
ZPO SZANIEC 2015-1 OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 REMONT  POKRYCIA  DACHOWEGO
1

d.1
kalkulacja
własna

Uszczelnienie poktycia dachowego na kalenicy dachu z zastosowaniem uszczelek
klinowych

m

48.00 m 48.00
RAZEM 48.00

2 POSADZKI  Z  WYKŁADZINY TYPU "TARKETT" (stare podłoże - podłoga na legarach)
2

d.2
KNR 4-01
0818-05 -
analogia

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami podłogowymi m2

178.24 m2 178.24
RAZEM 178.24

3
d.2

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg ślepych m2

178.24 m2 178.24
RAZEM 178.24

4
d.2

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

214.2 m 214.20
RAZEM 214.20

5
d.2

kalkulacja
własna

Usunięcie starej izolacji  oraz oczyszczenie podłoża po dokonanych robotach roz-
biórkowych

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

6
d.2

KNR 2-02
0609-02 -
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS-20 gr.5 cm poziome
na wierzchu konstrukcji na podsypce cementowo piaskowej o średniej grubości
5cm

m2

178.24 m2 178.24
RAZEM 178.24

7
d.2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio-
me podposadzkowe

m2

178.24 m2 178.24
RAZEM 178.24

8
d.2

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm m2

178.24 m2 178.24
RAZEM 178.24

9
d.2

KNR 2-02
1106-03

Dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 3

m2

178.24 m2 178.24
RAZEM 178.24

10
d.2

KNR 2-02
1106-07

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

178.24 m2 178.24
RAZEM 178.24

11
d.2

NNRNKB
202 1130-02
- analogia

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 (z przygotowaniem po-
wierzchni pod tarkett)

m2

178.24 m2 178.24
RAZEM 178.24

12
d.2

KNR 2-02
1112-05 -
analogia

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW typu "Tarkett Optima", homogeniczne, jednorodne, gr. min 2mm (wykładzina
z wywinięciem 10 cm na cokolik, układ z dwóch kolorów tj. obramowanie sali po
obwodzie + kilka wstawek na posadzce)

m2

178.24 m2 178.24
RAZEM 178.24

13
d.2

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych ty-
pu "tarket"

m2

178.24 m2 178.24
RAZEM 178.24

3 POSADZKI  Z  WYKŁADZINY TYPU "TARKETT" (stare podłoże - wykładzina PCV)
14
d.3

KNR 4-01
0818-05 -
analogia

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami podłogowymi m2

765.15 m2 765.15
RAZEM 765.15

15
d.3

KNR 4-01
1204-08 -
analogia

Przygotowanie powierzchni pod posadzki  z poszpachlowaniem nierówności (po-
sadzka + cokolik)

m2

765.15 m2 765.15
RAZEM 765.15

16
d.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub równoważnym -
powierzchnie poziome

m2

765.15 m2 765.15
RAZEM 765.15
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17
d.3

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

765.15 m2 765.15
RAZEM 765.15

18
d.3

NNRNKB
202 1130-02
- analogia

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 (przygotowanie powierz-
chni pod tarkett)

m2

765.15 m2 765.15
RAZEM 765.15

19
d.3

KNR 2-02
1112-05 -
analogia

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW typu "Tarkett Optima", homogeniczne, jednorodne, gr. min 2mm (podłoga z
wywinięciem 10 cm na cokolik, układ z dwóch kolorów tj. obramowanie sali + kilka
wstawek na posadzce)

m2

765.15 m2 765.15
RAZEM 765.15

20
d.3

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych ty-
pu "tarket"

m2

765.15 m2 765.15
RAZEM 765.15

4 POSADZKI  Z  WYKŁADZINY TYPU "TARKETT" (stare podłoże - posadzka lastryko szlifowane)
21
d.4

kalkulacja
własna

Przygotowanie podłoża pod wylewkę samopoziomującą (stare podłoże - lastryko
szlifowane)

m2

47.40 m2 47.40
RAZEM 47.40

22
d.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "szczepnymi" - powierzchnie poziome m2

47.40 m2 47.40
RAZEM 47.40

23
d.4

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

47.40 m2 47.40
RAZEM 47.40

24
d.4

NNRNKB
202 1130-02
- analogia

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 (przygotowanie powierz-
chni pod tarkett)

m2

47.40 m2 47.40
RAZEM 47.40

25
d.4

KNR 2-02
1112-05 -
analogia

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW typu "Tarkett Optima", homogeniczne, jednorodne, gr. min 2mm (podłoga z
wywinięciem 10 cm na cokolik, układ z dwóch kolorów tj. obramowanie sali + kilka
wstawek na posadzce)

m2

47.40 m2 47.40
RAZEM 47.40

26
d.4

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych ty-
pu "tarket"

m2

47.40 m2 47.40
RAZEM 47.40

5 REMONT  PROGÓW  
27
d.5

kalkulacja
własna

Wykucie starych progów drzwiowych drewnianych oraz reperacja tynku i malowa-
nia przy progach

m

33 m 33.00
RAZEM 33.00

28
d.5

KNR 4-01
0815-08 /
analogia/

Montaż listew aluminiowych żółtych na łączeniach ze starą posadzką (dł.1,00m) szt

30 szt 30.00
RAZEM 30.00

29
d.5

KNR 4-01
0815-08 /
analogia/

Montaż listew aluminiowych żółtych na łączeniach ze starą posadzką (dł.1,70m) szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

6 WYWÓZ  I  UTYLIZACJA  GRUZU
30
d.6

kalkulacja in-
dywidualna

Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu budowy kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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