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KI Zwycięstwa 23.kst PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Ocieplenie przegród zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi

1 Docieplenie cokołu do głębokości 0,3 poniżej poziomu gruntu( elewacja północno-zachodnia)
1

d.1
KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5
m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

0,35*0,4*(0,8+16,6) m3 2,436
RAZEM 2,436

2
d.1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odleg-
łość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

2,436 m3 2,436
RAZEM 2,436

3
d.1

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z
cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )- uzu-
pełnienie spękanych tynków - przyjęto 30%

m2

33,12*0,3 m2 9,936
RAZEM 9,936

4
d.1

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

33,12 m2 33,120
RAZEM 33,120

5
d.1

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - grunto-
wanie preparatem wzmacniającym

m2

33,12 m2 33,120
RAZEM 33,120

6
d.1

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

33,12 m2 33,120
RAZEM 33,120

7
d.1

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących  przyklejenie płyt styro-
pianowych XPS gr. 8 cm do ścian

m2

(0,52+11,26+10,82+4,92+0,38)+0,3*(0,8+16,6) m2 33,120
RAZEM 33,120

8
d.1

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt
styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

8*33,12 szt. 264,960
RAZEM 264,960

9
d.1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach

m2

33,12 m2 33,120
RAZEM 33,120

10
d.1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach- dodatkowa warstwa siatki

m2

33,12 m2 33,120
RAZEM 33,120

11
d.1

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników
wypukłych kątownikiem metalowym

m

0,75*3 m 2,250
RAZEM 2,250

12
d.1

KNR 0-23
0933-01
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z  tynków dekor - nałożenie podkła-
dowej masy tynkarskiej- podkład gruntujący

m2

(0,52+11,26+10,82+4,92+0,38) m2 27,900
RAZEM 27,900

13
d.1

KNR 0-23
0933-02
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mozaikowych tynków dekor.
wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierz-
chnie poziome - korostyska zgodnie z projektem- tynk mozaikowy

m2

27,9 m2 27,900
RAZEM 27,900

14
d.1

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km

m3

0,02*9,936 m3 0,199
RAZEM 0,199

15
d.1 kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

0,199 m3 0,199
RAZEM 0,199

2 Docieplenie   ścian zewnetrznych 
2.1 Docieplenie ścian
16

d.2.1
KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
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KI Zwycięstwa 23.kst PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 szt. 3,000

RAZEM 3,000
17

d.2.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

20,2+20,7+20,7 m 61,600
RAZEM 61,600

18
d.2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- obróbka
gzymsów i szczytowe

m2

0,15*(0,67+16,56+14,7+2,86+15,58+12,65+2,95+7,17)+0,35*3,1 m2 12,056
RAZEM 12,056

19
d.2.1

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z
cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )- uzu-
pełnienie spękanych tynków - przyjęto 30%

m2

842,59*0,3 m2 252,777
RAZEM 252,777

20
d.2.1

KNR 4-01
0723-03
analogia

Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z cegły,
pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )- wyrównianie
powierzchni zaprawą - przyjeto 10%

m2

842,59*0,1 m2 84,259
RAZEM 84,259

21
d.2.1

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

842,59 m2 842,590
RAZEM 842,590

22
d.2.1

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - grunto-
wanie preparatem wzmacniającym

m2

842,59 m2 842,590
RAZEM 842,590

23
d.2.1

KNR 0-23
2611-05

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą
- sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

842,59 m2 842,590
RAZEM 842,590

24
d.2.1

KNR 0-23
2613-09

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - zamocowa-
nie listwy cokołowej

m

0,8+16,6+11,57+4,26+0,6+3,1+0,6 m 37,530
RAZEM 37,530

25
d.2.1

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 16 cm
(0,037) - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian

m2

(13,34+324,3+377,15-6,28+73,55+241,09-6,28)-(1,6*1,8*51+1,6*
2,6*6+0,4*0,4*13+0,6*0,6*1)

m2 842,590

RAZEM 842,590
26

d.2.1
KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymoco-
wanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do
ścian z cegły

szt

8*842,59 szt 6 740,720
RAZEM 6 740,720

27
d.2.1

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie
warstwy siatki na ścianach

