
ekonomik 2020 sanepid PRZEDMIAR 

Lp. Pods tawa Opis 1 wyl iczenia 1 j - m . Poszcz. Razem 
REMONT OBIEKTU Z E S P O t U SZKOL EKONOMICZNYCH W STASZOWIE 

1 Sala N r 6 2 
1.1 KNR-W 4- Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz uzupetnienle ubytkow w pomiesz- m2 

01 1202-09 czeniach o powierzchni podJogi ponad 5 m2 
10.5*5.9+(10.5+5.9)*2*3.2 m2 166.910 

RAZEM 166.910 
1.2 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn^trznych m2 

1505-01 scian i sufitow - tynkow gladkich bez gruntowania 
10.5*5.9+(10.5+5.9r2*1.6 m2 114.430 

RAZEM 114.430 
1.3 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farb^ olejn^ lub ftalowg tynkow wewn.bez m2 

1503-02 szpachlowania - lamperia 
(10.5+5.9)*2*1.6 m2 52.480 

RAZEM 52.480 
1.4 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farb^ olejn^ lub ftalow^ drzwi, drzwiczek i elemen- m2 

1510-05 tow petnych o powierzchni ponad 0,5 m2 bez szpachlowania - skrzydia 
drzwiowe i oscieznice 
2*1*2 m2 4.000 

RAZEM 4.000 
1.5 KNNR-W 3 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wy- m2 

1014-07 ktadzin i plytek 
10.5*5.9 m2 61.950 

RAZEM 61.950 
2 Sala Nr 63 

2.1 KNR-W 4- Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz uzupetnienle ubytkow w pomiesz- m2 
01 1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 

6.43*10.35+(6.43+10.35)*2*3.2 m2 173.943 
- RAZEM 173.943 

2.2 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn^trznych m2 
1505-01 scian i sufitow - tynkow gladkich bez gruntowania 

6.43*10.35+(6.43+10.35)*2*1.6 m2 120.247 
RAZEM 120.247 

2.3 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwyWe farb^ olejn^ lub ftalow^ tynkow wewn.bez m2 
1503-02 szpachlowania - lamperia 

(6.43+10.35)*2*1.6 m2 53.696 
RAZEM 53.696 

2.4 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejn^ lub ftalowq drzwi, drzwiczek i elemen- m2 
1510-05 tow petnych o powierzchni ponad 0,5 m2 bez szpachlowania - skrzydta 

drzwiowe i oscieznice 
2*1*2 m2 4.000 

RAZEM 4.000 
2.5 KNNR-W 3 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wy- m2 

1014-07 ktadzin i ptytek 
6.43*10.35 m2 66.551 

RAZEM 66.551 
3 Sala Nr 64 

3.1 KNR-W 4- Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz uzupetnienle ubytkow w pomiesz- m2 
01 1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 

6.43*10.35+(6.43+10.35)*2*3.2 m2 173.943 
RAZEM 173.943 

3.2 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn^trznych m2 
1505-01 scian i sufitow - tynkow gladkich bez gruntowania 

6.43*10.35+(6.43+10.35)*2*1.6 m2 120.247 
RAZEM 120.247 

3.3 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farb^ olejn^ lub ftalow^ tynkow wewn.bez m2 
1503-02 szpachlowania - lamperia 

(6.43+10.35r2*1.6 m2 53.696 
RAZEM 53.696 

3.4 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farb^ olejn^ lub ftalow^ drzwi, drzwiczek i elemen- m2 
1510-05 tow petnych o powierzchni ponad 0,5 m2 bez szpachlowania - skrzydta 

drzwiowe i oscieznice 
2*1*2 m2 4.000 

RAZEM 4.000 
3.5 KNNR-W 3 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wy- m2 

1014-07 ktadzin i ptytek 
6.43*10.35 m2 66.551 

RAZEM 66.551 
4 Sala N r 6 5 

4.1 KNR-W 4- Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz uzupetnienle ubytkow w pomiesz- m2 
01 1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 

