
5,5*5(1,5*2,4*3+1,5*2,4*5,5*0,5+2*2,4*5*0,5)*0,5(1,5*2,4*3+1,5*2,4*5,5*0,5+2*2,4*5*0,5)*0,527,5*0,151,5*2,5(1,2+1+1,32+0,78+0,65)*2,5+(6,75+0,28*2+1,04+0,93+0,5+0,87+0,5*2+1,82)*2,98+(0,87+0,93+3,83+1,77+0,54+3,17)*2,44+(5,07-0,9+2,13+0,44+0,12+4,02+1,5+2,13)*2,98+(2,13*2+3,9+3,72)*2,8+(3,86+0,47+4)*2,980,5*1,44*2,51,6*2,7(2,13*2+3,9+3,72-0,9)*2,818,1+34,9(1,2+1+1,32+0,78+0,65)+(6,75+0,28*2+1,04+0,93+0,5+0,87+0,5*2+1,82)+(0,87+0,93+3,83+1,77+0,54+3,17)+(5,07-0,9+2,13+0,44+0,12+4,02+1,5+2,13)+3,86+0,47+452,37*0,3(1,2+1+1,32+0,78+0,65)*2,5+(6,75+0,28*2+1,04+0,93+0,5+0,87+0,5*2+1,82)*2,98+(0,87+0,93+3,83+1,77+0,54+3,17)*2,44+(5,07-0,9+2,13+0,44+0,12+4,02+1,5+2,13)*2,98+(3,86+0,47+4)*2,98(1,2+1+1,32+0,78+0,65)*2,5+(6,75+0,28*2+1,04+0,93+0,5+0,87+0,5*2+1,82)*2,98+(0,87+0,93+3,83+1,77+0,54+3,17)*2,44+(5,07-0,9+2,13+0,44+0,12+4,02+1,5+2,13)*2,98+(2,13*2+3,9+3,72)*2,8+(3,86+0,47+4)*2,98(1,2+1+1,32+0,78+0,65)*2,5+(6,75+0,28*2+1,04+0,93+0,5+0,87+0,5*2+1,82)*2,98+(0,87+0,93+3,83+1,77+0,54+3,17)*2,44+(5,07-0,9+2,13+0,44+0,12+4,02+1,5+2,13)*2,98+(2,13*2+3,9+3,72)*2,8+(3,86+0,47+4)*2,988,1+34,9+4*1,6+1,4*3,90,9*2*3(4,42+1,2+1,2)*2,53+(4,3+1,44+1,38)*2,73+5,41*2,88-1,8+3,92*3,29+2,92*3,1+3,55*3,117+11,7+15,84,08*2+4,17*2+2,82*2+4,17*2+5,7*2+2,76*2-0,9*3(4,08*2+4,17*2+2,82*2+4,17*2+5,7*2+2,76*2)*2,85-0,9*2*317+11,7+15,8(2,8+2,85*2)*0,00652,85*2,80,9*22,69*2,85*22,56*2,85+2,76*2,854,32*0,04+54,9*0,04+54,9*0,05+1,8+4,32*0,5*0,04+83,4*0,3*0,04+0,5

Data opracowania:

2018-03-24

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń pracowni digitalizacji i rekonstrukcji cyfrowej w budynku Kina Kosmos
przy ul. Sokolskiej 66

Obiekt lub rodzaj robót: Prace budowlane demontażowe, naprawcze, wykończenia wnętrz

Inwestor: Instytucja Filmowa " Silesia Film ", 40 - 008 Katowice, ul. Górnicza 5

Jednostka opracowująca kosztorys: Proj. Nadzór Kosztorysowanie Budowlane mgr inż. Robert Hantkiewicz, ul. Narutowicza 48A/ 135,  
Sosnowiec
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Remont pomieszczeń pracowni digitalizacji i
rekonstrukcji cyfrowej w budynku Kina Kosmos
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont pomieszczeń pracowni digitalizacji i rekonstrukcji cyfrowej w budynku 
Kina Kosmos przy ul. Sokolskiej 66

