
CERTBUD.pl ul. Jastrzębowskiego 22/44, 02-786 Warszawa

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45453100-8 Roboty renowacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont sufitu podwieszanego w sali poczekalni dworca autobusowego na Dworcu Zachodnim w Warsza-

wie 
ADRES INWESTYCJI   :     AL. Jerozolimskie 144 dz. nr ew. 39/1
INWESTOR   :     PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ "POLONUS" W WARSZAWIE SPÓŁKA AK-

CYJNA
ADRES INWESTORA   :     AL. JEROZOLIMSKIE 144, 02-305 WARSZAWA
WYKONAWCA ROBÓT   :     ZOSTANIE WYŁONIONY W PRZETARGU
ADRES WYKONAWCY   :     -
BRANŻA   :     BUDOWLANA 

DATA OPRACOWANIA   :     30.05.2016

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
 
Kalkulacj. wykonano na podstawie :
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego ( Dz.U.
Nr 18 poz 172 )
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestors
kiego, Obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie fun
kcjonalno-użytkowym (Dz .U.Nr 130 poz.1389 )
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfi
kacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (dz U. Nr 202 poz 2072 )
 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
 
45000000-7 Roboty budowlane
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
30.05.2016

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



sufi_zachodni.ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Kosztorys

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

530 m2 530.00
RAZEM 530.00

2
d.1

KNR AT-26
0103-02
analogia

Zabezpieczenie ścian i drzwi m2

(54.5*2+10*2+5.58*2)*4 m2 560.64
RAZEM 560.64

3
d.1

KNR 2-02
1612-01

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 4 m m2

530 m2 530.00
RAZEM 530.00

4
d.1

KNR 4-01
0429-05
analogia

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynko-
wanych - rozebranie sufitu podwieszanego z paneli aluminiowych

m2

530 m2 530.00
RAZEM 530.00

5
d.1

KNR 4-03
1133-06

Demontaż opraw żarowych żeliwnych lub aluminiowych zawieszanych
Demontażu istniejących urządzeń zamontowanych do sufitu podwieszanego,
w tym:
- oprawy oświetleniowe LED 60x60 cm -  ok. 38 szt.
- oprawy oświetlenia awaryjnego - ok. 6 szt.
- głośniki DSO - ok. 7 szt.
- czujki ppoż. - ok. 18 szt.
- kamery - ok. 2 szt.
- elementy nieużytkowane (kratki po nagłośnieniu) - ok. 20 szt.

szt.

91 szt. 91.00
RAZEM 91.00

6
d.1 kalk. własna

Demontaż okablowania - przyjęto 1m kabla na 1m2 powierzchni m2

poz.4 m2 530.00
RAZEM 530.00

7
d.1 kalk. własna

Oczyszczenie zdemontowanych instalacji (przyjęto 15% ceny demontażu) kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

8
d.1 kalk. własna

Wymiana zniszczonych elementów instalacji, przyjęto wymianę:
- oprawy oświetleniowe LED 60x60 cm -  ok. 6 szt.
- oprawy oświetlenia awaryjnego - ok. 1 szt.
- głośniki DSO - ok. 1 szt.
- czujki ppoż. - ok. 3 szt.
- kamery - ok. 0 szt.

kpl

1 kpl 1.00
oprawy LED 150zł/szt, oprawy ośw. awaryjnego 100zł/szt, głośniki 60 zł/szt,
czujka ppoż. 200zł/szt

RAZEM 1.00
9

d.1 kalk. własna
Oczyszczenie przestrzeni sufitowej kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

10
d.1

KNR 0-25
0112-03

Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjściowy
powierzchni A -  renowacja konstrukcji i podkonstrukcji stalowej (przyjęto 10%
powierzchni)

m2

poz.4*0.1 m2 53.00
RAZEM 53.00

2 ROBOTY MONTAŻOWE
11

d.2
KNR-W 2-02
1521-01
analogia

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templo-
wą - kolor biały, malowanie gładkie - Renowacja  konstrukcji i podkonstrukcji
stalowej/ gruntowanie podłoży stalowych metodą natrysku (przyjęto 10% po-
wierzchni)

m2

poz.10 m2 53.00
RAZEM 53.00

12
d.2

KNR-W 2-02
1521-01
analogia

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templo-
wą - kolor biały, malowanie gładkie - Renowacja  konstrukcji i podkonstrukcji
stalowej/ malowanie (przyjęto 10% powierzchni)

m2

poz.10 m2 53.00
RAZEM 53.00

13
d.2

KNR 2-02
1217-05
analogia

Obramienia z kątownika - montaż kątowników na ścianach m

110 m 110.00
RAZEM 110.00

14
d.2

KNR 2-02
2007-04

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.podwojne z
kształtow.metal.na stropach - montaż zawiesi, trawerszyn oraz podkonstrukcji

m2
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poz.4 m2 530.00

RAZEM 530.00
15

d.2
KNNR 5
1105-08

Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - korytka
kablowe (przyjęto 0.25m na m2 pomieszczenia)

m

poz.4*0.25 m 132.50
RAZEM 132.50

16
d.2

KNNR 5
0209-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - wykonanie
okablowania ( przyjęto 1m kabla na 1m2 powierzchni)

m

poz.4 m 530.00
RAZEM 530.00

17
d.2

KNR-W 2-02
2007-04
analogia

Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach drewnia-
nych lub metalowych - montaż paneli aluminiowych

m2

poz.4 m2 530.00
RAZEM 530.00

18
d.2

KNNR 7
0209-01

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby - masa ele-
mentu 1 kg - wykonanie zawiesi dla instalacji (przyjęto 0.65kg masy zawiesia
na element instalacji)

t

poz.5*(0.65/1000) t 0.06
RAZEM 0.06

19
d.2

KNNR 5
0503-01
analogia

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, com-
pact - montaż zdemontowanych instalacji

szt

poz.5 szt 91.00
RAZEM 91.00

3 WYMIANA OKŁADZINY ŚCIANY
20

d.3
KNR 0-18
2612-01
analogia

Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu na podłożu betonowym
na ścianach - demontaż istniejącej okłądziny - przyjęto wsp. 0.5 dla demonta-
żu

m2

5.58*1.68 m2 9.37
RAZEM 9.37

21
d.3

KNR 0-18
2612-01
analogia

Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu na podłożu betonowym
na ścianach - montaż nowej podkonstrukcji pod panele aluminiowe

m2

poz.20 m2 9.37
RAZEM 9.37

22
d.3

KNR 2-02
2006-03
analogia

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na ścianach na
rusztach - montaż płyt aluminiowych

m2

5.58*1.68 m2 9.37
RAZEM 9.37

4 PRACE POMOCNICZE
23

d.4
KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odl. do 1 km - przyjęto 5kg/m2

t

(poz.4+poz.20)*(5/1000) t 2.70
RAZEM 2.70

24
d.4

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 15

t

poz.23 t 2.70
RAZEM 2.70

25
d.4

KNR-W 4-01
1215-08
analogia

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

530 m2 530.00
RAZEM 530.00

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 32039 Użytkownik: CERTBUD.pl