6.43*10.35+(6.43+10.35)*2*3.2 m2 173.943 
RAZEM 173.943 

4.2 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn^trznych m2 
1505-01 scian i sufitow - tynkow gtadkich bez gruntowania 
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6.43*10.35+(6.43+10.35)*2*1.6 m2 120.247 

RAZEM 120.247 
4.3 KNR 2-02 

1503-02 
Dwukrotne malowanie zwykte farbq olejnq lub ftalow^ tynkow wewn.bez 
szpactilowania - lamperia 
(6.43+10.35)*2*1.6 

m2 

m2 53.696 
RAZEM 53.696 

4.4 KNR 2-02 
1510-05 

Dwukrotne malowanie farbq olejn^ lub ftalow^ drzwi, drzwiczek i elemen-
tdw petnych o powierzchni ponad 0,5 m2 bez szpachlowania - skrzydta 
drzwiowe i oscieznice 
2*1*2 

m2 

m2 4.000 
RAZEM 4.000 

4.5 KNNR-W 3 
1014-07 

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wy-
ktadzin i ptytek 
6.43*10.35 

m2 

m2 66.551 
RAZEM 66.551 

5 Laz ienk i przy sai l nr 64 
5.1 KNR-W 4-

01 1202-09 
Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz uzupetnienle ubytkow w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 
(1.84*3.25+(1.84+3.25r2*1.2+3.23*2*1.2)*2 

m2 

m2 51.896 
RAZEM 51.896 

5.2 KNR 2-02 
1505-01 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn^trznych 
scian i sufitow - tynkow gladkich bez gruntowania 
51.896 

m2 

m2 51.896 
RAZEM 51.896 

5.3 KNR 2-02 
1510-05 

Dwukrotne malowanie farb^ olejnq lub ftalow^ drzwi, drzwiczek i elemen-
tow petnych o powierzchni ponad 0,5 m2 bez szpachlowania - skrzydta 
drzwiowe i oscieznice 
2*0.9*2*2 -

m2 

m2 7.200 
RAZEM 7.200 

5.4 KNNR-W 3 
1014-07 

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wy-
ktadzin i ptytek 
1.8*3.25*2 

m2 

m2 11.700 
RAZEM 11.700 

6 Korytarz 11 pietro + klatka s c h o d o w a 
6.1 KNR-W 4-

01 1202-09 
Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz uzupetnienle ubytkow w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 
21.80*3.86+(21.80+3.86)*2*3.2+6.5*4.14+(6.5+4.16)*2*3.4+8.5*2.5+5 

m2 

m2 374.020 
RAZEM 374.020 

6.2 KNR 2-02 
1505-01 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn^trznych 
scian i sufitow - tynkow gtadkich bez gruntowania 
21.8*3.86+(21.8+3.86)*2*1.6+6.5*4.16+(6.5+4.16)*2*1.7+8.5*2.5*0.5+5* 
0.5 

m2 

m2 242.669 

RAZEM 242.669 
6.3 KNR 2-02 

1503-02 
Dwukrotne malowanie zwykte farbq olejn^ lub ftalow^ tynkow wewn.bez 
szpachlowania - lamperia 
(21.8+3.86)*2*1.6+(6.5+4.16)*2*1.7+8.5*2.5*0.5+5*0.5 

m2 

m2 131.481 
RAZEM 131.481 

6.4 KNR 2-02 
1510-05 

Dwukrotne malowanie farb^ olejn^ lub ftalow^ drzwi, drzwiczek i elemen-
tow petnych o powierzchni ponad 0,5 m2 bez szpachlowania - skrzydta 
drzwiowe i oscieznice 
2*1*2 

m2 

m2 4.000 
RAZEM 4.000 

6.5 KNR 2-02 
1513-09 

Dwukrotne malowanie chemoodporne farbami poliwinylowymi powierzchni 
metal.ponad 0.5m2 - dwukrotne malowanie barierek i krat stalowych farb^ 
chlorokauczukowg 
32 

m2 

m2 32.000 
RAZEM 32.000 

6.6 KNNR-W 3 
1014-07 

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wy-
ktadzin i ptytek 
21.8*3.86+6.5*4.16 

