
Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem - kosztorys zbiorczyOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Szkoła Podstawowa w Czarnem - stolarka elewacyjna

1.1 Stolarka elewacyjna  - elewacja nr.1
1

d.1.1
KNR 4-01
0354-03 1)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2
4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
2

d.1.1
KNR 4-01
0354-04 1)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
3

d.1.1
KNR 4-01
0702-03 1)

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm m

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm
1.14*2*4+1.11*4*2+1.16*4+1.75*2*4 m 36.640

RAZEM 36.640
4

d.1.1
KNR 4-01
0708-0201 1)

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer.do 25 cm - wariant 2

m

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer.do 25 cm - wariant 2
1.14*2*4+1.11*4*2+1.16*4+1.75*2*4 m 36.640

RAZEM 36.640
5

d.1.1
KNR 4-01
0530-07 1)

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z cynkowo-tytano-
wa

m2

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z cynkowo-tytano-
wa
(1.26*4+1.24*2)*0.32 m2 2.406

RAZEM 2.406
6

d.1.1
KNR 4-01
0535-08 1)

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
2.406 m2 2.406

RAZEM 2.406
7

d.1.1
KNR 2-02
1003-05 1)

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 1.0-1.5 m2 ze
szprosami energooszczędne

m2

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 1.0-1.5 m2 ze
szprosami energooszczędne
1.14*1.11*4 m2 5.062

RAZEM 5.062
8

d.1.1
KNR 2-02
1003-06 1)

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.0 m2 ze
szprosami energooszczędne

m2

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.0 m2 ze
szprosami energooszczędne
1.16*1.75*4 m2 8.120

RAZEM 8.120
1.2 Stolarka elewacyjna  - elewacja nr.2

9
d.1.2

KNR 4-01
0354-04 1)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
10

d.1.2
KNR 4-01
0354-05 1)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2
2+1 m2 3.000

RAZEM 3.000
11

d.1.2
KNR 4-01
0702-03 1)

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm m

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm
1.75*2*2+1.15*2+1.2*3+2.11*2+3.14*1 m 20.260

RAZEM 20.260
12

d.1.2
KNR 4-01
0708-0201 1)

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer.do 25 cm - wariant 2

m

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer.do 25 cm - wariant 2
1.75*2*2+1.15*2+1.2*3+2.11*2+3.14*1 m 20.260

RAZEM 20.260
13

d.1.2
KNR 4-01
0530-07 1)

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy tytanowo-cynko-
wej

m2

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy tytanowo-cynko-
wej
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1.26*2*0.31+1.3*0.31 m2 1.184

RAZEM 1.184
14

d.1.2
KNR 4-01
0535-08 1)

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
1.184 m2 1.184

RAZEM 1.184
15

d.1.2
KNR 2-02
1003-05 1)

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 1.0-1.5 m2 ze
szprosami energooszczędne

m2

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 1.0-1.5 m2 ze
szprosami energooszczędne
1.2*1.2 m2 1.440

RAZEM 1.440
16

d.1.2
KNR 2-02
1003-06 1)

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.0 m2

m2

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.0 m2
1.15*1.75*2 m2 4.025

RAZEM 4.025
17

d.1.2
KNR 2-02
1003-11 1)

Drzwi  drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa użyteczności publicz-
nej, fabrycznie wykończone fabrycznie wykończone z naświetlem  łukowym  ze
szprosami energooszczędne

m2

Drzwi  drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa użyteczności publicz-
nej, fabrycznie wykończone fabrycznie wykończone z naświetlem  łukowym  ze
szprosami energooszczędne
2*2.11+3.14*1*0.5 m2 5.790

RAZEM 5.790
1.3 Stolarka elewacyjna  - elewacja nr.3
18

d.1.3
KNR 4-01
0354-03 1)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
19

d.1.3
KNR 4-01
0354-05 1)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2
1.18*2*2 m2 4.720

RAZEM 4.720
20

d.1.3
KNR 4-01
0702-03 1)