1 Rozdział PIWNICA
1.1 Element Prace ziemne

1.1.1 KNRW 
201/118/1

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15˙cm, z przerzutem 
humusu bez darni

Wyliczenie ilości robót:

5,5*5 27,500000

RAZEM: 27,500000 m2 27,50

1.1.2 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria 
gruntu III - przyjeto 50 % całego wykopu

Wyliczenie ilości robót:

(1,5*2,4*3+1,5*2,4*5,5*0,5+2*2,4*5*0,5)*0,5 16,350000

RAZEM: 16,350000 m3 16,35

1.1.3 KNR 201/202/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IV - wykopy fundamentowe i dla izolacji istniejących ścian 
przyziemia - przyjęto 50 % całego wykopu

Wyliczenie ilości robót:

(1,5*2,4*3+1,5*2,4*5,5*0,5+2*2,4*5*0,5)*0,5 16,350000

RAZEM: 16,350000 m3 16,35

1.1.4 KNR 201/230/1 
(2)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 74˙kW (100˙KM) - zasypywanie wykopów ziemią rodzimą z wykopów m3 32,7

1.1.5 KNR 201/307/4 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria 
gruntu V-VI - zasypanie powrotne humusem

Wyliczenie ilości robót:

27,5*0,15 4,125000

RAZEM: 4,125000 m3 4,13

1.2 Element Prace zewnętrzne, izolacje

1.2.1 KNRW 
202/602/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, emulsja 
asfaltowa, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2,5 3,750000

RAZEM: 3,750000 m2 3,75

1.2.2 KNRW 
202/602/2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, emulsja 
asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę m2 3,75

1.2.3 KNRW 
202/608/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,
1˙warstwa - analogia - izolacja cieplna ścian przyziemia - styropian XPS 15 cm m2 3,75

1.3 Element Piwnica - demontaże

1.3.1 KNRW 
401/701/5

Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne

Wyliczenie ilości robót:

(1,2+1+1,32+0,78+0,65)*2,5+(6,75+0,28*2+1,04+0,93+0,5+

0,87+0,5*2+1,82)*2,98+(0,87+0,93+3,83+1,77+0,54+3,17)*2

,44+(5,07-0,9+2,13+0,44+0,12+4,02+1,5+2,13)*2,98+(2,13*

2+3,9+3,72)*2,8+(3,86+0,47+4)*2,98 180,951200

RAZEM: 180,951200 m2 180,95

1.3.2 KNRW 
401/348/4

Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c.: ścian, filarów, kolumn - otwór technologiczny

Wyliczenie ilości robót:

0,5*1,44*2,5 1,800000

RAZEM: 1,800000 m3 1,80

1.3.3 DC 20/118/1 Odbicie tynków ze ścian, słupów i pilastrów, z zaprawy cem-wap - odbicie tynku z części ściany od 
strony zewnętrznej w miejscu wykucia otworu technologicznego

Wyliczenie ilości robót:

1,6*2,7 4,320000

RAZEM: 4,320000 m2 4,32

1.3.4 KNRW 
401/711/3 (1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z 
gazo- i pianobetonów, tynk c-w. - analogia - naprawa tynków ( pomieszczenie czyszczarki )

Wyliczenie ilości robót:

(2,13*2+3,9+3,72-0,9)*2,81 30,853800

RAZEM: 30,853800 m2 30,85
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1.3.5 KNRW 
401/711/13 (2)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (stropy płaskie, belki, podciągi, biegi spoczniki 
schodowe) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w. naprawa tynków - ( pom. 
czyszczarki, pracownia konserwacji )

Wyliczenie ilości robót:

