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Kosztorys ADAPTACJA BUDYNKU NA FILIĘ   BIBLIOTECZNĄ W 

KRAPKOWICACH

1 Element ROBOTY ZIEMNE WINDA

1.1 1 KSNR 1/105/1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod 

obiekty przemysłowe - analogia ha 0,02

1.2 2 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm m3 1,50

1.3 2 KSNR 1/106/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość 

warstwy do 15 cm m2 25,00

1.4 2 KSNR 1/106/2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za 

każde dalsze 5 cm grubości m2 25,00

1.5 2 KSNR 1/301/2 

(1)

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III

m3 2,5

1.6 2 KSNR 1/201/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria 

gruntu III m3 70,00

1.7 2 KSNR 1/309/1 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, z 

zagęszczaniem, kategoria gruntu I-III m3 45,00

1.8 2 KSNR 1/204/4 

(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu

ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, przy przewozie po drogach o 

nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu III-IV m3 32,80

1.9 2 Opłata za składowanie odpadów m3 32,80

2 Element PŁYTA FUNDAMENTOWA  WINDY

2.1 4 KSNR 2/1101/1 

(1)

Podkłady, betonowe - chudy beton B10 - analogia

m3 1,0

2.2 9 KNR 202/605/4 

(1)

Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na zimno, 

1-a˙warstwa - izolacja z folii PE analogia m2 9,0

2.3 9 KNR 202/605/5 

(1)

Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na zimno, 

2-a˙warstwa  - izolacja z folii PE  analogia m2 9,0

2.4 4 KSNR 2/102/6 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych 

lub żelbetowych, płyty fundamentowa m2 7,50

2.5 3 KSNR 2/103/3 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi Fi do 

14˙mm t 0,34

2.6 4 Dostawa i montaż uszczelki samopęczniejacej mb 8,20

2.7 4 KSNR 2/107/7 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z 

transportem betonu pompą, płyty stropowe zbrojone - płyta fundamentowa analogia - 

beton B25 wodoszczelny W8 m3 3,9

2.8 4 KNR 20/267/1 

(2)

Ściany żelbetowe w deskowaniu Peri "Trio", ściany o grubości 10˙cm i wysokości do 

4˙m, wariant 2 m2 27,6

2.9 4 KNR 20/267/3 

(2)

Ściany żelbetowe w deskowaniu Peri "Trio", dodatek za każdy następny 1˙cm 

grubości, wariant 2 m2 27,6

3 Element OCIEPLENIE PODZIEMIA SZYBU WINDY I  IZOLACJE

3.1 9 KNR 29/637/1 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod 

uszczelnienia w technologii Superfex-10, gruntowanie Eurolanem 3K, ręcznie m2 27,6

3.2 19 KNR 29/642/1 Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii 

Superf!ex-12, punktowo styrodur XPS frezowany  - 15 cm - do wysokości 30 cm 

ponad teren m2 30,0

3.3 9 KNR 29/641/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-I0, 

uszczelnienie masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu m2 28,00

4 Element SZYB WINDY

4.1 4 KNR 20/267/1 

(2)

Ściany żelbetowe w deskowaniu Peri "Trio", ściany o grubości 10˙cm i wysokości do 

4˙m, wariant 2 m2 67,5
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4.2 4 KNR 20/267/3 

(2)

Ściany żelbetowe w deskowaniu Peri "Trio", dodatek za każdy następny 1˙cm 

grubości, wariant 2 m2 67,5

4.3 4 KNR 20/271/1 

(2)

Belki, podciągi i wieńce w deskowaniu Peri, stosunek obwód/przekrój: do 8˙m/m2, 

wariant 2 m3 2,5

4.4 3 Dostawa i wklejenie na żywicy Hilti HVU HAS  zbrojenia łączącego wieńce z istniejącą

konstrukcja + ewentualne zespawanie zbrojenia z zbrojeniem istniejącycm szt 24

4.5 4 KSNR 2/102/6 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych 

lub żelbetowych, płyty stropowe i stropodachu m2 6,8

4.6 4 KSNR 2/107/7 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z 

transportem betonu pompą, płyty stropowe zbrojone - płyta stropowe i stropodachu  - 

beton B25 m3 0,95

4.7 3 KSNR 2/103/3 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi Fi do 

14˙mm t 3,26

4.8 4 KNR 202/1101/1

(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - beton 

B25 m3 2,0

4.9 1 KSNR 2/1401/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20˙m m2 65,00