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm m

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm
0.87*3+2*2*2+1.18*2 m 12.970

RAZEM 12.970
21

d.1.3
KNR 4-01
0708-0201 1)

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer.do 25 cm - wariant 2

m

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer.do 25 cm - wariant 2
0.87*3+2*2*2+1.18*2 m 12.970

RAZEM 12.970
22

d.1.3
KNR 4-01
0530-07 1)

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy tytanowo-cynko-
wej

m2

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy tytanowo-cynko-
wej
(0.97+1.28)*0.32 m2 0.720

RAZEM 0.720
23

d.1.3
KNR 2-02
1003-08 1)

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownict-
wa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.0 m2 ze
szprosami energooszczędne

m2

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownict-
wa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.0 m2 ze
szprosami energooszczędne
1.18*2.0*2 m2 4.720

RAZEM 4.720
24

d.1.3
KNR 4-01
0535-08 1)

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
(0.97+1.28)*0.32 m2 0.720

RAZEM 0.720
25

d.1.3
KNR 2-02
1003-04 1)

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 0.6-1.0 m2

m2

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 0.6-1.0 m2
0.87*0.87 m2 0.757
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RAZEM 0.757

1.4 Stolarka elewacyjna  - elewacja nr.4
26

d.1.4
KNR 4-01
0354-05 1)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2
1.18*2*4+1.15*1.75*3 m2 15.478
korekta obmiaru
-0.001 m2 -0.001

RAZEM 15.477
27

d.1.4
KNR 4-01
0702-03 1)

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm m

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm
1.18*4+2*2*4+1.75*2*3+1.15*3 m 34.670

RAZEM 34.670
28

d.1.4
KNR 4-01
0708-0201 1)

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer.do 25 cm - wariant 2

m

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer.do 25 cm - wariant 2
1.18*4+2*2*4+1.75*2*3+1.15*3 m 34.670

RAZEM 34.670
29

d.1.4
KNR 4-01
0530-07 1)

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy tytanowo-cynko-
wej

m2

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy tytanowo-cynko-
wej
1.28*4*0.32+1.25*3*0.32 m2 2.838

RAZEM 2.838
30

d.1.4
KNR 4-01
0535-08 1)

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
1.28*4*0.32+1.25*3*0.32 m2 2.838

RAZEM 2.838
31

d.1.4
KNR 2-02
1003-08 1)

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownict-
wa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.0 m2 ze
szprosami energooszczędne

m2

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownict-
wa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.0 m2 ze
szprosami energooszczędne
1.15*1.75*3 m2 6.038
korekta obmiaru
-0.001 m2 -0.001

RAZEM 6.037
32

d.1.4
KNR 2-02
1003-09 1)

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownict-
wa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 2.0-2.5 m2 ze
szprosami energooszczędne

m2

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownict-
wa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 2.0-2.5 m2 ze
szprosami energooszczędne
1.18*2.0*4 m2 9.440

RAZEM 9.440
1.5 Stolarka elewacyjna  - elewacja nr.5
33

d.1.5
KNR 4-01
0354-03 1)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
34

d.1.5
KNR 4-01
0354-05 1)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2
1.17*1.54*2+2.3*2.8*1+2.23*2.35 m2 15.284

RAZEM 15.284
35

d.1.5
KNR 4-01
0702-03 1)

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm m

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm
1.54*2+1.17+2.8*2+2.3+2.23*2+2.35+0.9*4+0.4*4 m 24.160

RAZEM 24.160
36

d.1.5
KNR 4-01
0708-0201 1)

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer.do 25 cm - wariant 2

m

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer.do 25 cm - wariant 2
1.54*2+1.17+2.8*2+2.3+2.23*2+2.35+0.9*4+0.4*4 m 24.160

RAZEM 24.160
37

d.1.5
KNR 4-01
0530-07 1)

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy tytanowo-cynko-
wej

m2

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy tytanowo-cynko-
wej
1.27*2*0.32+1*2*0.32 m2 1.453
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RAZEM 1.453

