
PRZEDMIAR ROBÓT

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

Wymiana stolarki drzwiowej w 2022 r.
1 lokal ul. Kilińskiego 6 m 5
1

d.1
KNR 4-01
0354-04

Zdjęcie skrzydła drzwiowego i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem o po-
wierzchni do 2 m2

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1

KNR-W 2-02
1026-04 +
KNR 4-01
0320-02

Montaż drzwi (ościeżnica + skrzydło) zewnętrznych do lokalu, stalowych pełnych ociep-
lonych jednoskrzydłowych, wyposażonych w dwa zamki wpuszczane w drzwi, klamkę,
wizjer, próg z przekładką termiczną odporne, drzwi o o wymiarach 0,98x2,06 m, w okle-
inie drewnopodobnej, lewe, odporne na warunki atmosferyczne

m2

0.98*2.06 m2 2.02
RAZEM 2.02

3
d.1

KNR 4-01
0708-01

Naprawa tynków na ościeżach z zatarciem na gładko m

2*(2.06*2+0.98) m 10.20
RAZEM 10.20

4
d.1

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie glifów od zewnątrz i od wewnątrz m2

2*(2.06*2+0.98)*0.15 m2 1.53
RAZEM 1.53

5
d.1

KNR 4-01
1204-05

Malowanie glifów od wewnątrz i od zewnątrz farbą emulsyjną m2

2*(2.06*2+0.98)*0.15 m2 1.53
RAZEM 1.53

6
d.1

kalkulacja
własna

Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Norma PRO Wersja 4.22



PRZEDMIAR ROBÓT

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

2 lokal ul. Limanowskiego 23 m 5
7

d.2
KNR 19-01
1020-02

Demontaż okładziny z paneli na glifach wewnętrznych m2

2*(1.82*2+0.90)*0.15 m2 1.36
RAZEM 1.36

8
d.2

KNR 4-01
0354-04

Zdjęcie skrzydła drzwiowego i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem o po-
wierzchni do 2 m2

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.2

KNR-W 2-02
1026-04 +
KNR 4-01
0320-02

Montaż drzwi (ościeżnica + skrzydło) zewnętrznych do lokalu, stalowych pełnych ociep-
lonych jednoskrzydłowych, wyposażonych w dwa zamki wpuszczane w drzwi, klamkę,
wizjer, próg z przekładką termiczną, drzwi o wymiarach 0,90x1,82 m, w okleinie drew-
nopodobnej, prawe

m2

0.90*1.82 m2 1.64
RAZEM 1.64

10
d.2

KNR 4-01
0708-01

Naprawa tynków na ościeżach z zatarciem na gładko m

2*(1.82*2+0.90) m 9.08
RAZEM 9.08

11
d.2

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie glifów od zewnątrz i od wewnątrz m2

2*(1.82*2+0.90)*0.15 m2 1.36
RAZEM 1.36

12
d.2

KNR 4-01
1204-05

Malowanie glifów od wewnątrz i od zewnątrz farbą emulsyjną elewacyjną m2

2*(1.82*2+0.90)*0.15 m2 1.36
RAZEM 1.36

13
d.2

kalkulacja
własna

Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

- 2 -
Norma PRO Wersja 4.22



PRZEDMIAR ROBÓT

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

3 lokal ul. Pańska 3 m 5
14

d.3
KNR 4-01
0354-04

Zdjęcie skrzydła drzwiowego i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem o po-
wierzchni do 2 m2

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.3

KNR-W 2-02
1026-04 +
KNR 4-01
0320-02

Montaż drzwi (ościeżnica + skrzydło) zewnętrznych do lokalu, stalowych pełnych ociep-
lonych jednoskrzydłowych, wyposażonych w dwa zamki wpuszczane w drzwi, klamkę,
wizjer, próg z przekładką termiczną odporne, drzwi o o wymiarach 0,97x2,03 m, w okle-
inie drewnopodobnej, prawe, otwierane na zewnątrz

m2

0.97*2.03 m2 1.97
RAZEM 1.97

16
d.3

KNR 4-01
0708-01

Naprawa tynków na ościeżach z zatarciem na gładko m

2*(2.03*2+0.97) m 10.06
RAZEM 10.06

17
d.3

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie glifów od zewnątrz i od wewnątrz m2

2*(2.03*2+0.97)*0.15 m2 1.51
RAZEM 1.51

18
d.3

KNR 4-01
1204-05

Malowanie glifów od wewnątrz i od zewnątrz farbą emulsyjną m2

2*(2.03*2+0.97)*0.15 m2 1.51
RAZEM 1.51

19
d.3

kalkulacja
własna

Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Norma PRO Wersja 4.22



PRZEDMIAR ROBÓT

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

4 lokal ul. Poniatowskiego 35 m 6
20

d.4
KNR 4-01
0354-04

Zdjęcie skrzydła drzwiowego i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem o po-
wierzchni do 2 m2

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

21
d.4

KNR-W 2-02
1026-04 +
KNR 4-01
0320-02

Montaż drzwi (ościeżnica + skrzydło) zewnętrznych do lokalu, stalowych pełnych ociep-
lonych jednoskrzydłowych, wyposażonych w dwa zamki wpuszczane w drzwi, klamkę,
wizjer, próg z przekładką termiczną, drzwi o wymiarach 0,90x1,96 m, w okleinie drew-
nopodobnej, prawe, otwierane na wewnątrz

m2

0.9*1.96 m2 1.76
RAZEM 1.76

22
d.4

KNR 4-01
0708-01

Naprawa tynków na ościeżach z zatarciem na gładko m

2*(1.96*2+0.9) m 9.64
RAZEM 9.64

23
d.4

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie glifów od zewnątrz i od wewnątrz m2