8,1+34,9 43,000000

RAZEM: 43,000000 m2 43,00

1.3.6 KNRW 
401/726/1 (2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii˙III, podłoża z cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonów, do 1˙m2/miejsce - otynkowanie miejsca po otworze technologicznym m2 4,32

1.3.7 KNRW 
401/812/5

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju - piwnica - analogia
m2 54,9

1.3.8 KNRW 
401/804/7

Naprawa posadzek cementowych, zerwanie posadzki - piwnica
m2 54,9

1.4 Element Piwnica - podłoża, posadzki

1.4.1 NNRNKB 
202/1133/1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu 
"Miksokreta", grubość 5˙cm m2 54,9

1.4.2 KNRW 
202/1123/2 (1)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej winylowy -  
wykładzina tarkett iQ toro sc m2 54,9

1.4.3 KNRW 
202/1123/4

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych -  wykładzina tarkett iQ 
toro sc m2 54,9

1.4.4 KSNR 2/1106/5 Listwy przyścienne z PCV zgrzewane - analogia - zgrzewanie wykładziny wywiniętej na ścianę -  
wykładzina tarkett iQ toro sc m 59,28

1.5 Element Piwnica - prace naprawcze, wykończeniowe, ściany

1.5.1 KNRW 
401/304/1 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej
m3 1,80

1.5.2 KNRW 
401/726/1 (2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii˙III, podłoża z cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonów, do 1˙m2/miejsce - otynkowanie miejsce po otworze technologicznym od strony 
zewnętrznej m2 4,32

1.5.3 KNR 40/201/6 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o 
normalnej twardości, mur grubości 45-50˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,2+1+1,32+0,78+0,65)+(6,75+0,28*2+1,04+0,93+0,5+0,87

+0,5*2+1,82)+(0,87+0,93+3,83+1,77+0,54+3,17)+(5,07-0,9+

2,13+0,44+0,12+4,02+1,5+2,13)+3,86+0,47+4 52,370000

RAZEM: 52,370000 m 52,37

1.5.4 KNR 40/208/1 Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, wykonanie jednego cyklu krzemiankowania - pas 30 cm w 
obszarze rzędu iniekcyjnego

Wyliczenie ilości robót:

52,37*0,3 15,711000

RAZEM: 15,711000 m2 15,71

1.5.5 KNR 40/208/3 Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni - obrzutka 50 % 
( przyjeto 1 cm )

Wyliczenie ilości robót:

(1,2+1+1,32+0,78+0,65)*2,5+(6,75+0,28*2+1,04+0,93+0,5+

0,87+0,5*2+1,82)*2,98+(0,87+0,93+3,83+1,77+0,54+3,17)*2

,44+(5,07-0,9+2,13+0,44+0,12+4,02+1,5+2,13)*2,98+(3,86+

0,47+4)*2,98 147,687200

RAZEM: 147,687200 m2 147,69

1.5.6 KNR 40/208/4 Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, wykonanie tynku magazynującego sole grubości 10˙mm  - 
tynk solochłonny m2 147,69

1.5.7 KNR 40/210/1 
(1)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1˙cm, zaprawa  Sanierputz-WTA -
analogia - tynk renowacyjny ( przyjeto 1 cm ) m2 147,69

1.5.8 KNR 40/212/1 
analogia

Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie - analogia - szpachla 
Fainputz - szpachlowanie powierzchni tynków m2 147,69

1.5.9 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - analogia - Remmers Hydro - 
Tiefengrund -  - gruntowanie ścian

Wyliczenie ilości robót:

(1,2+1+1,32+0,78+0,65)*2,5+(6,75+0,28*2+1,04+0,93+0,5+

0,87+0,5*2+1,82)*2,98+(0,87+0,93+3,83+1,77+0,54+3,17)*2

,44+(5,07-0,9+2,13+0,44+0,12+4,02+1,5+2,13)*2,98+(2,13*

2+3,9+3,72)*2,8+(3,86+0,47+4)*2,98 180,951200

RAZEM: 180,951200 m2 180,95

1.5.10 KNR 40/212/3 
(1)

Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 1-krotne, farba Relo Sanierputzfarbe -  
malowanie farbą silikonową - ściany