38
d.1.5

KNR 4-01
0535-08 1)

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
1.27*2*0.32+1*2*0.32 m2 1.453

RAZEM 1.453
39

d.1.5
KNR 2-02
1003-01 1)

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. do 0.4 m2

m2

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. do 0.4 m2
0.4*0.9*2 m2 0.720

RAZEM 0.720
40

d.1.5
KNR 2-02
1003-06 1)

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.0 m2 ze
szprosami energooszczędne

m2

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.0 m2 ze
szprosami energooszczędne
1.17*1.54*2 m2 3.604

RAZEM 3.604
41

d.1.5
KNR 2-02
1003-11 1)

Drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa użytecznoś-
ci publicznej, fabrycznie wykończone fabrycznie wykończone 
ze szprosami energooszczędne

m2

Drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa użytecznoś-
ci publicznej, fabrycznie wykończone fabrycznie wykończone 
ze szprosami energooszczędne
2.3*2.8+2.35*2.23 m2 11.681
korekta obmiaru
-0.001 m2 -0.001

RAZEM 11.680
1.6 Stolarka elewacyjna  - elewacja nr.6
42

d.1.6
KNR 4-01
0354-03 1)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2
4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
43

d.1.6
KNR 4-01
0354-05 1)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2
1.15*1.52*4+1.2*2.0*4 m2 16.592

RAZEM 16.592
44

d.1.6
KNR 4-01
0702-03 1)

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm m

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm
0.9*4*3+0.9*2+0.4*2+2.0*2*4+1.2*4+1.52*2*4+1.15*4 m 50.960

RAZEM 50.960
45

d.1.6
KNR 4-01
0708-0201 1)

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer.do 25 cm - wariant 2

m

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer.do 25 cm - wariant 2
0.9*4*3+0.9*2+0.4*2+2.0*2*4+1.2*4+1.52*2*4+1.15*4 m 50.960

RAZEM 50.960
46

d.1.6
KNR 4-01
0530-07 1)

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy tytanowo-cynko-
wej

m2

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy tytanowo-cynko-
wej
1.25*4*0.32+1.3*4*0.32+1*3*0.32+1*0.32 m2 4.544

RAZEM 4.544
47

d.1.6
KNR 4-01
0535-08 1)

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
1.25*4*0.32+1.3*4*0.32+1*3*0.32+1*0.32 m2 4.544

RAZEM 4.544
48

d.1.6
KNR 2-02
1003-01 1)

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. do 0.4 m2

m2

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. do 0.4 m2
0.9*0.4*1 m2 0.360

RAZEM 0.360
49

d.1.6
KNR 2-02
1003-04 1)

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 0.6-1.0 m2

m2

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 0.6-1.0 m2
0.9*0.9*3 m2 2.430

RAZEM 2.430
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50

d.1.6
KNR 2-02
1003-06 1)

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.0 m2 ze
szprosami energooszczędne

m2

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.0 m2 ze
szprosami energooszczędne
1.15*1.52*4 m2 6.992

RAZEM 6.992
51

d.1.6
KNR 2-02
1003-09 1)

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownict-
wa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 2.0-2.5 m2 ze
szprosami energooszczędne

m2

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownict-
wa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 2.0-2.5 m2 ze
szprosami energooszczędne
2.0*1.2*4 m2 9.600

RAZEM 9.600
1.7 Stolarka elewacyjna  - elewacja nr.7
52

d.1.7
KNR 4-01
0354-03 1)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
53

d.1.7
KNR 4-01
0354-05 1)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2
1.18*2*3+1.06*1.8*2+0.95*2.01*3+3.14*0.95*0.95/4*3/2+1.35*2.88 m2 21.575

RAZEM 21.575
54

d.1.7
KNR 4-01
0702-03 1)

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm m

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm
1.18*3+2.0*2*3+1.06*2+1.8*2*2+2.01*2+2*3.14*0.47*3/2+2.88*2+1.35+0.4*2+
0.9

m 42.117

RAZEM 42.117
55

d.1.7
KNR 4-01
0708-0201 1)