m2

842,59 m2 842,590
RAZEM 842,590

28
d.2.1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach- dodatkowa warstwa siatki

m2

2,6*37,53 m2 97,578
RAZEM 97,578

29
d.2.1

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników
wypukłych kątownikiem metalowym

m

19,6*3+2*(0,67+16,56+14,7+2,86+15,58+12,65+2,95+7,17) m 205,080
RAZEM 205,080

30
d.2.1

KNR 0-23
0933-01
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków dekor - nałożenie podkła-
dowej masy tynkarskiej- podkład gruntujący

m2

842,59 m2 842,590
RAZEM 842,590

31
d.2.1

KNR 0-23
0933-02
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynków dekor.  wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome - korostyska zgodnie z projektem

m2

842,59 m2 842,590
RAZEM 842,590

32
d.2.1

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm- obróbki gzymsowe i szczytowe

m2

0,15*(0,67+16,56+14,7+2,86+15,58+12,65+2,95+7,17)+0,52*3,1 m2 12,583
RAZEM 12,583
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33

d.2.1
KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

61,6 m 61,600
RAZEM 61,600

34
d.2.1

KNR 4-02
0217-07
analogia

Demontaż rury deszczowej z osadnikiem i syfonem i ponowny mon-
taż - przesunięcie , odsunięcie wpustów odwodnienia geigerów w ce-
lu umozliwienia wykonania ocieplenia )

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

35
d.2.1 kalk. własna

Wymiana podlaczenia rur spustowych ( kanalizacja deszczowa) fi
160 ( roboty ziemne, podspka i obsypka piaskowa , zasypanie wymia-
na rury)

m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

36
d.2.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

37
d.2.1

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km

m3

252,777*0,02 m3 5,056
RAZEM 5,056

38
d.2.1 kalk. własna

Opłata za skladowanie gruzu na wysypisku m3

5,056 m3 5,056
RAZEM 5,056

2.2 Docieplenie ościezy
39

d.2.2
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- parapety

m2

0,3*(1,6*51+1,6*13+2,4) m2 31,440
RAZEM 31,440

40
d.2.2

KNR 4-01
0347-02
analogia

Skucie występów 20x10 cm na ścianach - gzymsy parapetowe m

1,6*51+0,4*13+0,6 m 87,400
RAZEM 87,400

41
d.2.2

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z
cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )- uzu-
pełnienie spękanych tynków - przyjęto 30%

m2

82,16*0,3 m2 24,648
RAZEM 24,648

42
d.2.2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

82,16 m2 82,160
RAZEM 82,160

43
d.2.2

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - grunto-
wanie preparatem wzmacniającym

m2

82,16 m2 82,160
RAZEM 82,160

44
d.2.2

KNR 0-23
2611-05

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą
- sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

82,16 m2 82,160
RAZEM 82,160

45
d.2.2

KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 3 cm -
przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ościeży

m2

0,2*(6,8*51+6,8*6+1,6*13+2,4) m2 82,160
RAZEM 82,160

46
d.2.2

KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymoco-
wanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do
ścian z cegły

szt

8*82,16 szt 657,280
RAZEM 657,280

47
d.2.2

KNR 0-23
2613-07

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  - przyklejenie
warstwy siatki na ościeżach

m2

0,36*(6,8*51+6,8*6+1,6*13+2,4) m2 147,888
RAZEM 147,888

48
d.2.2

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników
wypukłych kątownikiem metalowym

m

(6,8*51+6,8*6+1,6*13+2,4) m 410,800
RAZEM 410,800

49
d.2.2

KNR 0-23
0933-01
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków dekor - nałożenie podkła-
dowej masy tynkarskiej- podkład gruntujący

m2
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147,888 m2 147,888

RAZEM 147,888
50

d.2.2
KNR 0-23
0933-04
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych  tynków dekor.  wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm- ko-
lorystyka zgodnie z projektem

m2

147,888 m2 147,888
RAZEM 147,888

51
d.2.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm- parapety wraz zaślepkami

m2

0,46*(1,6*51+1,6*13+2,4) m2 48,208
RAZEM 48,208

52
d.2.2

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km

m3

87,4*0,2*0,1+24,648*0,02 m3 2,241
RAZEM 2,241

53
d.2.2 kalk. własna

Opłata za skladowanie gruzu na wysypisku m3

2,241 m3 2,241
RAZEM 2,241

2.3 Remont płyt balkonowych wraz z balustradami 
54

d.2.3 kalk. własna
Demontaż balustrad balkonowych wraz z transportem pionowym i po-
ziomym , zabezpieczeniem balkonów przed wypadnięciem, transport
na złomowisko

m

2,9*6 m 17,400
RAZEM 17,400

55
d.2.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0,3*17,4 m2 5,220
RAZEM 5,220