4.10 1 Czas pracy rusztowania kpl 1,0

4.11 19 KNR 17/2608/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, impregnacja 

grzybobójcza 1-krotnie (Ceresit CT99) m2 42,00

4.12 19 KNR 17/2610/3 

(4)

Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw 

klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z betonu, (CT 69) - 

styropiaan EPS100 -15 cm m2 42,00

4.13 19 KNR 17/2610/6 

(2)

Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw 

klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ościeża do 15˙cm, z 

betonu, (CT 36) - styropian EPS 100 - 10 cm m2 2,4

4.14 19 KNR 17/2610/6 

(2)

Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw 

klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarst  - styropian EPS 100 - 5 cm - 

dylatacja m2 28,5

4.15 9 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 

pozioma podposadzkowa m2 6,6

4.16 6 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 

pozioma podposadzkowa m2 6,6

4.17 15 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych 

na sucho, dodatek za każdą następną warstwę - wełna minearlna twarda 20 - 25 cm m2 6,6

4.18 17 KNR 15/527/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, na podkładzie betonowym, 1 warstwa papy

z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy 

perforowanej - analogia m2 6,6

4.19 17 KNR 15/527/2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, na podkładzie betonowym, każda następna 

warstwa papy termozgrzewalne - analogia m2 6,6

4.20 20 Dostawa i montaż wentylatora dachowego wg zaleceń Dostawcy windy kpl 1,0

4.21 1 Dostawa i montaż daszku ochronnego łukowego nad wejściem do windy - daszek z 

poliweglanu  1.6x1.05 m kpl 1,0

4.22 16 KSNR 2/504/2 

(1)

Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm  zblachy stalowej 

ocynkowanej powlekanej m2 10,0

4.23 16 KSNR 2/503/2 

(1)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej  - fi 100

m 2,6

4.24 16 KSNR 2/503/4 

(1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanje fi 80 - rzygacz

m 0,5

4.25 5 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, 

zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły m3 4,5

4.26 5 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 m 15,00

4.27 10 KNR 401/711/3 

(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy 

prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa 

cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu) m2 25,00

4.28 10 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III m2 20,00

4.29 2 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, 

usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku - analogia m3 2,5
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4.30 2 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 1,5

4.31 2 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15) m3 1,5

4.32 2,1 Opłata za składowanie odpadów m3 1,5

5 1 Element DOSTAWA I MONTAŻ DŹWIGU

5.1 20 Dostawa i montaż dźwigu elektrycznego  o parametrach dźwigu LE 630 - LIFT 

PROJEKT - udźwig 630 kg , dźwig przystosowany dla osób niepełnosprawnych kpl 1

6 Element WZMOCNIENIE STROPU BIBLIOTEKI

6.1 2 KNR 401/103/1 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25˙m2, głębokość 1,5˙m, grunt kategorii I-II m3 32,00

6.2 5 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm - rzobiórka 

posadzki na parterze - pod dwie stopy i podstawy słupów m3 2,0

6.3 5 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej - 

rozbiórki i przebicia  scian m3 7,80

6.4 2 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, 

usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku m3 16,00

6.5 4 KSNR 2/1101/1 

(1)