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer.do 25 cm - wariant 2

m

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer.do 25 cm - wariant 2
1.18*3+2.0*2*3+1.06*2+1.8*2*2+2.01*2+2*3.14*0.47*3/2+2.88*2+1.35+0.4*2+
0.9

m 42.117

RAZEM 42.117
56

d.1.7
KNR 4-01
0530-07 1)

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy tytanowo-cynko-
wej

m2

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z cynku
1.28*3*0.32+1.16*2*0.32+1.0*0.32*2 m2 2.611

RAZEM 2.611
57

d.1.7
KNR 4-01
0535-08 1)

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
1.28*3*0.32+1.16*2*0.32+1.0*0.32*2 m2 2.611

RAZEM 2.611
58

d.1.7
KNR 2-02
1003-01 1)

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. do 0.4 m2

m2

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. do 0.4 m2
0.9*0.4*2 m2 0.720

RAZEM 0.720
59

d.1.7
KNR 2-02
1003-06 1)

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.0 m2 ze
szprosami energooszczędne

m2

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.0 m2 ze
szprosami energooszczędne
1.06*1.8*2 m2 3.816

RAZEM 3.816
60

d.1.7
KNR 2-02
1003-09 1)

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownict-
wa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 2.0-2.5 m2

m2

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownict-
wa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 2.0-2.5 m2
1.18*2.0*3 m2 7.080

RAZEM 7.080
61

d.1.7
KNR 2-02
1003-11 1)

Drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa użytecznoś-
ci publicznej, fabrycznie wykończone fabrycznie wykończone z naświetlem
prostokątnym ze szprosami energooszczędne

m2

Drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa użytecznoś-
ci publicznej, fabrycznie wykończone fabrycznie wykończone z naświetlem
prostokątnym ze szprosami energooszczędne
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1.35*2.88 m2 3.888

RAZEM 3.888
62

d.1.7
KNR 2-02
1003-11 1)

Drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa użytecznoś-
ci publicznej, fabrycznie wykończone fabrycznie wykończone z naświetlem łu-
kowym

m2

Drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa użytecznoś-
ci publicznej, fabrycznie wykończone fabrycznie wykończone z naświetlem łu-
kowym
(0.95*2.01+3.14*0.95*0.95/4)*3 m2 7.854

RAZEM 7.854
1.8 Stolarka elewacyjna  - elewacja : wie ża
63

d.1.8
KNR 4-01
0354-03 1)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2
6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
64

d.1.8
KNR 4-01
0354-05 1)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2
(0.95*2.01+3.14*0.95*0.95/4/2)*6 m2 13.582

RAZEM 13.582
65

d.1.8
KNR 4-01
0702-03 1)

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm m

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm
0.5*2*6+0.25*2*6+2.01*2*6+2*3.12*0.47/2*6 m 41.918

RAZEM 41.918
66

d.1.8
KNR 4-01
0708-0201 1)

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer.do 25 cm - wariant 2

m

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer.do 25 cm - wariant 2
0.5*2*6+0.25*2*6+2.01*2*6+2*3.12*0.47/2*6 m 41.918

RAZEM 41.918
67

d.1.8
KNR 4-01
0530-07 1)

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy tytanowo-cynko-
wej

m2

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy tytanowo-cynko-
wej
0.3*0.32*6 m2 0.576

RAZEM 0.576
68

d.1.8
KNR 2-02
1003-01 1)

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. do 0.4 m2

m2

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. do 0.4 m2
0.25*0.5*6 m2 0.750

RAZEM 0.750
69

d.1.8
KNR 2-02
1003-06 1)

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.0 m2
ze szprosami energooszczędne

m2

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.0 m2
ze szprosami energooszczędne
(0.95*2.01+3.14*0.95*0.95/4/2)*6 m2 13.582

RAZEM 13.582
1.9 Stolarka elewacyjna  - elewacja nr.8
70

d.1.9
KNR 4-01
0354-03 1)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2
3.14*1.14*1.14/4 szt. 1.020