56
d.2.3

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej- rozebranie istniejącej posadzki m2

2*0,45*6 m2 5,400
RAZEM 5,400

57
d.2.3 kalk. własna

Naprawa  płyt balkonowych w systemie naprawczym PCC firmy
Schomburg lub równowaznym - roboty wykonać zgodnie z opisem do
projektu budowlanego- przyjeto 10 %

m2

0,1*5,4 m2 0,540
RAZEM 0,540

58
d.2.3 kalk. własna

Wykonanie izolacji przeciwwodnej w systemie Schomburg lub równo-
ważnym- izolacja przeciwwodnna-- roboty wykonać zgodnie z opisem
do projketu technicznego- balkony

m2

5,4 m2 5,400
RAZEM 5,400

59
d.2.3

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gruboś-
ci 20 mm zatarte na gładko - balkony

m2

5,4 m2 5,400
RAZEM 5,400

60
d.2.3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda-
tek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2

m2

5,4 m2 5,400
RAZEM 5,400

61
d.2.3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwy-
kłą- nowa posadzka balkonów plytek mrozoodpornych na kleju elas-
tycznym

m2

5,4 m2 5,400
RAZEM 5,400

62
d.2.3

KNR 4-01
0723-03
analogia

Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z cegły,
pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )- wyrównianie
powierzchni zaprawą - przyjeto 15%

m2

8,88*0,15 m2 1,332
RAZEM 1,332

63
d.2.3

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie- sufity balkonów

m2

5,4+3,48 m2 8,880
RAZEM 8,880

64
d.2.3

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

5,4 m2 5,400
RAZEM 5,400

65
d.2.3

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - grunto-
wanie preparatem wzmacniającym

m2

8,88 m2 8,880
RAZEM 8,880
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66

d.2.3
KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt sty-
ropianowych gr 5 cm XPS Fasada do sufitów balkonów

m2

5,4 m2 5,400
RAZEM 5,400

67
d.2.3

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt
styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu

szt.

5,4*8 szt. 43,200
RAZEM 43,200

68
d.2.3

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na sufitach

m2

5,4 m2 5,400
RAZEM 5,400

69
d.2.3

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ościeżach- czoła płyt

m2

17,4*0,2 m2 3,480
RAZEM 3,480

70
d.2.3

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników
wypukłych kątownikiem metalowym

m

2*17,4 m 34,800
RAZEM 34,800

71
d.2.3

KNR 0-23
0933-01
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków dekor - nałożenie podkła-
dowej masy tynkarskiej- podkład gruntujący

m2

8,88 m2 8,880
RAZEM 8,880

72
d.2.3

KNR 0-23
0933-02
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynków dekor.  wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome - korostyska zgodnie z projektem

m2

5,4 m2 5,400
RAZEM 5,400

73
d.2.3

KNR 0-23
0933-04
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych  tynków dekor.  wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm- ko-
lorystyka zgodnie z projektem

m2

3,48 m2 3,480
RAZEM 3,480

74
d.2.3

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm- obrobka krawędzi balkonów

m2

0,3*17,4 m2 5,220
RAZEM 5,220

75
d.2.3 kalk. własna

Dostawa i montaż balustrad balkonowych - balustrady ze stali ocyn-
kowanej malowanej natryskowo

m

2,9*6 m 17,400
RAZEM 17,400

76
d.2.3

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km

m3

5,4*0,05 m3 0,270
RAZEM 0,270

77
d.2.3 kalk. własna

Opłata za skladowanie gruzu na wysypisku m3

0,27 m3 0,270
RAZEM 0,270

2.4 Docieplenie stropu, ścian i słupów przejazdu 
78

d.2.4 kalk. własna
Demontaż i ponowny montaż elementów oświetlenia przejazdu( opra-
wy) i innych elemntów zawieszonych do stropu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