m2 

m2 111.188 
RAZEM 111.188 

7 Lazienki przy klatce schodowe j 
7.1 KNR-W 4-

01 1202-09 
Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz uzupetnienle ubytkow w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 
(1.84*3.25+(1.84+3.25)*2*1.2+3.23*2*1.2)*2 

m2 

m2 51.896 
RAZEM 51.896 

7.2 KNR 2-02 
1505-01 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn^trznych 
scian i sufitow - tynkow gtadkich bez gruntowania 
51.896 

m2 

m2 51.896 
RAZEM 51.896 

7.3 KNR 2-02 
1510-05 

Dwukrotne malowanie farb^ olejn^ lub ftalowq drzwi, drzwiczek i elemen-
tow petnych o powierzchni ponad 0,5 m2 bez szpachlowania - skrzydta 
drzwiowe i oscieznice 
2*0.9*2*2 

m2 

m2 7.200 
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RAZEM 7.200 

7.4 KNNR-W 3 
1014-07 

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wy-
ktadzin i ptytek 
1.8*3.25*2 

m2 

m2 11.700 
RAZEM 11.700 

8 Bibl ioteka 
8.1 KNR-W 4-

01 1202-09 
Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz uzupetnienle ubytkow w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 
10.75*10.3+(10.75+10.3)*2*3.2+3*2+0.55*0.3*3*3.2+1.3*10.75+1.3*7 

m2 

m2 276.104 
RAZEM 276.104 

8.2 KNR 2-02 
1505-01 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn^trznych 
scian i sufitow - tynkow gtadkich bez gruntowania 
10.75*10.3+(10.75+10.3)*2*1.6+3*2*1.6+0.55*0.3*3*1.6+1.3*10.75+1.3*7 

m2 

m2 211.552 
RAZEM 211.552 

8.3 KNR 2-02 
1503-02 

Dwukrotne malowanie zwykte farb^ olejnq lub ftalowq tynkow wewn.bez 
szpachlowania - lamperia 
64.55 

m2 

m2 64.550 
RAZEM 64.550 

8.4 KNR 2-02 
1510-05 

Dwukrotne malowanie farb^ olejn^ lub ftalow^ drzwi, drzwiczek i elemen-
tdw petnych o powierzchni ponad 0,5 m2 bez szpachlowania - skrzydta 
drzwiowe i oscieznice 
2*1*2 

m2 

m2 4.000 
RAZEM 4.000 

8.5 KNNR-W 3 
1014-07 

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wy-
ktadzin i ptytek 
10.75*10.3 

m2 

m2 110.725 
RAZEM 110.725 

9 Korytarz J pietro (przy sekretariacie) 
9.1 KNR-W 4-

01 1202-09 
Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz uzupetnienle ubytkow w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 
2.2*3+(2.2+3)*2*3.2+3.7*4.5+(3.7+4.5)*2*3.2+10.18*2.24+(10.18+2.24)*2* 
3.2+10.75*2.96+(10.75+2.96)*2*3.2 

m2 

m2 330.865 

RAZEM 330.865 
9.2 KNR 2-02 

1505-01 
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn^trznych 
scian i sufitow - tynkow gtadkich bez gruntowania 
2.2*3+(2.2+3)*2*1.6+3.7*4.5+(3.7+4.5)*2*1.6+10.18*2.24+(10.18+2.24r2* 
1.6+10.75*2.96+(10.75+2.96)*2*1.6 

m2 

m2 204.369 

RAZEM 204.369 
9.3 KNR 2-02 

1503-02 
Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowq tynkow wewn.bez 
szpachlowania - lamperia 
126.496 

m2 

m2 126.496 
RAZEM 126.496 

9.4 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farb^ olejn^ lub ftalowq drzwi, drzwiczek i elemen- m2 
1510-05 tow petnych o powierzchni ponad 0,5 m2 bez szpachlowania - skrzydta 

drzwiowe i oscieznice 
2*1*2 m2 4.000 

RAZEM 4.000 
9.5 KNNR-W 3 

1014-07 
Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wy-
ktadzin i ptytek 
2.2*3+3.7*4.5+10.18*2.24+10.75*2.96 