RAZEM 1.020
71

d.1.9
KNR 4-01
0354-04 1)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
72

d.1.9
KNR 4-01
0354-05 1)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2
2.42*1.33 m2 3.219

RAZEM 3.219
73

d.1.9
KNR 4-01
0702-03 1)

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm m

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm
1.75*2+1.16+2.42*2+1.22+2*3.14*0.57 m 14.300

RAZEM 14.300
74

d.1.9
KNR 4-01
0708-0201 1)

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer.do 25 cm - wariant 2

m

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer.do 25 cm - wariant 2
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1.75*2+1.16+2.42*2+1.22+2*3.14*0.57 m 14.300

RAZEM 14.300
75

d.1.9
KNR 4-01
0530-07 1)

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy tytanowo-cynko-
wej

m2

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy tytanowo-cynko-
wej
1.26*0.32 m2 0.403

RAZEM 0.403
76

d.1.9
KNR 4-01
0535-08 1)

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
0.403 m2 0.403

RAZEM 0.403
77

d.1.9
KNR 2-02
1003-04 1)

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 0.6-1.0 m2
ze szprosami energooszczędne kołowe

m2

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 0.6-1.0 m2
ze szprosami energooszczędne kołowe
3.14*1.14*1.14/4 m2 1.020

RAZEM 1.020
78

d.1.9
KNR 2-02
1003-06 1)

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.0 m2 ze
szprosami energooszczędne

m2

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.0 m2 ze
szprosami energooszczędne
1.16*1.75 m2 2.030

RAZEM 2.030
79

d.1.9
KNR-W 2-02
1027-0500 2)

Drzwi zewnętrzne klepkowe o pow. ponad 1.5 m2 -analogia m2

Drzwi zewnętrzne klepkowe o pow. ponad 1.5 m2 -analogia
1.33*2.42 m2 3.219

RAZEM 3.219
1.10 Stolarka elewacyjna  - elewacja nr.9

80
d.1.1

0

KNR 4-01
0354-04 1)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
81

d.1.1
0

KNR 4-01
0354-05 1)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2
1.17*2.02*3 m2 7.090

RAZEM 7.090
82

d.1.1
0

KNR 4-01
0702-03 1)

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm m

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm
1.17*3+2.02*2*3+0.9*3*2+2*3.14*0.625*3 m 32.805

RAZEM 32.805
83

d.1.1
0

KNR 4-01
0708-0201 1)

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer.do 25 cm - wariant 2

m

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer.do 25 cm - wariant 2
1.17*3+2.02*2*3+0.9*3*2+2*3.14*0.625*3 m 32.805

RAZEM 32.805
84

d.1.1
0

KNR 4-01
0530-07 1)

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy tytanowo-cynko-
wej

m2

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy tytanowo-cynko-
wej
1.27*3*0.32+1.0*2*0.32 m2 1.859

RAZEM 1.859
85

d.1.1
0

KNR 4-01
0535-08 1)

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
1.27*3*0.32+1.0*2*0.32 m2 1.859

RAZEM 1.859
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86

d.1.1
0

KNR 2-02
1003-04 1)

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 0.6-1.0 m2 ze
szprosami energooszczędne kołowe

m2

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 0.6-1.0 m2 ze
szprosami energooszczędne kołowe
3.14*1.25*1.25/4*3+0.9*0.9*2 m2 5.300

RAZEM 5.300
87

d.1.1
0

KNR 2-02
1003-09 1)

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownict-
wa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 2.0-2.5 m2 ze
szprosami energooszczędne

m2

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownict-
wa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 2.0-2.5 m2 ze
szprosami energooszczędne
1.17*2.02*3 m2 7.090

RAZEM 7.090
1.11 Stolarka elewacyjna  - elewacja nr.10

88
d.1.1

1

KNR 4-01
0354-03 1)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2
4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
89

d.1.1
1

KNR 4-01
0354-04 1)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
90

d.1.1
1

KNR 4-01
0354-05 1)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2
1.18*2.0*4+1.16*1.75*4 m2 17.560

