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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

m2Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. na
zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian

KNR 4-01
0306-04

1

1,000m21

1,000RAZEM

mNaprawa pęknięć posadzek lastrykowychKNR-W 4-01
0806-04

2

1,000m1

1,000RAZEM

m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2

KNR 4-01
0701-01

3

1,000m21

1,000RAZEM

m2Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach

KNR 4-01
0713-02

4

1,000m21

1,000RAZEM

mWykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z
zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm

KNR-W 4-01
0708-02

5

1,000m1

1,000RAZEM

m2Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o
podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 5
m2 w 1 miejscu )

KNR 4-01
0726-03

6

1,000m21

1,000RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

7

1,000m21

1,000RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian bez szpachlowania

KNR-W 4-01
1206-02

8

1,000m21

1,000RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności

KNR 4-01
1204-08

9

1,000m21

1,000RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

KNR-W 4-01
1204-02

10

1,000m21

1,000RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01
1204-01

11

1,000m21

1,000RAZEM

m2(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na
ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z cegły

NNRNKB
202 2019-02

12

1,000m21

1,000RAZEM

m2(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami
kamionkowymi GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 4 mm

NNRNKB
202 2802-03

13

1,000m21

1,000RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

NNRNKB
202 1134-01

14

1,000m21

1,000RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT

17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
NNRNKB

202 1134-02
15

1,000m21

1,000RAZEM

m2(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. do 8 m2

NNRNKB
202 1130-01

16

1,000m21

1,000RAZEM

m2Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko
grubości 25 mm

KNR-W 2-02
1116-02

17

1,000m21

1,000RAZEM

m2Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

KNR-W 2-02
2702-01

18

1,000m21

1,000RAZEM

m2Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych; pokrycie jednostronne
jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 60 cm

KNR 2-02
2010-01

19

1,000m21

1,000RAZEM

m2Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
wypełnieniem płytami gipsowymi

KNR-W 2-02
2701-01

20

1,000m21

1,000RAZEM

mPrzyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek
działowych z płyt gipsowych ORTH

KNR AT-02
2057-01

21

1,000m1

1,000RAZEM

szt.Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzane
w ściankach działowych z płyt gipsowych ORTH w
gotowych otworach

KNR AT-02
2058-01

22

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Poszerzenie skrzydeł drzwiowych od strony zawiasów i
zamka

KNR 4-01
0905-02

23

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Wymiana ramiaków skrzydeł okiennychKNR 4-01
0908-01

24

1,000szt.1

1,000RAZEM

m2Uzupełnienie okitowania istniejących szyb o powierzchni
ponad 0.5 m2 w ramach drewnianych

KNR 4-01
1109-03

25

1,000m21

1,000RAZEM

m2(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumicznąNNRNKB
202 0523-01

26

1,000m21

1,000RAZEM

mRury spustowe okrągłe o śr. 20 cm- z blachy z cynkuKNR 2-02
0511-05

27

1,000m1

1,000RAZEM

szt.Naprawa zamka zapadkowego z dorobieniem kluczaKNR-W 4-01
1302-03

28

1,000szt.1

1,000RAZEM

m2(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników
aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50

NNRNKB
202 1026-06

29

1,000m21

1,000RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu

ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
NNRNKB

202 0842-01
30

1,000m1

1,000RAZEM

mObrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wypełnieniem spoin
zaprawa cementowa

KNK 2-06
0405-04

31

1,000m1

1,000RAZEM

m2Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do
stabilizacji - pospółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po
zagęszczeniu 20 cm

KNR AT-03
0201-02

32

1,000m21

1,000RAZEM

m2Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych -
szpachlowanie masą SUPERFLEX-10

KNR 0-29
0640-01

33

1,000m21

1,000RAZEM

cmWiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm
techniką diamentową w cegle

KNR AT-17
0103-01

34

1,000cm1

1,000RAZEM

kol.Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu Uni-Leicht o
wysokości do 4,5 m

KNR AT-30
0301-03

35

1,000kol.1

1,000RAZEM

m2Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0
m2

KNR 0-19
1023-09

36

1,000m21

1,000RAZEM

m2Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej z warstwą
izolacyjną

TZKNBK XI
0506-48

37

1,000m21

1,000RAZEM

m2Izolacje cieplne ścian fundamentowych wykonywane
płytami z wełny mineralnej PAROC GRS 20 na zaprawie
klejowej

KNR 9-12
0101-01

38

1,000m21

1,000RAZEM

m3Usunięcie z parteru budynku gruzu i innych odpadówKNR-W 4-01
0106-04

39

1,000m31

1,000RAZEM

m3Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

KNR 4-01
0108-17

40

1,000m31

1,000RAZEM

m3Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km

KNR 4-01
0108-20

41

1,000m31

1,000RAZEM

szt.Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnejKNR-W 4-01
0904-01

42

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Wstawienie listew wyprofilowanych lub z wrębami o
długości do 1.0 m w krawędziach elementów stolarki

KNR 4-01
0912-07

43

1,000szt.1

1,000RAZEM

tNaprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych
wykonywane na zimno - wyboje o gł. do 5 cm

KNR AT-04
0105-01

44

1,000t1

1,000RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.s
łupa

Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach betonowych o
wysokości do 1.0 m 30x30 cm

KNNR-W 2
W1504-03

45

1,000szt.s
łupa

1

1,000RAZEM

m2(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o
wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm

NNRNKB
202 2810-06

46

1,000m21

1,000RAZEM

cm2(z.III) szlifowanie ręczne powierzchni płaskich w granicie
"Strzegom"

NNRNKB
202 2122-01

47

1,000cm21

1,000RAZEM

m2Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie
betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i
ułożeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa

KNR 0-15II
0527-01

48

1,000m21

1,000RAZEM

m2Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
układana mechanicznie na podsypce
cementowo-piaskowej

KNR AT-03
0304-03

49

1,000m21

1,000RAZEM

m(z.VII) Ułożenie nadproży prefabrykowanych "YTONG" w
ścianach działowych - transport materiałów wyciągiem

NNRNKB
202 0187-02

50

1,000m1

1,000RAZEM

mWymiana rur winidurowych karbowanych i rur izolacyjnych
płaszczowych na rury karbowane o śr.do 36 mm w
bruzdach bez wykucia i zaprawiania bruzd na betonie

KNR-W 4-03
0101-02

51

1,000m1

1,000RAZEM

kpl.Wymiana opraw świetlówkowych 4x40 WKNR-W 4-03
0606-07

52

1,000kpl.1

1,000RAZEM

mWymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju
żył do 12.5 mm2 w korytkach lub na drabinkach

KNR-W 4-03
0206-01

53

1,000m1

1,000RAZEM

mWymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju
żył do 12.5 mm2 w korytkach lub na drabinkach

KNR-W 4-03
0206-01

54

1,000m1

1,000RAZEM

mMontaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW
na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły

E-0508 0800
-04

55

1,000m1

1,000RAZEM

szt.Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm -
przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 4 odgałęzienia

KNR-W 4-03
0401-03

56

1,000szt.1

1,000RAZEM
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