m2 

m2 77.873 
RAZEM 77.873 

10 Sala Nr 53 
10.1 KNR-W 4-

01 1202-09 
Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz uzupetnienle ubytkow w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 
6.1*8.8+(6.10+8.8)*2*3.2 

m2 

m2 149.040 
RAZEM 149.040 

10.2 KNR 2-02 
1505-01 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn^trznych 
scian i sufitow - tynkow gtadkich bez gruntowania 
6.10*8.8+(6.1+8.8)*2*1.6 

m2 

m2 101.360 
RAZEM 101.360 

10.3 KNR 2-02 
1503-02 

Dwukrotne malowanie zwykte farb^ olejng lub ftalow^ tynkow wewn.bez 
szpachlowania - lamperia 
(6.1+8.8)*2*1.6 

m2 

m2 47.680 
RAZEM 47.680 

10.4 KNR 2-02 
1510-05 

Dwukrotne malowanie farb^ olejn^ lub ftalowq drzwi, drzwiczek i elemen-
tow petnych o powierzchni ponad 0,5 m2 bez szpachlowania - skrzydta 
drzwiowe i oscieznice 
2*1*2 

m2 

m2 4.000 
RAZEM 4.000 

10.5 KNNR-W 3 
1014-07 

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wy-
ktadzin i ptytek 
6.1*8.8 

m2 

m2 53.680 
RAZEM 53.680 

11 Laz ienka przy pok. dyrektora 
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11.1 KNR-W 4- Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz uzupelnienie ubytkow w pomiesz- m2 

01 1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 
1.86*2.7+(1.86+2.7)*2*1.2 m2 15.966 

RAZEM 15.966 
11.2 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn^trznych m2 

1505-01 scian i sufitow - tynkow gtadkich bez gruntowania 
15.966 m2 15.966 

RAZEM 15.966 
11.3 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farb^ olejn^ lub ftalow^ drzwi, drzwiczek i elemen- m2 

1510-05 tow petnych o powierzchni ponad 0,5 m2 bez szpachlowania - skrzydta 
drzwiowe i oscieznice 
2*0.9*2*2 m2 7.200 

RAZEM 7.200 
11.4 KNNR-W 3 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wy- m2 

1014-07 ktadzin i ptytek 
1.86*2.7 m2 5.022 

RAZEM 5.022 
12 Sekretariat, pokdj dyrektora, schowek 

12.1 KNR-W 4- Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz uzupetnienle ubytkow w pomiesz- m2 
01 1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 

4.25*4.1 +(4.25+4.1 )*2*3.2+1.81 *4.36+(1.81 +4.36)*2*1.6+5.4*6.1 +(5.4+ m2 205.041 
6.1)*2*3.2 

RAZEM 205.041 
12.2 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn^trznych m2 

1505-01 scian i sufitow - tynkow gtadkich bez gruntowania 
205.041 m2 205.041 

RAZEM 205.041 
12.3 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farb^ olejn^ lub ftalow^ drzwi, drzwiczek i elemen- m2 

1510-05 tdw petnych o powierzchni ponad 0,5 m2 bez szpachlowania - skrzydta 
drzwiowe i oscieznice 
2*1*3*2 m2 12.000 

RAZEM 12.000 
12.4 KNNR-W 3 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wy- m2 

1014-07 ktadzin i ptytek 
4.25*4.1 + 1.81*4.36+5.4*6.1 m2 58.257 

RAZEM 58.257 
13 Sala Nr 53a 

13.1 KNR-W 4- Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz uzupetnienle ubytkow w pomiesz- m2 
01 1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 

4.13*3.7+(4.13+3.7)*2*3.2 m2 65.393 
RAZEM 65.393 

13.2 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn^trznych m2 
1505-01 scian i sufitow - tynkow gtadkich bez gruntowania 

4.13*3.7+(4.13+3.70)*2*1.6 m2 40.337 
RAZEM 40.337 

13.3 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farb^ olejnq lub ftalow^ tynkow wewn.bez m2 
1503-02 szpachlowania - lamperia 

