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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Lp. Podstawa Opis jm Razem 

1 KNR 4-04 0504-03 
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych obmiar  
= 13.500 m2 

m2 
 13.500 

m2 

2 KNR 2-02 1102-02 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 
obmiar  = 13.200 m2 

m2 
 13.200 

m2 

3 KNR-W 4-01 0821-08 Rozebranie okładziny ściennej obmiar  = 28.000 m2 m2 
 28.000 

m2 

4 KNR 2-02 0829-06 
Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x20 cm na 
klej metodą zwykłą obmiar  = 28.000 m2 

m2 
 28.000 

m2 

5 KNR 4-02 0235-06 Demontaż umywalki obmiar  = 1.000 kpl. kpl. 1.000 kpl. 

6 KNNR 4 0230-02 
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 
gruszkowym dla osób z niepełnosprawnościami  
obmiar  = 1.000 kpl. 

kpl. 1.000 kpl. 

7 KNR-W 4-02 0235-08 
Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania 
podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z 
miską porcelanową obmiar  = 1.000 kpl. 

kpl. 1.000 kpl. 

8 KNNR 4 0233-03 
Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób 
z niepełnosprawnościami obmiar  = 1.000 kpl. 

kpl. 1.000 kpl. 

9 KNR 4-02 0216-07 
Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego 
podłogowego na wpust ściekowy liniowy dł 50 cm w 
prysznicach obmiar  = 2.000 szt. 

szt. 2.000 szt. 

10 TZKNBK XVIII I B-119 
Bateria z natryskiem stałym - wymiana obmiar  = 
1.000 kpl. 

kpl. 1.000 kpl. 

11 KNNR 4 0211-01 
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o 
śr. 50 mm o połączeniach wciskowych obmiar  = 
2.000 szt. 

szt. 2.000 szt. 

12 KNNR 4 0211-03 
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o 
śr. 110 mm o połączeniach wciskowych obmiar  = 
1.000 szt. 

szt. 1.000 szt. 

13 KNR-W 4-03 1001-01 
Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów 
wtynkowych w cegle obmiar  = 20.000 m 

m 
= 20.000 

m 

14 
KNR-W 4-01 0326-02 
analogia 

Zatynkowanie bruzd poziomych i pionowych  w 
ścianach z cegieł-po robotach hydraulicznych i 
elektrycznych obmiar  = 20.000 m 

m 
= 20.000 

m 

15 NNRNKB 202 1134-02 
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami 
przeznaczonymi do gruntowania - powierzchnie 
pionowe obmiar  = 12.000 m2 

m2 
 12.000 

m2 



 

16 KNR 4-01 1204-01 
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów obmiar  = 12.000 m2 

m2 
 12.000 

m2 

17 TZKNBK XVIII I B-119 
Bateria z natryskiem stałym - wymiana obmiar  = 
1.000 kpl. 

kpl. 1.000 kpl. 

18  analiza indywidualna 
Dostawa i obsadzenie luster łazienkowych o 
wymiarach 60x60 cm w ramie obrotowej obmiar  = 
1.000 szt. 

szt. 1.000 szt. 

19 KNR-W 4-03 1133-07 
Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub 
plafonier przykręcanych obmiar  = 3.000 szt. 

szt. 3.000 szt. 

20 KNNR 5 0504-02 
Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne 
strugoodporne porcelanowe przykręcane obmiar  = 
3.000 kpl. 

kpl. 3.000 kpl. 

21 KNNR 5 0205-01 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu 
innym niż betonowe obmiar  = 25.000 m 

m 
= 25.000 

m 

22 KNNR 5 0302-05 
Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 
wylotach obmiar  = 4.000 szt. 

szt. 4.000 szt. 

23 NNRNKB 202 1119-10 

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek 
terakotowych o wym.40x40 cm ( z gresu 
polerowanego )   luzem na zaprawie klejowej w 
pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 obmiar  = 
13.200 m2 

m2 
 13.200 

m2 

24 KNR-W 4-01 0353-05 
Wykucie z muru ościeżnic metalowych obmiar  = 
4.000 m2 

m2 4.000 m2 

25 KNR 4-01 0322-02 
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z 
cegieł obmiar  = 2.000 szt. 

szt. 2.000 szt. 

26 KNNR 5 0307-01 
Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne 
jednobiegunowe obmiar  = 2.000 szt. 

szt. 2.000 szt. 

27 KNR 0-17 2609-08 
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym obmiar  = 10.000 m 

m 10.000 m 

28  kalk. własna 

Montaż wentylatora elektrycznego wyciągowego do 
wentylacji mechanicznej z podłączeniem 
elektrycznym do włącznika oświetlenia pomieszczeń 
łazienki obmiar  = 3.000 szt. 

szt. 3.000 szt. 