79
d.2.4 kalk. własna

Naprawa  słupów przejazdu w systemie naprawczym PCC firmy
Schomburg lub równowaznym - roboty wykonać zgodnie z opisem do
projektu budowlanego- przyjęto 10 %

m2

51,987*0,1 m2 5,199
RAZEM 5,199

80
d.2.4

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z
cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )- uzu-
pełnienie spękanych tynków - przyjęto 30%

m2

267,287*0,3 m2 80,186
RAZEM 80,186

81
d.2.4

KNR 4-01
0723-03
analogia

Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z cegły,
pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )- wyrównianie
powierzchni zaprawą - przyjeto 10%

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
267,287*0,1 m2 26,729

RAZEM 26,729
82

d.2.4
KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

72,66+66,18+49,229+78,084+1,134 m2 267,287
RAZEM 267,287

83
d.2.4

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - grunto-
wanie preparatem wzmacniającym

m2

267,287 m2 267,287
RAZEM 267,287

84
d.2.4

KNR 0-23
2611-05

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą
- sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

267,287 m2 267,287
RAZEM 267,287

85
d.2.4

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej lamelowej gr.
22 cm (0,037) - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian- sklepie-
nie lukowe

m2

0,5*4*3,14*11,57 m2 72,660
RAZEM 72,660

86
d.2.4

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 22 cm
(0,037) - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian- strop przejaz-
du

m2

2,86*11,57*2 m2 66,180
RAZEM 66,180

87
d.2.4

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 16 cm
(0,038) - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian

m2

3,14+3,14+22,65+22,76-1,07*2,3 m2 49,229
RAZEM 49,229

88
d.2.4

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 6 cm
(0,038) - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian- podciągi i słu-
py

m2

4,56*4+8,41*2+0,65*5*8+0,65*1,82*8+0,27*7*4 m2 78,084
RAZEM 78,084

89
d.2.4

KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 3 cm -
przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ościeży

m2

0,2*5,67 m2 1,134
RAZEM 1,134

90
d.2.4

KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymoco-
wanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do
ścian z cegły

szt

8*(72,66+66,18+49,229+78,084+1,134) szt 2 138,296
RAZEM 2 138,296

91
d.2.4

KNR 0-23
2613-07

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  - przyklejenie
warstwy siatki na ościeżach

m2

0,34*5,67 m2 1,928
RAZEM 1,928

92
d.2.4

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie
warstwy siatki na ścianach

m2

267,287-1,134 m2 266,153
RAZEM 266,153

93
d.2.4

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach- dodatkowa warstwa siatki

m2

3*11,57*2,3*1,07+1,928 m2 87,349
RAZEM 87,349

94
d.2.4

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników
wypukłych kątownikiem metalowym

m

0,5*4*3,14*6+5*3*2*2+2,32*6+0,5*8*6+0,4*4*6 m 145,200
RAZEM 145,200

95
d.2.4

KNR 0-23
0933-01
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków dekor - nałożenie podkła-
dowej masy tynkarskiej- podkład gruntujący

m2

266,153+51,987+1,928 m2 320,068
RAZEM 320,068

96
d.2.4

KNR 0-23
0933-02
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynków dekor.  wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome - korostyska zgodnie z projektem

m2

266,153 m2 266,153
RAZEM 266,153

97
d.2.4

KNR 0-23
0933-04
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych  tynków dekor.  wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm- ko-
lorystyka zgodnie z projektem

m2

1,928 m2 1,928
RAZEM 1,928
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98

d.2.4
KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikatową np. system KABE
Krotność = 2

m2

51,987 m2 51,987
RAZEM 51,987

99
d.2.4

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km

m3

80,186*0,02 m3 1,604
RAZEM 1,604

100
d.2.4 kalk. własna

Opłata za skladowanie gruzu na wysypisku m3

1,604 m3 1,604
RAZEM 1,604

3 Docieplenie stropu nad piwnicą
101
d.3 kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż elementów oświetlenia piwnic ( oprawy)
i innych elemntów zawieszonych do stropu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