Podkłady, betonowe - chudy beton B10 - analogia

m3 4,10

6.6 4 KNR 202/202/2 

(1)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8˙m, transport betonu 

taczkami, japonkami - beton B25 wodoszczelny W8 m3 1,2

6.7 KNR 202/204/2 

(1)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5˙m3, transport betonu 

taczkami, japonkami - beton B25 wodoszczelny W8 m3 16,00

6.8 4 KNR 202/290/2 

(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 

okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm t 0,93

6.9 2 KSNR 1/309/1 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, z 

zagęszczaniem, kategoria gruntu I-III m3 16,00

6.10 9 KNR 202/616/2 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy - izolacja pozioma 

pod filary z bloczków m2 16,00

6.11 5 KNR 202/118/7 

(2)

Słupy i filarki międzyokienne z cegieł budowlanych pełnych, wymiar: 2 1/2x2 1/2 cegły,

zaprawa cementowo-wapienna + murowanie filarow w piwnicz y bloczkow 

betonowych kl 15 na zaprawie cem-wap M5 65x65 m 48,00

6.12 10 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III m2 130,00

6.13 5 KNR 401/304/1 

(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, 

cegłami w piwinicy m3 4,00

6.14 5 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 m 3,00

6.15 10 KNR 401/711/2 

(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy 

prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa 

cem-wap, do 2˙m2 (w 1 miejscu) w piwnicy m2 30,0

6.16 5 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej - 

rozbiórki i przebicia  scian na parterze m3 11,50

6.17 6 Dostawa i montaż konstrukcji stalowej z osadzeniem , zakotwieniem i podlaniem 

zaprawą montazową t 12,5

6.18 7 Zabezpieczenie konstrukcji stalowej  np  w systemie CONLIT do R60 m2 162,00

6.19 19 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie 

warstwy siatki, ściany - obróbka słupów i belek stalowych 2 x siatka m2 162,00

6.20 19 KNR 23/931/5 

(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub 

Atlas Cermit SN20 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 

wyprawa na belkach, słupach prostokątnych i cylindrycznych, mieszanka Atlas DR-20

- tynki na zabezpieczonej kontrukcji stalowej - analogia m2 162,00

6.21 5 KNR 401/304/1 

(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, 

cegłami m3 4,00

6.22 10 KNR 401/305/3 

(1)

Uzupełnienie ścian lub ścianek oraz zamurowanie otworów w ściankach i ścianach 

cegłami klinkierowymi, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścianek i ścian ponad

1/2 cegły - podmurowania pod oparcie belek stalowych m3 1,0

6.23 10 KNR 401/711/2 

(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy 

prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa 

cem-wap, do 2˙m2 (w 1 miejscu) na parterze m2 35,0

6.24 14 KNR 401/809/4 Uzupełnienie posadzek z płytek z kamieni sztucznych (do 0,5˙m2 w 1 miejscu), na 

zaprawie cementowej, płytki terakotowe 15x15˙cm m2 2,0
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6.25 14 Uzupełnienie płytek na scianach w WC m2 6,00

6.26 4 KNR 401/203/1 Uzupełnienie posadzki na parterze - analogia - beton B25 m3 2,0

6.27 13 KNR 404/504/7 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek m2 36,00

6.28 13 KNR 202/1112/1

(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, rulonowe 

Winigam - wymiana wykładziny obiektowej w pomieszczeniu 0.3. m2 36,00

6.29 10 KNR 401/713/1 

(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub 

zdzieraniem tapet, na ścianach - oczyszczenie starych ścian analogia m2 832,00

6.30 18 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 832,00

6.31 2 KNR 404/1101/2 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km m3 28,00

6.32 2 KNR 404/1101/5 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km m3 28,00

6.33 1 kalk. własna Opłata za składowanie gruzu oraz konstrukcji drenianej z rozbiórki m3 28,00

7 Element WYMIANA POKRYCIA ISTNIEJĄCEGO DACHU

7.1 11 KNR 404/507/1 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, dachówka karpiówka pokrycie 

pojedyncze m2 685,00

7.2 16 KNRW 

401/545/4

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku

m 132,00

7.3 16 KNRW 

401/545/6

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku

m 54,6

7.4 5 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących - rozebranie kominów ponad dachem m3 4,0