(4.13+3.7)*2*1.6 m2 25.056 
RAZEM 25.056 

13.4 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farb^ olejng lub ftalow^ drzwi, drzwiczek i elemen- m2 
1510-05 tow petnych o powierzchni ponad 0,5 m2 bez szpachlowania - skrzydta 

drzwiowe i oscieznice 
2*1*2 m2 4.000 

RAZEM 4.000 
13.5 KNNR-W 3 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wy- m2 

1014-07 ktadzin 1 ptytek 
4.13*3.7 m2 15.281 

RAZEM 15.281 
14 Pokoj pedaqoqa 

14.1 KNR-W 4- Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz uzupetnienle ubytkow w pomiesz- m2 
01 1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 

3.72*4.46+(3.72+4.46)*2*3.2 m2 68.943 
RAZEM 68.943 

14.2 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn^trznych m2 
1505-01 scian 1 sufitow - tynkow gtadkich bez gruntowania 

68.943 m2 68.943 
RAZEM 68.943 

14.3 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbq olejn^ lub ftalow^ drzwi, drzwiczek i elemen- m2 
1510-05 tow petnych o powierzchni ponad 0,5 m2 bez szpachlowania - skrzydta 

drzwiowe i oscieznice 
2*1*2 m2 4.000 

RAZEM 4.000 
14.4 KNNR-W 3 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wy- m2 

1014-07 ktadzin i ptytek 
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3.72*4.46 m2 16.591 

RAZEM 16.591 
15 Sala N r 4 6 

15.1 KNR-W 4- Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz uzupetnienle ubytkow w pomiesz- m2 
01 1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 

8.07*4.3+(8.07+4.3)*2*3.3 m2 116.343 
RAZEM 116.343 

15.2 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn^trznych m2 
1505-01 scian i sufitow - tynkow gtadkich bez gruntowania 

8.07*4.3+(8.07+4.3)*2*1.7 m2 76.759 
RAZEM 76.759 

15.3 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbq olejng lub ftalow^ tynkow wewn.bez m2 
1503-02 szpachlowania - lamperia 

(8.07+4.3)*2*1.6 m2 39.584 
RAZEM 39.584 

15.4 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farb^ olejn^ lub ftalow^ drzwi, drzwiczek i elemen- m2 
1510-05 tow petnych o powierzchni ponad 0,5 m2 bez szpachlowania - skrzydta 

drzwiowe i oscieznice 
2*1*2 m2 4.000 

RAZEM 4.000 
15.5 KNNR-W 3 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wy- m2 

1014-07 ktadzin i ptytek 
8.07*4.3 m2 34.701 

RAZEM 34.701 
16 Sala Nr 45 

16.1 KNR-W 4- Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz uzupetnienle ubytkow w pomiesz- m2 
01 1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 

6.11*10.34+(6.11+10.34)*2*3.2 m2 168.457 
RAZEM 168.457 

16.2 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn^trznych m2 
1505-01 scian i sufitow - tynkow gtadkich bez gruntowania 

6.11'10.34+(6.11 + 10.34)*2*1.6 m2 115.817 
RAZEM 115.817 

16.3 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalow^ tynkow wewn.bez m2 
1503-02 szpachlowania - lamperia 

(6.11+10.34)*2*1.6 m2 52.640 
RAZEM 52.640 

16.4 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farb^ olejn^ lub ftalow^ drzwi, drzwiczek i elemen- m2 
1510-05 tow petnych o powierzchni ponad 0,5 m2 bez szpachlowania - skrzydta 

drzwiowe i oscieznice 
2*1*2 m2 4.000 

RAZEM 4.000 
16.5 KNNR-W 3 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wy- m2 

1014-07 kladzin i ptytek 
6.11*10.34 m2 63.177 

RAZEM 63.177 
17 Remont / uszczelnienie kanatu wenty lacyjneqo 

17.1 KALKULA- Remont / uszczelnienie kanatu wentylacyjnego kpl. 
CJA WLAS-
NA 

1 kpl. 1.000 
RAZEM 1.000 
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