102
d.3

KNR 4-01
0711-14

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i
spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)-
przyjęto 30 %

m2

160*0,3 m2 48,000
RAZEM 48,000

103
d.3

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie- sufit

m2

160 m2 160,000
RAZEM 160,000

104
d.3

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - grunto-
wanie preparatem wzmacniającym

m2

160 m2 160,000
RAZEM 160,000

105
d.3

KNR 0-23
2611-05

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą
- sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

160 m2 160,000
RAZEM 160,000

106
d.3

KNR 0-23
2613-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralne- przyklejenie
płyt z wełny mineralnej gr 12 cm 0,035  W/mK do sufitu

m2

160 m2 160,000
RAZEM 160,000

107
d.3

KNR 0-23
2613-05

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  - przymoco-
wanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do
sufitu z betonu

szt

6*160 szt 960,000
RAZEM 960,000

108
d.3

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na suficie ocieplanych welna mineralną

m2

160 m2 160,000
RAZEM 160,000

109
d.3

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie pod-
kładowej masy tynkarskiej

m2

160 m2 160,000
RAZEM 160,000

110
d.3

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i
powierzchnie poziome

m2

160 m2 160,000
RAZEM 160,000

111
d.3

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km

m3

0,02*48 m3 0,960
RAZEM 0,960

112
d.3 kalk. własna

Opłata za skladowanie gruzu na wysypisku m3

0,96 m3 0,960
RAZEM 0,960

4 Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją
113
d.4

KNR 0-17
2608-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie poweirzchni stropu z kurzu i pyłu - strop

m2

180 m2 180,000
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RAZEM 180,000

114
d.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze-
rokiej poziome podposadzkowe- folia budowlana

m2

180 m2 180,000
RAZEM 180,000

115
d.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 20 cm
EPS 031 np. AUSTROTHERM PODŁOGA PREMIUM 031, pozio-
me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

180 m2 180,000
RAZEM 180,000

116
d.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze-
rokiej poziome podposadzkowe- folia paroprzepuszczalna

m2

180 m2 180,000
RAZEM 180,000

117
d.4

KNR 2-02
1102-02 1102-
03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gruboś-
ci 40 mm zatarte na gładko

m2

180 m2 180,000
RAZEM 180,000

118
d.4

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

180 m2 180,000
RAZEM 180,000

5 Docieplenie stropodachu ( od spodu)
119
d.5 kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż elementów oświetlenia stropachu (
oprawy) i innych elemntów zawieszonych do stropu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

120
d.5

KNR 4-01
0711-14

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i
spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)-
przyjęto 30 %

m2

44*0,3 m2 13,200
RAZEM 13,200

121
d.5

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie- sufit

m2

44 m2 44,000
RAZEM 44,000

122
d.5

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - grunto-
wanie preparatem wzmacniającym

m2

44 m2 44,000
RAZEM 44,000

123
d.5

KNR 0-23
2611-05

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą
- sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

44 m2 44,000
RAZEM 44,000

124
d.5

KNR 0-23
2613-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralne- przyklejenie
płyt z wełny mineralnej gr. 20 cm 0,035  W/mK do sufitu

m2

44 m2 44,000
RAZEM 44,000

125
d.5

KNR 0-23
2613-05

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  - przymoco-
wanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do
sufitu z betonu

szt

6*44 szt 264,000
RAZEM 264,000

126
d.5

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na suficie ocieplanych welna mineralną

m2

44 m2 44,000
RAZEM 44,000

127
d.5

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie pod-
kładowej masy tynkarskiej

m2

44 m2 44,000
RAZEM 44,000

128
d.5

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i
powierzchnie poziome

m2

44 m2 44,000
RAZEM 44,000

129
d.5

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km

m3

0,02*13,2 m3 0,264
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RAZEM 0,264