RAZEM 17.560
91

d.1.1
1

KNR 4-01
0702-03 1)

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm m

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm
2.0*2*4+1.18*4+1.75*2*4+1.16*4+0.9*3*4 m 50.160

RAZEM 50.160
92

d.1.1
1

KNR 4-01
0708-0201 1)

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer.do 25 cm - wariant 2

m

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer.do 25 cm - wariant 2
2.0*2*4+1.18*4+1.75*2*4+1.16*4+0.9*3*4 m 50.160

RAZEM 50.160
93

d.1.1
1

KNR 4-01
0530-07 1)

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy tytanowo-cynko-
wej

m2

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy tytanowo-cynko-
wej
1.28*4*0.32+1.26*4*0.32+1.0*4*0.32 m2 4.531

RAZEM 4.531
94

d.1.1
1

KNR 4-01
0535-08 1)

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
1.28*4*0.32+1.26*4*0.32+1.0*4*0.32 m2 4.531

RAZEM 4.531
95

d.1.1
1

KNR 2-02
1003-04 1)

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 0.6-1.0 m2

m2

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 0.6-1.0 m2
0.9*0.9*4 m2 3.240

RAZEM 3.240
96

d.1.1
1

KNR 2-02
1003-06 1)

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.0 m2 ze
szprosami energooszczędne

m2

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.0 m2 ze
szprosami energooszczędne
1.16*1.75*4 m2 8.120

RAZEM 8.120

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 23450 Użytkownik:  Mirosław Obuchowski



Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem - kosztorys zbiorczyOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
97

d.1.1
1

KNR 2-02
1003-09 1)

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownict-
wa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 2.0-2.5 m2 ze
szprosami energooszczędne

m2

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownict-
wa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 2.0-2.5 m2 ze
szprosami energooszczędne
1.18*2.0*4 m2 9.440

RAZEM 9.440
1.12 Stolarka elewacyjna  - elewacja nr.11

98
d.1.1

2

KNR 4-01
0354-03 1)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2
4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
99

d.1.1
2

KNR 4-01
0354-05 1)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2
1.17*2.02*2 m2 4.727

RAZEM 4.727
100

d.1.1
2

KNR 4-01
0702-03 1)

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm m

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm
1.17*2+2.0*2*2+0.9*3*2+2*3.14*0.625*2 m 23.590

RAZEM 23.590
101

d.1.1
2

KNR 4-01
0708-0201 1)

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer.do 25 cm - wariant 2

m

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer.do 25 cm - wariant 2
1.17*2+2.0*2*2+0.9*3*2+2*3.14*0.625*2 m 23.590

RAZEM 23.590
102

d.1.1
2

KNR 4-01
0530-07 1)

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy tytanowo-cynko-
wej

m2

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy tytanowo-cynko-
wej
1.27*2*0.32+1.0*2*0.32 m2 1.453

RAZEM 1.453
103

d.1.1
2

KNR 4-01
0535-08 1)

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
1.27*2*0.32+1.0*2*0.32 m2 1.453

RAZEM 1.453
104

d.1.1
2

KNR 2-02
1003-04 1)

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 0.6-1.0 m2 ze
szprosami energooszczędne kołowe

m2

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 0.6-1.0 m2 ze
szprosami energooszczędne kołowe
3.14*1.25*1.25/4*2+0.9*0.9*2 m2 4.073

RAZEM 4.073
105

d.1.1
2

KNR 2-02
1003-09 1)

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownict-
wa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 2.0-2.5 m2 ze
szprosami energooszczędne

m2

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownict-
wa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 2.0-2.5 m2 ze
szprosami energooszczędne
1.17*2.0*2 m2 4.680

RAZEM 4.680
1.13 Stolarka elewacyjna  - elewacja : sala gimnastyczna
106

d.1.1
3

KNR 4-01
0354-03 1)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
107

d.1.1
3

KNR 4-01
0354-05 1)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2
1.98*2.1+1.5*3.0*15 m2 71.658

