
Przedmiar 
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz

1 d.1
Rozbiórka elementów konstrukcji 
betonowych zbrojonych -schody terenowe m3
(18.5*2.5+5*2.5)*0.20 m3 11.750

RAZEM

2 d.1

Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km. m3
(18.5*2.5+5*2.5)*0.20 m3 11.750

RAZEM

3 d.1

Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi, dodatek 
na każdy następny 1 km odległości ponad 1 
km. Krotność = 12 m3
(18.5*2.5+5*2.5)*0.20 m3 11.750

RAZEM
4 d.1 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

2*3 m2 6.000
RAZEM

5 d.1
Demontarz listew  instalacyjnych 
przykręcanych o szer. do 20 mm m
0.54+2.12+2.4+1.2+0.4+0.55+0.55+1.2+1.7
+0.55+2.4+0.38+2.45+0.45+2.44+0.55+1.2
+1.2+2.4+0.3+0.45+0.55+0.55+0.65+2.45+
2.58+1.2+2.46+1.2+1.2+1.2+0.55+2.4+1.7+
1.2+0.55+0.6+1.7+2.4+1.2+0.6+1.7+2.4+0.
55+1.2+6.04+2.2+4.37+3.76+2.03+2.3+1.2
+2.1+2.4+1.8+1.8 m 88.220

RAZEM

6 d.2
Podbudowa betonowa zagęszczana 
mechanicznie o grubości 15 cm m2
(18.5*2.5+5*2.5)*0.20 m2 11.750

RAZEM

7 d.2

Schody żelbetowe - stopnie betonowe 
zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym 
podłożu - z wykorzystaniem pompy do 
betonu m3
(18.5*2.5+5*2.5)*0.20 m3 11.750

RAZEM

8 d.2

Schody żelbetowe - stopnie betonowe 
zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym 
podłożu - ręczne układanie betonu m3
(18.5*2.5+5*2.5)*0.20 m3 11.750

RAZEM

9 d.2

Przygotowanie i montaż zbrojenia 
elementów budynków i budowli - pręty 
gładkie t
0.0375 t 0.038

RAZEM



10 d.4

Obudowa elementów konstrukcji płytami 
gipsowo-kartonowymi, na rusztach 
metalowych, pojedynczych,  obudowa 
jednowarstwowa, 55-01. m2
(0.54+2.12+2.4+1.2+0.4+0.55+0.55+1.2+1.
7+0.55+2.4+0.38+2.45+0.45+2.44+0.55+1.
2+1.2+2.4+0.3+0.45+0.55+0.55+0.65+2.45
+2.58+1.2+2.46+1.2+1.2+1.2+0.55+2.4+1.7
+1.2+0.55+0.6+1.7+2.4+1.2+0.6+1.7+2.4+0
.55+1.2+6.04+2.2+4.37+3.76+2.03+2.3+1.2
+2.1+2.4+1.8+1.8)*0.2 m2 17.644

RAZEM

11 d.4

Przygotowanie powierzchni pod malowanie 
farbami emulsyjnymi starych tynków z 
poszpachlowaniem nierówności m2
(1.7+1.82+4.2+4.2+4.23+3.6+5.85+6.54+4.
78)*2.4 
+10.17*2.4+(5.68+3.31+25.93+23.59)*2.4+
9.6*2.4+2*29.64*2.4-3*1.42*2-
0.8*2*5+32.45*2.4-
3*0.8*2+16.28*2.4+92.71*2*2.4-8*0.8*2-
5.82*2.4*6+2.4*2.3*8-
2*0.8*2+(2.61+1.4+1.4)*4.32*3+(4.32+2.4)*
2.1*0.5*3+ 
2.61*1.3*3+3.22*2.3*3+6.02*2.4*3+4.87*2.4
*3+1.44*4.32*2+2.6*2.4*2 m2 1130.752

RAZEM
12 d.4 Zabezpieczenie podłóg folią m2

92.3+58.3+97.4+253.2+13.45*2+11.5+28.2
+11.5+28.2+14.7+32.8+5+38+7.81+28.2 m2 734.010

RAZEM
13 d.4 Zabezpieczenie drzwi  folią m2

0.8*2*36 m2 57.600
RAZEM

14 d.4
Demontażi ponowny montaż gablot 
ściennych i tabliczek szt.
30 szt. 30.000

RAZEM

15 d.4
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi 
starych tynków wewnętrznych - ścian. m2



(1.7+1.82+4.2+4.2+4.23+3.6+5.85+6.54+4.
78)*2.4 
+10.17*2.4+(5.68+3.31+25.93+23.59)*2.4+
9.6*2.4+2*29.64*2.4-3*1.42*2-
0.8*2*5+32.45*2.4-
3*0.8*2+16.28*2.4+92.71*2*2.4-8*0.8*2-
5.82*2.4*6+2.4*2.3*8-
2*0.8*2+(2.61+1.4+1.4)*4.32*3+(4.32+2.4)*
2.1*0.5*3+ 
2.61*1.3*3+3.22*2.3*3+6.02*2.4*3+4.87*2.4
*3+1.44*4.32*2+2.6*2.4*2 m2 1130.752

RAZEM
16 d.4 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

2*0.5*3 m2 3.000
RAZEM

17 d.4

wymiana uszkodzonych płyt - Sufity 
podwieszone jednowarstwowe na ruszcie 
metalowym m2
6 m2 6.000

RAZEM

18 d.4
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi 
starych tynków wewnętrznych - sufitów. m2
92.3+58.3+97.4+253.2+13.45*2+11.5+28.2
+11.5+28.2+14.7+32.8+5+38+7.81+28.2 m2 734.010

RAZEM

19 d.4
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - 
zgrzewanie wykładzin rulonowych m2
2*3 m2 6.000

RAZEM

20 d.4

Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 
w jednym miejscu z płytek terakotowych 
30x30 cm na kleju m2
3.5 m2 3.500

RAZEM

21 d.4

Wymiana cokolików o długości do 1 m w 
jednym miejscu z jednego rzędu płytek 
terakotowych 15x30 cm na zaprawie 
cementowej m
1.5 m 1.500

RAZEM

22 d.4

malowanie proszkowe farbami 
poliwinylowymi elementów metalowycho 
powierzchni ponad 0.5 m2 m2
(2*4.64+3.15*12+1.6*2)*2 m2 100.560

RAZEM

23 d.4
Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i 
balustrad z prętów prostych m2

5.26+5.26+4.75+3*(2.56+1.4+5.26+2.8)*1.2
m2 58.542

RAZEM



24 d.4 Mycie po robotach malarskich okien m2
0.69*0.73*10+1.08*1.87*16+6.99*1.420*4 m2 77.054

RAZEM
25 d.4 Mycie po robotach malarskich posadzek m2

734.010 m2 734.010
RAZEM

26 d.4

Osadzenie przepustów w ścianach lub 
stropach z gipsu lub gazobetonu; dł 
przebicia do 15 cm, śr. rury do 63 mm - 
przepusty w ścianach szt.
3 szt. 3.000

RAZEM

27 d.4

Prefabrykowane okrągłe kable gesis 2x2,5 
lub 4x1,5 mm2 układane w kanałach 
otwartych na konstrukcji bez mocowania m
3 m 3.000

RAZEM