130
d.5 kalk. własna

Opłata za skladowanie gruzu na wysypisku m3

0,264 m3 0,264
RAZEM 0,264

6 Remont kominów
131
d.6

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- obróbki komi-
nów

m2

0,35*(9,7+7,9+5,3+6,7+8,8+3,5+5,1+3,3) m2 17,605
RAZEM 17,605

132
d.6

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

0,55*4,5+0,55*3,6+0,55*2,3+0,55*3+2,35+0,55*1,4+0,55*2,2+0,55*
1,3

m2 12,415

RAZEM 12,415
133
d.6

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej- rozebranie kominów

m3

0,45*4,4*0,9+0,45*3,5*0,65+0,45*2,2*0,55+0,45*2,9*0,55+2,25*
0,8+0,45*1,3*0,55+0,45*2,1*0,45+0,45*1,2*0,45

m3 6,858

RAZEM 6,858
134
d.6

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. m3

6,858 m3 6,858
RAZEM 6,858

135
d.6

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2

12,415 m2 12,415
RAZEM 12,415

136
d.6

KNR 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub że-
browanych o śr. 8 mm

kg

100 kg 100,000
RAZEM 100,000

137
d.6

KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na komi-
nach ponad dachem płaskim

m2

9,7*0,9+7,9*0,65+5,3*0,55+6,7*0,55+8,8*0,8+3,5*0,55+5,1*0,45+
3,3*0,45

m2 33,210

RAZEM 33,210
138
d.6

KNR 0-23
0933-01
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków dekor - nałożenie podkła-
dowej masy tynkarskiej- podkład gruntujący

m2

33,21 m2 33,210
RAZEM 33,210

139
d.6

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikatową np. system KABE
Krotność = 2

m2

33,21 m2 33,210
RAZEM 33,210

140
d.6

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm- obróbki kominów

m2

17,605 m2 17,605
RAZEM 17,605

141
d.6

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzch-
niowej SBS gr. min 5,2

m2

0,3*(9,7+7,9+5,3+6,7+8,8+3,5+5,1+3,3) m2 15,090
RAZEM 15,090

142
d.6

KNNR 7 0507-
04

Progi i listwy osłaniające aluminiowe- listwa dociskowa wokól komi-
nów

m

(9,7+7,9+5,3+6,7+8,8+3,5+5,1+3,3) m 50,300
RAZEM 50,300

143
d.6 kalk. własna

Demontaż  i montaż nowych nasad kominowych kpl.

30 kpl. 30,000
RAZEM 30,000

144
d.6 kalk. własna

Opłata za przeprowadzenie odbioru kominiarskiego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

145
d.6

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu  spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odległość 10 km

m3

12,415*0,07+6,858 m3 7,727
RAZEM 7,727

146
d.6 kalk. własna

Opłata za skladowanie gruzu na wysypisku m3

7,727 m3 7,727
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RAZEM 7,727

7 Remont podestu  wejściowego
147
d.7

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej podestu wejsciowego m2

1,*1 m2 1,000
RAZEM 1,000

148
d.7 kalk. własna

Naprawa  podestu  w systemie naprawczym PCC firmy Schomburg
lub równowaznym - roboty wykonać zgodnie z opisem do projektu bu-
dowlanego

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

149
d.7 kalk. własna

Wykonanie izolacji przeciwwodnej w systemie Schomburg lub równo-
ważnym- izolacja przeciwwodnna-- roboty wykonać zgodnie z opisem
do projketu technicznego- podest

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

150
d.7

KNR 0-12
1120-04

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych
metodą kombinowaną na kleju elastycznym

m2

1+0,2*(3*1) m2 1,600
RAZEM 1,600

151
d.7 kalk. własna

Dostawa i montaż wycieraczek - krata wema 40x60 cm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

152
d.7

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km

m3

1*0,05 m3 0,050
RAZEM 0,050

153
d.7 kalk. własna

Opłata za skladowanie gruzu na wysypisku m3

0,05 m3 0,050
RAZEM 0,050

8 Wymiana okien  i drzwi wraz z robotami towarzyszącymi
154
d.8

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2- okna
poddasza i wyłaz dachowy

szt.

