 m2 11.510
RAZEM 11.510

38
d.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

poz.17 m2 39.734
RAZEM 39.734

4 45453000-7 Remont i malowanie balustrady schodowej 
39
d.4

KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstruk-
cji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - balustrada z prętów ozdobnych

m2

2.50*4.00*0.90+1.00*4.00*0.90 m2 12.600
RAZEM 12.600

40
d.4

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych - balustrada z prętów ozdobnych m2

2.50*4.00*0.90+1.00*4.00*0.90 m2 12.600
RAZEM 12.600

41
d.4

KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych (elementy
stalowe)

m2

2.50*4.00*0.90+1.00*4.00*0.90 m2 12.600
RAZEM 12.600

42
d.4

KNR 4-01
1209-16
analogia

Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szerokości do
20 cm - malowanie poręczy drewnianiej balustrady schodowej

m

2.50*4.00+1.00*4.00 m 14.000
RAZEM 14.000

5 45261210-9 Wykonanie obrynnowania daszku nad wejściem z położeniem nowego pokrycia na daszku, wykonanie odpro-
wadzenie wód opadowych z daszku nad wejściem

43
d.5

KNR-W 4-01
0518-01

Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowa-
niu

m2

0.85*1.95+1.08*0.50 m2 2.198
RAZEM 2.198

44
d.5

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - papa nawierzchniowa
gr. 5,2 mm

m2

0.85*1.95+1.08*0.50 m2 2.198
RAZEM 2.198

45
d.5

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - papa
nawierzchniowa gr. 5, 2 mm - wywinięcie papy na elewację

m2

(1.00+0.50+0.50)*0.50 m2 1.000
RAZEM 1.000

46
d.5

KNR-W 2-02
0535-04

Założenie pasów usztywniających o szerokości 0.2 m - z blachy ocynkowanej - ob-
róbka dociskowa na ścianie (docisk papy)

m

(1.00+0.50+0.50) m 2.000
RAZEM 2.000

47
d.5

KNR-W 2-02
0514-03
analogia

Krawędzie balkonów i loggii - z blachy stalowej ocynkowanej - krawędź daszka m2

(1.95+0.50+0.50)*0.20 m2 0.590
RAZEM 0.590

48
d.5

KNR-W 2-02
0519-01

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

0.85+0.85+1.95 m 3.650
RAZEM 3.650

49
d.5

KNR-W 2-02
0519-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.5

KNR-W 2-02
0526-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

3.000 m 3.000
RAZEM 3.000

51
d.5

KNR-W 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na
ścianach, loggiach i balkonach - przetarcie spodu daszku

m2

0.85*1.95+1.08*0.50 m2 2.198
RAZEM 2.198

52
d.5

KNR 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - spód daszku
nad wejściem

m2

0.85*1.95+1.08*0.50 m2 2.198
RAZEM 2.198

53
d.5

KNR-W 4-02
0202-09

Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 150 mm -
wstwienie trójnika w istniejącą rurę deszczową na ścianie budynku i włączenie rury
spustowej odprowadzającej wodę z daszku nad wejściem

szt.

1.000 szt. 1.000
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Kozietulskiego 4B - PRD ATH - prace remontowe wewnętrzne PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000

6 45340000-2 Wymiana świetlika dachowego wraz z wymianą podwalin pod świetlikiem, oraz obróbką podwaliny z blachy
ocynkowanej i papy termozgrzewalnej 

54
d.6

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m (do demontażu i montażu
nowego świetlika dachowego)

m2

10.00*3.00 m2 30.000
RAZEM 30.000

55
d.6

KNR 2-02
1607-02

Rusztowania na wysuwnicach stalowych - rusztowanie nad studnią (schodami)
(do demontażu i montażu nowego świetlika dachowego)

m2

2.86*3.88 m2 11.097
RAZEM 11.097

56
d.6

KNR-W 2-02
1613-04
analogia

Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji
drewnianej - zadaszenie zabezpieczające podczas prac związanych z wymianą
świelika

m2

2.86*3.88 m2 11.097
RAZEM 11.097

57
d.6

KNR-W 2-02
0606-04
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przymocowane do
konstrukcji drewnianej - zadaszenie zabezpieczające przed opadami podczas prac
związanych z wymianą świelika

m2

3.86*4.88 m2 18.837
RAZEM 18.837

58
d.6

KNR 4-04
0803-03

Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych nad III kon-
dygnacją

m2

6.00*4.655 m2 27.930
RAZEM 27.930

59
d.6

KNR 4-01
1111-02

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych m2

poz.58 m2 27.930
RAZEM 27.930

60
d.6

KNR 4-04
0813-01

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równoramien-
nych o wym. 30x30x4 - 60x60x8 mm

szt.

20.000 szt. 20.000
RAZEM 20.000

61
d.6

KNR 4-04
0815-02

Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z pozio-
mu III kondygnacji

kg

900.000 kg 900.000
RAZEM 900.000

62
d.6

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:54,56,57,58,59,60,61,63,64,65)

63
d.6

KNR 2-02
1220-03

Świetliki dachowe klatek schodowych (dostawa i montaż) - konstrukcja stalowa lub
aluminiowa zabezpieczona antykorozyjnie, szklenie szkłem bezpiecznym na syste-
mowej podstawie (podwalinie) zgodnie z systemem producenta

m2

6.00*4.655 m2 27.930
RAZEM 27.930

64
d.6

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2

(6.00+0.40+0.40)*2*0.40 m2 5.440
4.655*2*0.40 m2 3.724

RAZEM 9.164
65
d.6

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej m2

6.80*2*1.00 m2 13.600
4.655*2*1.00 m2 9.310

RAZEM 22.910
66
d.6

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 10 km

t

0.500 t 0.500
RAZEM 0.500

67
d.6

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km - szkło zbrojone (wypełnienie
świetlika dachowego)

m3

0.400 m3 0.400
RAZEM 0.400
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Kozietulskiego 4B - PRD ATH - prace remontowe wewnętrzneTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Poszerzenie czterech pierwszych scho-

dów w kierunku ścianki działowej od po-
mieszczeń gospodarczych w poziomie-1
pod potrzeby zamontowania szynowego
najazdu dla wózków inwalidzkich

0.00

2 Wykonanie wylewki betonowej w charak-
terze najazdu (przy zachowaniu proporcji
spadków) od drzwi wejściowych w głąb
korytarza

0.00

3 Zeskrobanie ścian i biegów klatki schodo-
wej ze starej farby wraz z przygotowa-
niem wszystkich powierzchni do malowa-
nia i malowanie 

0.00

4 Remont i malowanie balustrady schodo-
wej 

0.00

5 Wykonanie obrynnowania daszku nad
wejściem z położeniem nowego pokrycia
na daszku, wykonanie odprowadzenie
wód opadowych z daszku nad wejściem

0.00

6 Wymiana świetlika dachowego wraz z wy-
mianą podwalin pod świetlikiem, oraz ob-
róbką podwaliny z blachy ocynkowanej i
papy termozgrzewalnej 

0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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