29 KNR 4-04 1105-01 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym 
przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
rozładowaniu na odległość do 1 km Krotność = 20 
obmiar  = 1.500 m3 

m3 1.500 m3 

30  analiza indywidualna 
Demontaż balustrady dla niepełnosprawnych obmiar  
= 1.500 m 

m 1.500 m 

31 KNR 19-01 0346-05 
Wykucie otworów na drzwi zewnętrznych i okna w 
ścianach na zaprawie cementowej o gr. ponad 1/2 
cegły obmiar  = 1.800 m3 

m3 1.800 m3 



 

32 KNR 9-29 0203-02 

Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek 
działowych i przedścianek z płyt gipsowo-
kartonowych przy powierzchni demontażu do 5 m2 - 
rozstaw słupków ponad 50 cm obmiar  = 15.400 m2 

m2 
 15.400 

m2 

33 KNNR 3 0605-02 
Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów 
farbą klejową w kolorze jasnym ze skrobaniem starej 
farby obmiar  = 95.700 m2 

m2 
 95.700 

m2 

34 KNR 4-01 1202-01 

Dwukrotne malowanie i gruntowanie farbami 
klejowymi w kolorze jasnym sufitów w 
pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 
starych tynków wewn. obmiar  = 31.200 m2 

m2 
 31.200 

m2 

35 KNR 4-04 0504-03 
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych obmiar  
= 6.000 m2 

m2 6.000 m2 

36 KNR 2-02 1102-02 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 
obmiar  = 10.000 m2 

m2 
 10.000 

m2 

37 NNRNKB 202 1134-01 
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami 
przeznaczonymi do gruntowania - obmiar  = 66.000 
m2 

m2 
 66.000 

m2 

38 
KNR 2-21 0101-04 
analogia 

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i 
śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodem 
samowyładowczym na odległość do 20 km obmiar  = 
2.000 m3 

m3 2.000 m3 

39 KNR 4-03 1133-07 
Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub 
plafonier przykręcanych obmiar  = 2.000 szt. 

szt. 2.000 szt. 

40 KNR 4-03 1122-02 
Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o 
natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 
obmiar  = 2.000 szt. 

szt. 2.000 szt. 

41 KNR 5-08 0307-03 

Montaż na gotowym podłożu łączników 
instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w 
puszce instalacyjnej z podłączeniem obmiar  = 3.000 
szt. 

szt. 3.000 szt. 

42 KNNR 5 0307-01 
Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne 
jednobiegunowe obmiar  = 4.000 szt. 

szt. 4.000 szt. 

43 KNNR 5 0502-01 

Oprawy oświetleniowe ledowe 50x50 obmiar  = 
10.000 szt 
SPROTSTOWANIE – Winno być oświetlenie ledowe 
60x60 w związku z tym KNR jest błędny  

szt 10.000 szt 

44  kalk. własna 

Montaż wentylatora elektrycznego wyciągowego do 
wentylacji mechanicznej z podłączeniem 
elektrycznym do włącznika oświetlenia pomieszczeń 
łazienki obmiar  = 1.000 szt. 

szt. 1.000 szt. 

45 
KNR 4-01 0354-13 
analogia 

Montaż uchwytów dla osób z 
niepełnosprawnościami obmiar  = 3.000 szt. 

szt. 3.000 szt. 



 

46 
 analiza indywidualna 
Uproszczona 

Okno uchylne 1mx1,5 obmiar  = 1.000 szt szt  1.000 szt 

47 NNRNKB 202 1025-04 

(z.IV) Okna o pow.ponad 1,x0,90z kształtowników z 
wysokoudarowego PCW, oszklone szybą zespoloną 
bezpieczną, z kompletem okuć, uchylne, w dolnej 
części 0,50 m obmiar  = 2.900 m2 

m2 2.900 m2 

48 
kalkulacja własna  
Uproszczona 

Dostawa i obsadzenie parapetów ( konglomerat ) o 
wymiarach 1,85x0,42 m oraz 1,00x0,42 m o  
grubośći min 3 cm w kolorze marmur obmiar  = 
2.000 szt 

szt  2.000 szt 

49 KNR 2-02 1112-03 
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez 
warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit obmiar  = 
40.000 m2 

m2 
 40.000 

m2 

50 KNR 13-23 0701-06 
Uzupełnienie listew przysciennych obmiar  = 32.000 
m 

m 32.000 m 

 

Miejscem realizacji usługi będzie miejsce realizacji projektu ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki. 


