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Lp. Kod Opis Jm. Ilość robót Cena jedn. Wartość
roboty [zł]

[zł]
1 2 3 4 5 6 7

1 REMONT ELEWACJI     
1.1 KNR-W 4-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej m2 489,090   

(P1) 0701-0500 na ścianach,filarach,pilastrach,o powierzchni ponad 5 m2
odbijanych tynków - ODBICIE TYKU NA ŚCIANACH

1.2 KNR 13-23 1001-1100 Zabezpieczenie okien folią m2 71,121   
(P2)
1.3 KNR-W 4-01 Odbicie pasów tynków wewnętrznych z zaprawy m 168,910   

(P3) 0702-0500 cementowo-wapiennej,pasami o szerokości do 20 cm
1.4 KNR-W 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt. 5,000   

(P4) 0353-0700
1.5 KNR-W 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do uŜytku m 30,000   

(P5) 0545-0500
1.6 KNR-W 4-01 Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych m3 1,560   

(P6) 0212-0100 niezbrojonych o grubości do 15 cm- rozebranie schodów zewn.
betonowych

1.7 KNR-I 0-23 2611-0300 Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą m2 514,426   
(P7) lekką-mokrą,poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS

UNI-GRUNT - zagruntowanie starego podłoŜa po zbiciu tynków
1.8 KNR-W 2-02 Tynki cementowe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach m2 535,084   

(P8) 0904-0100 płaskich i powierzchniach poziomych (balkony,loggie)
1.9 KNR-W 2-02 Tynki cementowe III kategorii wykonywane ręcznie na ościeŜach m2 25,336   

(P9) 0904-0200 o szerokości do 15 cm
1.10 KNR 2-02 0129-0200 Obsadzanie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 szt. 5,500   

(P10) m.
1.11 KNR-W 4-01 Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł szt. 5,000   

(P11) 0322-0400
1.12 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów m2 9,000   

(P12) 1212-0800 ozdobnych - KRATY
1.13 KNR-W 2-02 MontaŜ rur spustowych okrągłych o średnicy 15 cm z gotowych m 30,000   

(P13) 0529-0200 elementów z blachy stalowej ocynkowanej - MONTAś
ROZEBRANYCH RUR SPUSTOWYCH 

1.14 ZKNR-C 1 0111-0300 Bezspoinowy system ociepleń . Wykonywanie cienkowarstwowej 100 m2 0,150   
(P14) warstwy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na

ścianach płaskich i powierzchniach poziomych. Ziarno 1,5 mm
1.15 ZKNR-C 1 0111-0100 Bezspoinowy system ociepleń. Wykonywanie ręczne tynków 100 m2 5,141   

(P15) cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłoŜu. Tynk
silikonowy faktura "kamyczkowa". Gruntowanie podłoŜa -
pierwsza warstwa.

1.16 ZKNR-C 1 0114-0400 Bezspoinowy system ociepleń. Malowanie farbą silikonową. Tynk 100 m2 5,141   
(P16) gładki
1.17 KNR-W 2-02 Tynki szlachetne gładzone wykonywane ręcznie na ścianach m2 61,350   

(P17) 0910-0100 płaskich i powierzchniach poziomych (balkony,loggie) - cokół z
tynku Ŝywicznego

1.18 KNR 4-01 0410-0400 Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm - m2 61,350   
(P18) wymiana podbitki wokół budynku
1.19 KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne,o wysokości do 8 m m2 777,750   

(P19) 1609-0200
1.20 KNR 2-31 0813-0300 Rozebranie krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30 cm na m 42,100   

(P20) podsypce cementowo-piaskowej
1.21 KNR-W 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej m2 50,520   

(P21) 0101-0200
1.22 KNR 2-31 0403-0300 KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na m 42,100   

(P22) podsypce cementowo-piaskowej
1.23 KNR-I 0-11 0321-0400 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm m2 50,520   

(P23) typu:120,na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z
wypełnieniem spoin piaskiem

1.24 KNR-W 2-01 Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie m3 2,475   
(P24) 0304-0200 gruntu kategorii III i przewóz na odległość do 10 m
1.25 KNR-W 2-02 Ławy fundamentowe betonowe budynków i budowli,prostokątne o m3 2,475   

(P25) 0201-0100 szerokości do 0,6 m - ławy pod schody i pochylnie
1.26 KNR-W 2-02 Schody Ŝelbetowe w budynkach i budowlach,stopnie betonowe m3 3,105   

(P26) 0219-0100 zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłoŜu - podjazd i schody
zewnętrzne

1.27 TZKNBK CZ. XXIV Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej na schodach zewn. i m2 15,180   
(P27) 0114-2500 pochylni
1.28 KNR-I 0-11 0321-0400 Chodniki z kostki brukowa bezfazowagrubości 80 mm m2 6,600   

(P28) typu:120,na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z
wypełnieniem spoin piaskiem

1.29 KNR 2-02 2111-1301 Cokoliki o wysokości do 10 cm (granit,sjenit i wapień zbity). - m 13,800   
(P29) krawęŜnik pochylni
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1.30 KNR 2-02 2112-0201 Stopnie proste okładzinowe kamienne (granit,sjenit i wapień m 5,055   
(P30) zbity),o grubości do 5 cm i szerokości stopnia 35 cm.