7.5 17 TZKNBK VI 

-130

Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z papy smołowej na 

istniejącym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia m2 685,00

7.6 7 Rozbiórka starego okapu z desek m2 80,0

7.7 7 KNR 404/901/5 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m 32,000

7.8 7 KNR 404/901/6 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m 32,000

7.9 7 KNR 404/901/7 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m 32,000

7.10 1,2 KNR 404/1101/2 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km m3 60,00

7.11 1,2 KNR 404/1101/5 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km m3 60,00

7.12 1 kalk. własna Opłata za składowanie gruzu oraz konstrukcji drenianej z rozbiórki m3 60,00

7.13 7 KNR 401/419/3 Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie ponad 5˙m szt 2,0

7.14 5 KNR 202/122/4 Kominy wolno stojące w budynkach - przemurowanie kominów z cegły klinkierowej kl 

30 ponad dachem z czapkam  z kształtek klinkierowych m3 4,0

7.15 7 KNR 401/631/1 Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - impregnacja istniejącej 

konstrukcji dachu m2 1 350,00

7.16 11 KNR K-05 

0207-01 

analogia

Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem - płotki przeciwsnieżna

m 126,4

7.17 11 KNRK 5/209/6 Montaż wyłazu dachowego i okienek dachowych dopasowanego do modelu 

dachówki kpl. 5,0

7.18 11 KNR K-05 

0210-02 

analogia

Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej

szt. 5,0

7.19 11 KNR K-05 

0210-01 

analogia

Montaż dachówek wentylacyjnych

m2 685,00

7.20 11 KNR 15/517/1 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 

przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z 

folii paroprzepuszczlanej m2 685,00

7.21 11 KNR 15/517/2 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 

przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat m2 685,00

7.22 11 KNR 15/517/3 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 

przykręceniem wkrętami do łat, dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem 

wkrętami do łat m2 685,00
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7.23 11 KNR 15/517/4 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 

przykręceniem wkrętami do łat, montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do 

deski kalenicowej m 85,1

7.24 11 Montaż siatek przeciw ptakom mb 132,00

7.25 11 Montaż podstaw- stojaków  wentylacyjnych pod gąsiory mb 85,1

7.26 11 KNR K-05 

0208-03 

analogia

Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska 2,0 m

szt. 2,0

7.27 16 KNR 1901/535/3 Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 18 cm z blachy tytanowo- 

cynkowej m 132,00

7.28 16 KNR 1901/535/5 Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy tytanowo-cynkowej - dodatek 

za wpust (sztucer) szt. 7,0

7.29 16 KNR 1901/536/2 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy 

tytanowo-cynkowej m 54,6

7.30 16 KNR 1901/536/4 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy tytaowo-cynkowej - 

dodatek za kolanko szt. 14,0

7.31 16 KNR 1901/538/2 Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy 

tytano-cynkowej m2 42,00

7.32 16 KNR 19-01 

0538-10 

analogia

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy tytanowo - cynkowej przy dachu 

krytym dachówką - kosze

m2 11,5

7.33 16 KNR 1901/540/2 Kołnierze kominów z blachy tytanowo-cynkowej przy kryciu dachów dachówką m2 6,5

7.34 16 KNR 1901/540/5 Obróbka okienka dachowego  blachą tytano-cynkową przy kryciu dachówką - wyłaz 

dachowy szt. 5,0

8 Element OCIEPLENIE I WZMOCNIENIE STROPU NAD BIBLIOTEKĄ

8.1 2 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, 

usuniecie zasypki gruzu i zanieczyszeń z stropu poddasza - analogia m3 100,00

8.2 7 KNR 401/631/1 Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - impregnacja istniejącej 

konstrukcji stropu nad pietrem m2 1 300,00

8.3 9 KNR 202/607/1 Izolacje z folii paroszczelnej PE na zakład stropu nad pietrem m2 570,00

8.4 15 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych 

na sucho - izolacja stropu nad pietrem wełną mineralna miękką o grubości 20 cm m2 570,00