13+1+2+1 szt. 17,000
RAZEM 17,000

155
d.8

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzch-
ni do 2 m2- drzwi do piwnicy

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

156
d.8

KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z
PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2-  wraz z nawiewnikami
higrosterowalnymi- okna poddasza

m2

0,4*0,4*13+0,6*0,6*1+1*0,3*2 m2 3,040
RAZEM 3,040

157
d.8

KNR 0-15
0526-02
analogia

Osadzenie okien w połaci dachowej- montaż wyłazu dachowego
60x60

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

158
d.8

KNR-W 2-02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2
m2- drzwi do piwnicy EI30

m2

0,9*2 m2 1,800
RAZEM 1,800

159
d.8

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemen-
towo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm- oscieża wew-
nętrzne

m

1,6*12+2,4+2,6*2+4,9 m 31,700
RAZEM 31,700

160
d.8

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

0,4*31,7 m2 12,680
RAZEM 12,680

161
d.8

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m- pa-
rapety wewnętrzne

szt

13+1+2 szt 16,000
RAZEM 16,000

162
d.8

KNR 4-01
1212-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych
szpachlowanych jednokrotnie- malowanie drzwi na poddasze

m2

0,9*2*2 m2 3,600
RAZEM 3,600

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42705 Użytkownik: STEKRA Sp. z o.o. 



KI Zwycięstwa 23.kst PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
163
d.8

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km

m3

0,1*(0,6*0,6+3,04+0,9*2) m3 0,520
RAZEM 0,520

164
d.8 kalk. własna

Opłata za skladowanie gruzu na wysypisku m3

0,52 m3 0,520
RAZEM 0,520

9 Opaska z kostki brukowej - elewacja północno-zachodnia
165
d.9

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm

m2

0,5*(0,8+16,6) m2 8,700
RAZEM 8,700

166
d.9

KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

m2

8,7 m2 8,700
RAZEM 8,700

167
d.9

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

8,7 m2 8,700
RAZEM 8,700

168
d.9

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

8,7 m2 8,700
RAZEM 8,700

169
d.9

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm

m2

8,7 m2 8,700
RAZEM 8,700

170
d.9

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

1,5+0,8+16,6 m 18,900
RAZEM 18,900

171
d.9

KNR 0-11
0317-03

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu
60/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m2

8,7 m2 8,700
RAZEM 8,700

172
d.9

KNR 4-01
0108-06 0108-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
grunt.kat. III- wywóz nadmiaru ziemi

m3

0,25*8,7 m3 2,175
RAZEM 2,175

173
d.9 kalk. własna

Opłata za skladowanie ziemi na wysypisku m3

2,175 m3 2,175
RAZEM 2,175

10 Prace pozostałe
10.1 Rusztowania
174

d.10.1
KNNR 2 1504-
02

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m m2

20,5*(0,8+16,6+1)+20,6*(21,35+3,47+9,82)+21,7*4,2+9,76*11,57 m2 1 294,847
RAZEM 1 294,847

175
d.10.1

KNNR 2 1505-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

1294,847 m2 1 294,847
RAZEM 1 294,847

176
d.10.1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,39,40
,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,6
4,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,177,178,179)

10.2 Roboty przygotowawcze przed  i po dociepleniu
177

d.10.2 kalk. własna
Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych na elewacji, rek-
lam, metalowych mocowań do flag, anten satelitarnych, domofonów i
innych elementów zamocowanych do powierzchni elewacji oraz prze-
lożenie instalacji  - wycena wg wizji lokalnej na płacu budowy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

178
d.10.2

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową wraz z demontażem zabezpieczenia
po wykonaniu robót

m2

1,6*1,8*51+1,6*2,6*6+0,4*0,4*13+0,6*0,6 m2 174,280
RAZEM 174,280
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179

d.10.2 kalk. własna
Przełożenie lub uprządkowanie kabli i przewodów na elewacji kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

180
d.10.2 kalk. własna

Demontaż  i ponowny montaż kaset domofonowych wraz z podłącze-
niem

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

181
d.10.2 kalk. własna

Demontaż starych i montaż nowego oświetlenia z numerem porząd-
kowego wejścia

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

182
d.10.2 kalk. własna

Wymiana obudowy skrzynki przyłącza gazowego, skrzynki elektrycz-
nej i telekomunikacyjnej

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

183
d.10.2 kalk. własna

Opłata za zajęcie chodnika i drogi pod przejazdem  na czas trwania
robot

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

184
d.10.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2- ściany piwnic i poddasza

m2

550+250 m2 800,000
RAZEM 800,000

185
d.10.2

KNR 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian i sufitów- białkowanie

m2

550+250 m2 800,000
RAZEM 800,000
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