2 REMONT KLATKI SCHODOWEJ     
2.0 KNR 4-01 1306-0100 DemontaŜ balustrad schodówych i balkonowych oraz konstrukcji szt. 3,000   

(P31) schodów i świetlików stalowych
2.1 KNR 4-01 0807-0400 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2 33,961   

(P32)
2.2 KNR 4-01 0807-0400 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - okładziny m2 11,840   

(P33) schodów
2.3 KNR-I 19-01 DemontaŜ boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o m2 16,616   

(P34) 1020-0600 powierzchni ponad 5,0 m2
2.4 KNR 4-01 0329-0300 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły m3 2,878   

(P35) na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów
drzwiowych i okiennych

2.5 KNR 4-01 0354-0400 Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 7,000   
(P36)

2.6 KNR 4-01 0354-0500 Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 3,450   
(P37) m2

2.7 KNR 4-01 0313-0200 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem m3 0,269   
(P38) bruzd dla belek

2.8 KNR 4-01 0313-0500 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. m 6,400   
(P39) Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm

2.9 KNR 4-01 0313-0700 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. m 6,400   
(P40) Obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm jako

oddzielna robota
2.10 KNR 4-01 0313-0100 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. m3 0,042   

(P41) Przesklepienia z 2 x kątownik
2.11 KNR 4-01 0304-0100 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły m3 1,940   

(P42) na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/
2.12 KNR 2-02 0126-0300 Otwory na okna (bez nadproŜy) w ścianach o grubości 1 1/2 i 2 szt. 1,000   

(P43) cegieł z cegieł pojedyńczych.
2.13 KNR 2-02 0126-0500 UłoŜenie nadproŜy prefabrykowanych. m 3,000   

(P44)
2.14 KNR 4-02 0521-0200 DemontaŜ grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego kpl 1,000   

(P45)
2.15 KNR 4-02 0520-0600 DemontaŜ grzejnika z rur Ŝebrowych Ŝeliwnych o długości 2 m szt. 1,000   

(P46)
2.16 KNR 4-02 0114-0200 DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 m 10,200   

(P47) mm
2.17 KNR 13-23 1001-0300 Ługowanie farby olejnej m2 127,490   

(P48)
2.18 KNR 4-01 0329-0300 Przystosowanie istniejących otworów drzwiowych do nowej m3 0,448   

(P49) stolarki
2.19 KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem m2 138,673   

(P50) nierówności (sfalowań)
2.20 KNR 4-01 0711-0201 Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na m2 1,940   

(P51) ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoŜe z
cegły,pustak.ceram.gazo-i pianobet.jedno miejsce-2m2

2.21 KNR 2-02 2111-0101 Posadzki pełne o grubości do 3 cm z elementów prostokątnych m2 33,960   
(P52) kamiennych (granit,sjenit i wapień zbity),o długości obwodu płyt

do powierzchni do 6 m/m2.
2.22 KNR 2-02 2111-1301 Cokoliki o wysokości do 10 cm (granit,sjenit i wapień zbity). m 41,990   

(P53)
2.23 KNR 2-02 2111-1301 Cokoliki o wysokości do 20 cm (granit,sjenit i wapień zbity).  - m 25,740   

(P54) podstopnice
2.24 KNR 2-02 2112-0201 Stopnie proste okładzinowe kamienne (granit,sjenit i wapień m 25,740   

(P55) zbity),o grubości do 5 cm i szerokości stopnia 40 cm.
2.25 TZKNBK CZ. XXIV Balustrada schodowa prosta z rur o długości do 4,0 m m2 12,810   

(P56) 0114-2500
2.26 KNR 2-02 1016-0300 OścieŜnice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia szt. 6,000   

(P57) ścian,dla drzwi wejściowych typu FD1w,2-razy malowane na
budowie farbą ftal.do grunt.i nawierz./B.I.8/96/

2.27 KNR 2-02 0815-0300 Gładź gipsowa jednowarstwowa,na ścianach z elementów m2 63,068   
(P58) prefabrykowanych i betonów wylewanych.
2.28 KNR 2-02 0815-0600 Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na sufitach z elementów m2 11,183   

(P59) prefabrykowanych i betonów wylewanych.
2.29 KNR-I 0-14 2012-0100 Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie m2 20,187   

(P60) metalowym z kształtowników CD i UD pojedyńczym
podwieszanym

2.30 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,farbą emulsyjną m2 94,438   
(P61) 1510-0300 powierzchni wewnętrznych z podłoŜy gipsowych
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2.31 KNR-W 2-02 Tynki szlachetne gładzone wykonywane ręcznie na ścianach m2 75,450   
(P62) 0910-0100 płaskich i powierzchniach poziomych (balkony,loggie) - tynk

Ŝywiczny w jasnych kolorach pastelowych na lamperii
2.32 KNR 2-02 1017-0200 Skrzydła drzwiowe płytowe m2 12,000   

(P63) wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni
ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ Drzwi ppoŜ.
antywłamaniowe metalowe o odporności ognio. EI-30
okleinowane w kol. drewna

2.33 KNR-I 0-19 1023-0101 Okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do 0,4 m2 m2 0,160   
(P64) obsadzone na dyblach stalowych,z obróbką obsadzenia - okienko

na schodach
2.34 KNR-I 0-19 1023-0900 Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o m2 1,836   

(P65) powierzchni do 2,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych,z
obróbką obsadzenia

2.35 KNR-I 0-19 1024-0800 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na kotwach m2 7,130   
(P66) stalowych,oszklone na budowie szybami zespolonymi

jednokomorowymi 2-szybowymi

Wartość kosztorysu:  zł


