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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE1

148,500m2Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach z kształtowników - ogrodzenie
tymczasowe

KNR 2-25
0307-0101

1.1

148,500m237,00*1,50+37,80*1,50+12,10*1,50+12,10*1,50

8,000mRozebranie i ponowny montaż rur spustowych przy gruncie na czas
wykonywania robót ziemnych

KNR 4-01
0535-0600
analogia

1.2

8,000m2,0*4

59,880m2Demontaż izolacji cieplnej - w przypadku stwierdzenia starego ocieplenie około
0,5m pod grunt

KNR 2-02
0613-0300
Analogia

1.3

59,880m20,60*(37,80*2+12,10*2)

IZOLACJA I OCIEPLENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH - OD GRUNTU DO ŁAW
FUNDAMENTOWYCH

2

59,880m2Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej-opaska przy budynku

KNR 2-31 0815-012.1

59,880m20,60*(37,80*2+12,10*2)

7,984m3Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cmKNR 4-01
0101-0400

2.2

7,984m3(37,80*2+12,10*2)*0,8*0,1
175,648m3Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i

głębokości do 3,0 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu III-wykop
2m poniżej poziom terenu

KNR 4-01
0102-0500

2.3

175,648m3(37,80*2+12,10*2)*0,8*2,2

219,560m2Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do
5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach- odbicie luźnych tynków przyjeto 100 %
powierzchni cokołu i powierzchnia ścian poniżej gruntu

KNR 4-01
0701-0200
Analogia

2.4

-poniżej gruntu
219,560m2((37,80*2+12,10*2)*2,2)*1

219,560m2Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II /wapno suchogaszone/
ścian,loggii,balkonów,podłoże z betonów żwirowych,bloczków,w jednym miejscu
do 1 m2

KNR 4-01
0725-0401

2.5

-poniżej gruntu
219,560m2((37,80*2+12,10*2)*2,2)*1

219,560m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR-I 0-17
2608-0100

2.6

-poniżej gruntu
219,560m2((37,80*2+12,10*2)*2,2)

99,800mWykonanie klina z zaprawy wodoszczelnej na styku ławy fundamentowej z
ścianą piwnic

KNR 4-01
0705-0401

2.7

99,800m37,80*2+12,10*2

219,560m2Ręczne odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem Ceresit CT-99
podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa

KNR BC-02
0127-01

2.8

-poniżej gruntu
219,560m2((37,80*2+12,10*2)*2,2)

2,196100
m2

Gruntowanie podłoża i wykonanie izolacji przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Gruntowanie
podłoża, powierzchnie pionowe, bardzo nasiąkliwe

ZKNR-C 1
0302-0100

2.9

2,196100
m2

219,560*0,01

2,196100
m2

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43. Wykonanie
izolacji na powierzchni pionowej przeciw wodzie bez ciśnienia

ZKNR-C 1
0303-0400

2.10

2,196100
m2

219,560*0,01

219,560m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących. Przyklejenie płyt styropianowych do ścian.
Przyklejenie płyt z styropianu wodoodpornego EPS100-036 o gr. 8 cm

KNR-I 0-17
2609-0100

2.11

-poniżej gruntu
219,560m2((37,80*2+12,10*2)*2,2)

219,560m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących.Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

KNR-I 0-17
2609-0600

2.12

-poniżej gruntu
219,560m2((37,80*2+12,10*2)*2,2)

219,560m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących.Przyklejenie drugiej warstwy siatki na
ścianach - dodatkowa warstwa zbrojąca do wysokosći poziomu terenu

KNR-I 0-17
2609-0600

2.13
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-poniżej gruntu

219,560m2((37,80*2+12,10*2)*2,2)

2,196100
m2

Gruntowanie podłoża i wykonanie izolacji przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Gruntowanie
podłoża, powierzchnie pionowe, bardzo nasiąkliwe- gruntowanie warstwy zbrojnej

ZKNR-C 1
0302-0100

2.14

-część podziemna
2,196100

m2
(37,80*2+12,10*2)*2,2/100

219,560m2Izolacje przeciwwilgociowe z foli kubełkowejKNR 2-02
0607-0200

2.15

-część podziemna
219,560m2(37,80*2+12,10*2)*2,2

99,800mMontaż listwy dociskowej foli kubełkowejKNR-I 0-23
2612-0900

2.16

99,800m37,80*2+12,10*2
146,706m3Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem

warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III
KNR 4-01
0105-0200

2.17

146,706m3(37,80*2+12,10*2)*0,7*2,1

59,880m2Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie,grubość warstwy po
zagęszczeniu 5 cm
Krotność=2,00

KNNR 6
0105-0400

2.18

59,880m2(37,80*2+12,10*2)*0,6

59,880m2Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na
podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem. Analogia: Montaż nowej kostki
brukowej.

KNNR 6
0502-0100
Analogia

2.19

59,880m2(37,80*2+12,10*2)*0,6
59,880m2Ułozenie geowłókninyKNR 2-02

0616-0100
Analogia

2.20

59,880m2(37,80*2+12,10*2)*0,6

99,800mObrzeża betonowe o wymiarach 24x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

KNR 2-31
0407-0500

2.21

99,800m37,80*2+12,10*2

36,926m3Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. Kategoria
gruntu III

KNR 4-01
0108-0200

2.22

175,648m3175,648Wykop
7,984m37,984humus

-   146,706m3-146,706zasypanie

36,926m3Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km
Krotność=9,00

KNR 4-01
0108-0400

2.23

36,926m336,926

36,926m3Opłata za składowanie ziemi  na wysypisku2.24
36,926m336,926
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