Wyliczenie ilości robót:

(1,2+1+1,32+0,78+0,65)*2,5+(6,75+0,28*2+1,04+0,93+0,5+

0,87+0,5*2+1,82)*2,98+(0,87+0,93+3,83+1,77+0,54+3,17)*2

,44+(5,07-0,9+2,13+0,44+0,12+4,02+1,5+2,13)*2,98+(2,13*

2+3,9+3,72)*2,8+(3,86+0,47+4)*2,98 180,951200

RAZEM: 180,951200 m2 180,95
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1.5.11 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - analogia - Remmers Hydro - 
Tiefengrund -  - gruntowanie sufitów

Wyliczenie ilości robót:

8,1+34,9+4*1,6+1,4*3,9 54,860000

RAZEM: 54,860000 m2 54,86

1.5.12 KNR 40/212/3 
(1)

Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 1-krotne, farba Relo Sanierputzfarbe -  
malowanie farbą silikonową - sufity m2 54,86

1.6 Element Stolarka , rolety

1.6.1 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż z dostawą rolet zewnętrznych adaptacyjnych sterowanych elektrycznie
kpl 3,00

1.6.2 KNRW 
401/353/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2˙m2
szt 3

1.6.3 KNRW 
202/1026/1 (1)

Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe zewnętrzne, ościeżnice zwykłe - analogia - drzwi drewniane 
kompletne - piwnica

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2*3 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,400
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2 Rozdział PARTER
2.1 Element Parter - ściany, sufity

2.1.1 KNRW 
401/711/3 (1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z 
gazo- i pianobetonów, tynk c-w. - analogia - naprawa tynków m2 83,43

2.1.2 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - ściany
m2 83,43

2.1.3 KNRW 
202/1510/3

Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - malowanie ścian - parter
- farba lateksowa Tikkurilla Optiva 20

Wyliczenie ilości robót:

(4,42+1,2+1,2)*2,53+(4,3+1,44+1,38)*2,73+5,41*2,88-1,8+3,

92*3,29+2,92*3,1+3,55*3,1 83,426800

RAZEM: 83,426800 m2 83,43

2.1.4 KNRW 
401/711/13 (2)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (stropy płaskie, belki, podciągi, biegi spoczniki 
schodowe) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w. naprawa tynków - ( pom. 
czyszczarki, pracownia konserwacji ) m2 25,4

2.1.5 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - sufity
m2 25,4

2.1.6 KNRW 
202/1510/3

Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - sufity -  parter - farba 
lateksowa Tikkurilla Optiva 20 m2 25,4



Kino Kosmos - Marek Stępień (03,2018 ).puz BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 0004F1BC)
strona nr: 6

Remont pomieszczeń pracowni digitalizacji i
rekonstrukcji cyfrowej w budynku Kina Kosmos

przy ul. Sokolskiej 66

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3 Rozdział PIĘTRO
3.1 Element Piętro posadzki

3.1.1 KNRW 
401/818/5

Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki

Wyliczenie ilości robót:

17+11,7+15,8 44,500000

RAZEM: 44,500000 m2 44,500

3.1.2 KNRW 
401/804/2

Naprawa posadzek cementowych, z zatarciem na gładko, do 0,50˙m2/miejsce - naprawa miejscowa po
zerwaniu istniejącyjch wykładzin miejsce 20

3.1.3 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - podłogi
m2 44,5

3.1.4 KNRW 
202/1123/2 (1)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej winylowy -  
wykładzina tarkett iQ toro sc m2 44,5

3.1.5 KNRW 
202/1123/4

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych -  wykładzina tarkett iQ 
toro sc m2 44,5

