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Obiekt lub rodzaj robót: Roboty remontowe budowlane

Nazwa i kod CPV: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4  Tynkowanie
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie

Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
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Kosztorys Kody CPV: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4  Tynkowanie
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie
REMONT POMIESZCZEŃ Nr 238 i Nr 237  -  II piętro blok "D" strona prawa

1 Element ROBOTY MALARSKIE I GLAZURNICZE

1.1 KNR 202/2006/2
(2)

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na zaprawie, na paskach, płyty grubości 12,5˙mm
m2 97,90

1.2 KNR 202/2006/4
(2)

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5˙mm
m2 45,20

1.3 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
m2 97,90

1.4 KNR 202/1514/1
(1)

Tapetowanie ścian, (na gotowym podłożu) tapetą gładką zmywalną , odpornymi na zmywanie oraz  światło, 
usuwane rozszczepialnie. Np firmy Graham&Brown – typ Quintessential, Pure, Evita. Kyoto; BM INTERNATIONAL
 lub inna równoważna. m2 97,90

1.5 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 
2-krotnie m2 45,20

1.6 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne pok. 242 i 236 m2 36,00

1.7 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 3,30

1.8 KNNRW 2/805/2 Licowanie ścian  z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki 20x25 cm m2 2,50

1.9 KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz ceglany m3 0,17

1.10 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz (kol.17-19) do 7km m3 0,17

2 Element Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
POSADZKI Z PODŁOŻAMI- posadzki płytkowe

2.1 KNR 401/818/5 
analogia

Zerwanie posadzki z wykładzin dywanowych
m2 25,00

2.2 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17-podłoga
m2 25,00

2.3 KNR 401/803/1 Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0˙m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na 
ostro - 50% m2 12,50

2.4 KNR 12/1118/1 Przygotowanie podłoża  pod posadzki z płytek ceramicznych układanych na klej m2 25,00

2.5 KNR 12/1118/11 Posadzki z płytek ceramicznych gatunek I gr. min. 9mm  układanych na klej, płytki 60x60˙cm, metoda 
kombinowana m2 25,00

2.6 KNR 202/1120/1 Przygotowanie podłoża cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, 
cokolik 10˙cm m 18,60

2.7 KNR 12/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, metoda 
kombinowana m 18,60

3 Element SUFITY PODWIESZANE

3.1 KNR 909/302/2 
(1) analogia

Wykonanie sufitu podwieszanego dekoracyjnego wraz z oświetleniem LED wpuszczanym w sufit. Sufit   z płyt 
gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej i zawiesiach, sufit 1-warstwowy, wykończony obudową (wieńcem) 
szer. 7cm m2 13,78

4 Element POSADZKI Z PODŁOŻAMI- posadzka z paneli podłogowych

4.1 KNR 1901/933/5
analogia

Rozebranie posadzek z paneli podłogowych z oderwaniem listew
m2 20,20

4.2 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17-podłoga
m2 20,20

4.3 KNR 401/803/1 Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0˙m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na 
ostro - 50% m2 10,10

4.4 KNRW 202/112
2/1 analogia

Układanie paneli podłogowych winylowych na podkładzie do paneli  o wysokich właściwościach wygłuszających 
(tłumiących stukanie). Panele klasy ścieralności min. 32/AC4, o strukturze drewna, Panele winylowe - Ze spodnią 
częścią z korka  wytłumiającą odgłosy kroków. 
Nośna płyta HDF, warstwa wierzchnia z odpornego  na ścieranie przezroczystego  PVC. O właściwościach 
antypoślizgowych i nie przyciągających kurzu. m2 20,20

4.5 KNNR 7/507/4 
analogia

Montaż listew przypodłogowych PCV
m 16,70

5 Element ROBOTY MONTAŻOWE I WYKOŃCZENIOWE

5.1 KNNR 3/306/1 Wykucie z istniejących ścian stolarki dzrzwiowej m2 8,19

5.2 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko m 7,50

5.3 NNRNKB 
202/2143/3

Dostawa i montaż - Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 
30-40˙cm m 7,50

5.4 NZ Dostawa i montaż drzwi pełnych bezprzylgowych, ościeżnica (obudowa skrzynkowa), akustycznych o 
współczynniku  izolacyjności akustycznej Rw=36 dB  wraz z ościeżnicą  i okuciami.   o budowie zapewniającą 
wysoką izolacyjność akustyczną. Drzwi jednoskrzydłowe o Wym. 90cmx200cm w świetle ościeżnicy kpl. 3,00
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5.5 NZ Dostawa i montaż drzwi pełnych, bezprzylgowych,  ościeżnice (obudowa  skrzynkowa) wraz z ościeżnicą  i 
okuciami.  Jednoskrzydłowe o Wym. 70cmx200cm w świetle ościeżnicy (drzwi do łazienki z podcięciem 
zapewniającym właściwą wentylację) kpl. 1,00

5.6 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacji grawitacyjnej szt 2,00

5.7 NZ Dostawa i montaż żaluzji drewnianej z lameli ( listew) o szr. 50mm, na rynnie stalowej, z drabinką taśmową, z 
maskownicą rynny górnej  (1 szt dla jednego okna dwudzielnego o wym 240cmx175cm) wg  załączonego wzoru kpl 3,00

5.8 Kalkulacja 
własna

Dostawa ii montaż taśm ochronnych PCV szer. 20 cm dł. 200 cm
kpl 1,00

5.9 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż -  Obudowy grzejnków c.o wys. 70cm x szer. 160cm z tafli szkła bezpiecznego lakierowanego i 
podklejonego folią,  przepuszczającej ciepło, kolor, mocowanego na elementach ze stali nierdzewnej, od dołu 
nóżki, z możliwością zdjęcia do mycia kpl 3,00