RAZEM 71.658
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108

d.1.1
3

KNR 4-01
0702-03 1)

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm m

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm
3.0*2*15+1.5*2*15+1.98+2.1*2*1+2*3.14*0.625 m 145.105

RAZEM 145.105
109

d.1.1
3

KNR 4-01
0708-0201 1)

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer.do 25 cm - wariant 2

m

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer.do 25 cm - wariant 2
145.105 m 145.105

RAZEM 145.105
110

d.1.1
3

KNR 4-01
0530-07 1)

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy tytanowo-cynko-
wej

m2

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy tytanowo-cynko-
wej
1.6*15*0.32 m2 7.680

RAZEM 7.680
111

d.1.1
3

KNR 4-01
0535-08 1)

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
1.6*15*0.32 m2 7.680

RAZEM 7.680
112

d.1.1
3

KNR 2-02
1005-01 1)

Okna drewniane jednoramowe sal sportowych fabrycznie wykończone o pow.
do 3.0 m2 szkło bezpieczne

m2

Okna drewniane jednoramowe sal sportowych fabrycznie wykończone o pow.
do 3.0 m2 szkło bezpieczne
1.5*3.0*15 m2 67.500

RAZEM 67.500
113

d.1.1
3

KNR 2-02
1003-04 1)

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 0.6-1.0 m2

m2

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 0.6-1.0 m2
3.14*1.25*1.25/4*3+0.9*0.9*2 m2 5.300

RAZEM 5.300
114

d.1.1
3

KNR 2-02
1003-09 1)

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownict-
wa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 2.0-2.5 m2 ze
szprosami energooszczędne

m2

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownict-
wa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 2.0-2.5 m2 ze
szprosami energooszczędne
1.17*2.02*3 m2 7.090

RAZEM 7.090
115

d.1.1
3

KNR-W 2-02
1027-0500 2)

Drzwi zewnętrzne klepkowe o pow. ponad 1.5 m2 - analogia m2

Drzwi zewnętrzne klepkowe o pow. ponad 1.5 m2 - analogia
1.98*2.1 m2 4.158

RAZEM 4.158
1.14 Roboty uzupełniajace
116

d.1.1
4

Utylazacja materialów z rozbiórki m2

Utylazacja materialów z rozbiórki
246.84 m2 246.840

RAZEM 246.840
117

d.1.1
4

KNR-W 2-02
1610-0200 2)

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 6 m kol.

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 6 m
4+2+2+4+3+2+4+4+3+2+1+1+3+2+3+4+4+2+2+2+15 kol. 69.000

RAZEM 69.000
118

d.1.1
4

KNR-W 2-02
0830-0400 2)

Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych
i betonów wylewanych

m2

Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowa-
nych i betonów wylewanych
(36.64+20.26+12.97+34.67+24.16+50.96+42.12+41.92+14.30+32.81+50.16+
23.59+145.10)*0.25

m2 132.415

RAZEM 132.415
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119

d.1.1
4

KNR 0-23
0933-01 1)

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT
N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CER-
MIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej
(36.64+20.26+12.97+34.67+24.16+50.96+42.12+41.92+14.30+32.81+50.16+
23.59+145.10)*0.18

m2 95.339

RAZEM 95.339
120

d.1.1
4

KNR 0-23
0933-03 1)

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT
N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 15 cm - wariant 1

m2

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CER-
MIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 15 cm - wariant
1
(36.64+20.26+12.97+34.67+24.16+50.96+42.12+41.92+14.30+32.81+50.16+
23.59+145.10)*0.18

m2 95.339

RAZEM 95.339
121

d.1.1
4

KNR 4-01
1204-08 1)

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków  z poszpachlow.nierówności

m2

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków  z poszpachlow.nierówności
(36.64+20.26+12.97+34.67+24.16+50.96+42.12+41.92+14.30+32.81+50.16+
23.59+145.10)*0.25

m2 132.415

RAZEM 132.415
122

d.1.1
4

KNR 4-01
1204-02 1)