3.1.6 KSNR 2/1106/5 Listwy przyścienne z PCV zgrzewane - analogia - zgrzewanie wykładziny wywiniętej na ścianę -  
wykładzina tarkett iQ toro sc

Wyliczenie ilości robót:

4,08*2+4,17*2+2,82*2+4,17*2+5,7*2+2,76*2-0,9*3 44,700000

RAZEM: 44,700000 m 44,70

3.2 Element Piętro - ściany, sufity, ścianka aluminiowa

3.2.1 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - ściany

Wyliczenie ilości robót:

(4,08*2+4,17*2+2,82*2+4,17*2+5,7*2+2,76*2)*2,85-0,9*2*3 129,690000

RAZEM: 129,690000 m2 129,69

3.2.2 KNRW 
202/1510/3

Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - malowanie ścian - parter
- farba lateksowa Tikkurilla Optiva 20 m2 129,69

3.2.3 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - sufity

Wyliczenie ilości robót:

17+11,7+15,8 44,500000

RAZEM: 44,500000 m2 44,5

3.2.4 KNRW 
202/1510/3

Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - sufity -  parter - farba 
lateksowa Tikkurilla Optiva 20 m2 44,5

3.2.5 KNRW 
205/208/4

Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 50˙kg - konstrukcja wsporcza z belek stalowych 
RKW 60 x 4

Wyliczenie ilości robót:

(2,8+2,85*2)*0,0065 0,055250

RAZEM: 0,055250 t 0,055

3.2.6 KNRW 
202/1040/5

Drzwi i ścianki aluminiowe, ścianki

Wyliczenie ilości robót:

2,85*2,8 7,980000

RAZEM: 7,980000 m2 7,980

3.3 Element Stolarka, rolety

3.3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż z dostawą rolet zewnętrznych adaptacyjnych sterowanych elektrycznie
kpl 2

3.3.2 KNRW 
401/353/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2˙m2
szt 1

3.3.3 KNRW 
202/1203/1

Drzwi stalowe, do 2˙m2 - ocieplone - EI 30

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80

3.3.4 KNRW 
202/613/4

Izolacje przeciwdźwiękowe z płytek pilśniowych dźwiękochłonnych, pionowe na kleju - analogia - płyty 
ecophon akusto wall A

Wyliczenie ilości robót:

2,69*2,85*2 15,333000

RAZEM: 15,333000 m2 15,33

3.3.5 Kalkulacja 
indywidualna

Kurtyny dźwiękowe - montaż z dostawą

Wyliczenie ilości robót:

2,56*2,85+2,76*2,85 15,162000

RAZEM: 15,162000 m2 15,162
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Remont pomieszczeń pracowni digitalizacji i
rekonstrukcji cyfrowej w budynku Kina Kosmos

przy ul. Sokolskiej 66

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.3.6 Kalkulacja 
własna

Załadunek i transport na wysypisko gruzu  wraz  z kosztem składowania i utylizacji. Odległość ustala 
wykonawca

Wyliczenie ilości robót:

4,32*0,04+54,9*0,04+54,9*0,05+1,8+4,32*0,5*0,04+83,4*0,3

*0,04+0,5 8,501000

RAZEM: 8,501000 m3 8,50
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Remont pomieszczeń pracowni digitalizacji i
rekonstrukcji cyfrowej w budynku Kina Kosmos

przy ul. Sokolskiej 66

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4 Rozdział Klimatyzacja
4.1 Element Klimatyzacja

4.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż z dostwą urzuądzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach - piętro -  nr 2.6, 2,7, parter - 
serwerownia - wydajność urzadzeń odpowiednio - ( 2.6 - chłodzenie 7 kW, grzanie 8,5 kW, 2.7 - 
chłodzenie 4kW, grzanie 4,5 kW, serwerownia - chłodzenie - 5,5 kW, grzanie 6,5 kW ( pozostałe dane 
w opisie przedmiotu zamówienia - klimatryzacja ) kpl 1