2*(1.96*2+0.9)*0.15 m2 1.45
RAZEM 1.45

24
d.4

KNR 4-01
1204-05

Malowanie glifów od wewnątrz i od zewnątrz farbą emulsyjną m2

2*(1.96*2+0.9)*0.15 m2 1.45
RAZEM 1.45

25
d.4

kalkulacja
własna

Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Norma PRO Wersja 4.22



PRZEDMIAR ROBÓT

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

5 lokal ul. Żeromskiego 25A m3
26

d.5
KNR 4-01
0354-04

Zdjęcie skrzydła drzwiowego i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem o po-
wierzchni do 2 m2

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

27
d.5

KNR-W 2-02
1026-04 +
KNR 4-01
0320-02

Montaż drzwi (ościeżnica + skrzydło) zewnętrznych do lokalu, stalowych pełnych ociep-
lonych jednoskrzydłowych, wyposażonych w dwa zamki wpuszczane w drzwi, klamkę,
wizjer, próg z przekładką termiczną, drzwi o wymiarach 0,98x2,05 m, w okleinie drew-
nopodobnej, lewe, otwierane na zewnątrz

m2

0.98*2.05 m2 2.01
RAZEM 2.01

28
d.5

KNR 4-01
0708-01

Naprawa tynków na ościeżach z zatarciem na gładko m

2*(2.05*2+0.98) m 10.16
RAZEM 10.16

29
d.5

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie glifów od zewnątrz i od wewnątrz m2

2*(2.05*2+0.98)*0.15 m2 1.52
RAZEM 1.52

30
d.5

KNR 4-01
1204-05

Malowanie glifów od wewnątrz i od zewnątrz farbą emulsyjną m2

2*(2.05*2+0.98)*0.15 m2 1.52
RAZEM 1.52

31
d.5

kalkulacja
własna

Zdjęcie skrzydła drzwiowego wewnętrznego o pow. do 2 m2 szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

32
d.5

KNR-W 2-02
1022-04

Zakup i montaż (dopasowanie do futryny) skrzydła drzwi wewnętrznych płytowych z du-
żą szybą, kolor biały, drzwi prawe,  wyposażonego w klamkę z szyldem - fabrycznie
wykończone

m2

0.88*2.04 m2 1.80
RAZEM 1.80

33
d.5

kalkulacja
własna

Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Norma PRO Wersja 4.22



PRZEDMIAR ROBÓT

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

6 lokal ul. Tylna 23 m6
34

d.6
KNR 4-01
0354-04

Zdjęcie skrzydła drzwiowego i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem o po-
wierzchni do 2 m2

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

35
d.6

KNR-W 2-02
1026-04 +
KNR 4-01
0320-02

Montaż drzwi (ościeżnica + skrzydło) zewnętrznych do lokalu, stalowych pełnych ociep-
lonych jednoskrzydłowych, wyposażonych w dwa zamki wpuszczane w drzwi, klamkę,
wizjer, próg z przekładką termiczną, drzwi o wymiarach 0,98x2,05 m, w okleinie drew-
nopodobnej, lewe, otwierane na zewnątrz

m2

0.98*2.05 m2 2.01
RAZEM 2.01

36
d.6

KNR 4-01
0708-01

Naprawa tynków na ościeżach z zatarciem na gładko m

2*(2.05*2+0.98) m 10.16
RAZEM 10.16

37
d.6

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie glifów od zewnątrz i od wewnątrz m2

2*(2.05*2+0.98)*0.15 m2 1.52
RAZEM 1.52

38
d.6

KNR 4-01
1204-05

Malowanie glifów od wewnątrz i od zewnątrz farbą emulsyjną m2

2*(2.05*2+0.98)*0.15 m2 1.52
RAZEM 1.52

39
d.6

kalkulacja
własna

Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Norma PRO Wersja 4.22



PRZEDMIAR ROBÓT

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

7 lokal ul. 11 Listopada 37 m2
40

d.7
KNR 4-01
0354-04

Zdjęcie dwóch skrzydeł drzwiowych i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem
o powierzchni do 2 m2

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

41
d.7

KNR-W 2-02
1026-04 +
KNR 4-01
0320-02

Montaż drzwi (ościeżnica + skrzydło) zewnętrznych do lokalu, stalowych pełnych ociep-
lonych jednoskrzydłowych, wyposażonych w dwa zamki wpuszczane w drzwi, klamkę,
wizjer, próg z przekładką termiczną odporne, drzwi o o wymiarach 0,90x2,00 m, w okle-
inie drewnopodobnej, prawe, otwierane na zewnątrz

m2

0.90*2.00 m2 1.80
RAZEM 1.80

42
d.7

KNR 4-01
0708-01

Naprawa tynków na ościeżach z zatarciem na gładko m

2*(2.00*2+0.90) m 9.80
RAZEM 9.80

43
d.7

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie glifów od zewnątrz i od wewnątrz m2

2*(2.00*2+0.90)*0.15 m2 1.47
RAZEM 1.47

44
d.7

KNR 4-01
1204-05

Malowanie glifów od wewnątrz i od zewnątrz farbą emulsyjną m2

2*(2.00*2+0.90)*0.15 m2 1.47
RAZEM 1.47

45
d.7

kalkulacja
własna

Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Norma PRO Wersja 4.22