8.5 7 KNR 202/410/1 Wykonanie okapu z desek szlifowanych 25 mm na pióro i wpust i malowanie 

dwukrotne  w kolorze brązowym impregnatem do drewna z ewentualną  

podkonstrukcją - analogia m2 55,00

8.6 2 KNR 404/1101/2 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km m3 100,00

8.7 2 KNR 404/1101/5 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km m3 100,00

8.8 1 kalk. własna Opłata za składowanie gruzu oraz konstrukcji drenianej z rozbiórki m3 100,00

8.9 6 Dostawa i montaż konstrukcji stalowej z osadzeniem , zakotwieniem i podlaniem 

zaprawą montazową - konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjne t 1,0

9 Element TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN BUDYNKU

9.1 1 KNNR 2/1501/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20˙m m2 1 260,00

9.2 1 Czas pracy rusztownia kpl 1,0

9.3 5 KNR 401/535/7 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp.

z blachy nadającej się do użytku + parapety zewnętrzne m2 36,0

9.4 19 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  

mechaniczne i zmycie m2 795,00

9.5 19 KNR 23/2612/1 Wyrównanie klejem podłoża z starego tynku i podłoża po skuciu płytek  - analogia m2 50,0

9.6 19 KNR 23/2611/4 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, sprawdzenie 

przyczepności systemem Atlas Stopter m2 795,00

9.7 19 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt 

styropianowych do ościeży i pod parapetami- styropian eps 70-040 - 3 cm m2 118,00

9.8 19 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt 

styropianowych do ścian - styropian frezowany eps 70-040  - 5 cm m2 14,5
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9.9 19 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt 

styropianowych do ścian - styropian frezowany eps 70-040  - 15 cm m2 675,00

9.10 19 KNR 401/322/1 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, wsporniki lub haki zawiasowe

- wsporniki, tablice  itp szt 5,0

9.11 19 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie 

płyt styropianowych dyblami do ściany z cegły szt 5 000,00

9.12 19 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie 

warstwy siatki, ściany m2 802,00

9.13 19 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie 

warstwy siatki, ściany - druga warstwa siatki do poziomu stropu nad parterem m2 170,00

9.14 19 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie 

warstwy siatki, ościeża m2 118,00

9.15 19 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona 

narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 540,00

9.16 19 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 

Atlas Uni Grunt, 1-krotne m2 802,0

9.17 19 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas 

Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 

nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 802,00

9.18 19 KNR 23/933/2 

(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas 

Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 

wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas N-200 m2 624,00

9.19 19 KNR 23/933/2 

(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas 

Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 

wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk żywiczny cokołu m2 60,00

9.20 19 KNR 23/933/3 

(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas 

Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 

wyprawa na ościeżach, tynk Atlas N-200 m2 118,00

9.21 18 KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie m2 42,70

9.22 6 Przeróbka z malowaniem balustrady dla niepełnosprawnych szt 1,00

10 Element MODERNIZACJA PIĘTRA BUDYNKU

10.1 13 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie m2 265,00

10.2 4 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1˙cm, na ścianach lub podłogach - skucie 

zgroszkowanie posadzki na korytarzu pod zaprawę samopoziomującą m2 136,00

10.3 3 KNR 401/803/1 Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0˙m2 

(w 1 miejscu), z zatarciem na ostro - uzupełnienie istniejących posadzek betonowych m2 50,00

10.4 13 KNR 202/1102/1 Wykonanie warstwy wyrównaczej  z zaprawy wyrównawczej 3 -10 mm m2 200,00

10.5 13 KNR 202/1102/1 Wylanie zaprawy samopoziomujacej 1- 5  mm m2 420,00

10.6 5 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej m3 45,0

10.7 5 KNR 401/304/1 

(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, 

cegłami m3 3,2

10.8 5 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 m 28,5

10.9 6 Dostawa i montaz stalowych belek nadprozowych kg 1 000

10.10 5 KNR 202/120/2 

(1)

Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2˙cegły, z cegieł budowlanych pełnych

m2 49,0

10.11 10 KNR 202/904/1 Tynki cementowe kategorii˙III, wykonywane ręcznie, ściany płaskie i powierzchnie 

poziome (balkony, loggie) m2 98,0

10.12 10 Szpałdowanie belek stalowych i obłożenie siatka Rabitza mb 53,0

10.13 10 KNR 401/711/2 

(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy 

prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa 

cem-wap, do 2˙m2 (w 1 miejscu) m2 35,0

10.14 7 KNR 401/429/4 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych - 

rozbórka istniejących sufitów podwieszonych do stropu drewnianego - analogia m2 468,00

10.15 7 KNR 401/631/1 Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - impregnacja istnjacego 

drewaniengo sufitu nad pietrem analogia m2 468,00

10.16 7 KNR 401/713/1 

(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub 

zdzieraniem tapet, na ścianach m2 740,00
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10.17 22 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych,

2-warstwowa m2 740,00

10.18 22 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z 

kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany m2 468,0

10.19 22 KNR 14/2012/4 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z 

kształtowników CD i UD, dodatek za drugą warstwę płyt m2 468,00

10.20 22 KNR 14/2012/4 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z 

kształtowników CD i UD, dodatek za trzecią  warstwę płyt m2 468,00

10.21 7 Dostawa i montaz wyłazu dachowego na poddasze EI60 m2 1,2

10.22 13 Wykonanie posadzki zywicznej - poliuretanowej utwardzonej 2.5 mm m2 410,0

10.23 14 KNR 202/829/5 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 15x15, metoda kombinowana  w W.C. do sufitu m2 77,0

10.24 14 KNR 202/1104/5 Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) 

150x150˙mm m2 18,0

10.25 18 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 

2-krotne - ściany m2 740,00

10.26 18 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 

2-krotne - sufity- farba emulsyjna lateksowa czerwona typu DULUX m2 468,00

11 Element STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

11.1 5 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko + wykucie parapetow 

wewnetrznych do wymiany m 22,00

11.2 5 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 m2 45,05

11.3 5 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 szt 1,00

11.4 5 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2 szt 10,00

11.5 12 KNR 19/1023/2 

(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 

0,6˙m2, osadzanie na kotwach , pięciokomorowe , U<1.1 W/m2K m2 10,99

11.6 12 KNR 19/1023/3 

(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 

1,0˙m2, osadzanie na kotwach, pieciokomorowe , U,1.1 W/m2K z anwiewnikami i 

antyrefleksem m2 13,80

11.7 12 KNR 19/1023/10

(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 

uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5˙m2, osadzanie na kotwach , pieciokomorowe

, U<1.1 W/m2K z nawiewnikami i antyrefleksem m2 38,31

11.8 12 Dostawa i montaż okien p-poż EI60 m2 8,60

11.9 12 Dostawa i montaż okien p-poż EIS30 m2 8,90

11.10 12 Dostawa i montaż dzrwi  p-poż EI30 m2 7,31

11.11 12 Dostawa i montaz okna z klapa dymową wg opisu technicznego i zestawienia stolarki m2 4,73

11.12 12 KNR 19/1023/11

(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 

uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach , 

pieciokomorowe , m2 66,00

11.13 12 KNR 19/1023/11

(1)

Okna i drzwi aluminiowych  z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 

uchylno-rozwierane, dwudzielne - analogia m2 41,70

11.14 12 KNR 202/129/2 Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej -  analogia mb 95,80

11.15 12 KNR 202/129/2 Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z  PCV mb 22,00

11.16 12 Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych płytowych  fornirowanych z oscieznicą 

opaskową m2 8,60

11.17 10 KNR 401/726/1 

(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), 

podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1˙m2 (w 1 miejscu), wapno

hydratyzowane (kg) - uzpełnieni tynków ościeży m2 16,0

11.18 22 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych,

2-warstwowa na osieżach - analogia m2 16,0

12 Element ELEMENTY WYPOSAŻENIA WG ZESTAWIENIA

12.1 23 Dostawa i montaz wyposażenia dodatkowego wg zestawienia kpl 1,00