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian
(36.64+20.26+12.97+34.67+24.16+50.96+42.12+41.92+14.30+32.81+50.16+
23.59+145.10)*0.25

m2 132.415

RAZEM 132.415
2 Elewacja , dach , roboty wewn ętrzne

2.1 Elewacja
123

d.2.1
KNR AT-38
0101-01 1)

Lokalne skucie uszkodzonego tynku m2

(34.81+20.85+12.91+19.21+4.54+1+6.45)*8.17-1.5*3*14-1.8*2-1.2*1.2*5-1.2*
1.8*6

m2 728.361

RAZEM 728.361
124

d.2.1
KNR AT-38
0102-01 1)

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

(34.81+20.85+12.91+19.21+4.54+1+6.45)*8.17-1.5*3*14-1.8*2-1.2*1.2*5-1.2*
1.8*6

m2 728.361

RAZEM 728.361
125

d.2.1
KNR-W 4-01
0737-0100 2)

Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły : analogia - zdjęcie warstwy ist-
niejącej siatki z klejem

m2

(34.81+20.85+12.91+19.21+4.54+1+6.45)*8.17-1.5*3*14-1.8*2-1.2*1.2*5-1.2*
1.8*6

m2 728.361

RAZEM 728.361
126

d.2.1
KNR AT-38
0502-01 1)

Montaż profili ochronnych narożnikowych m

(3.0*2*15+1.5*15+1.8*2*6+1.2*2+1.2*3*5+2.0*2+1.9+1.2*3) m 164.000
RAZEM 164.000

127
d.2.1

KNR AT-38
0104-03 1)

Osłony z siatki na rusztowaniach m2

(34.81+20.85+12.91+19.21+4.54+1+6.45)*8.17 m2 815.121
RAZEM 815.121

128
d.2.1

KNR 0-23
2612-06 1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2

(34.81+20.85+12.91+19.21+4.54+1+6.45)*8.17-1.5*3*14-1.8*2-1.2*1.2*5-1.2*
1.8*6

m2 728.361

RAZEM 728.361
129

d.2.1
KNR 0-23
2612-02 1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych do ościeży

m2

(3.0*2*15+1.5*15+1.8*2*6+1.2*2+1.2*3*5+2.0*2+1.9+1.2*3)*0.15 m2 24.600
RAZEM 24.600

130
d.2.1

KNR 0-23
2612-03 1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z ga-
zobetonu

szt.

((34.81+20.85+12.91+19.21+4.54+1+6.45)*8.17-1.5*3*14-1.8*2-1.2*1.2*5-1.2*
1.8*6)*5

szt. 3 641.805

RAZEM 3 641.805
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131

d.2.1
KNR 0-23
2612-06 1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2

(34.81+20.85+12.91+19.21+4.54+1+6.45)*8.17-1.5*3*14-1.8*2-1.2*1.2*5-1.2*
1.8*6

m2 728.361

RAZEM 728.361
132

d.2.1
KNR 0-23
2612-07 1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ościeżach

m2

24.6 m2 24.600
RAZEM 24.600

133
d.2.1

KNR 0-23
2612-08 1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

(3.0*2*15+1.5*15+1.8*2*6+1.2*2+1.2*3*5+2.0*2+1.9+1.2*3) m 164.000
RAZEM 164.000

134
d.2.1

KNR 0-23
2612-06 1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2

(34.81+20.85+12.91+19.21+4.54+1+6.45)*8.17-1.5*3*14-1.8*2-1.2*1.2*5-1.2*
1.8*6

m2 728.361

RAZEM 728.361
135

d.2.1
KNR 0-23
2612-09 1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - za-
mocowanie listwy cokołowej

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

136
d.2.1

KNR 0-23
0931-01 1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

(34.81+20.85+12.91+19.21+4.54+1+6.45)*8.17-1.5*3*14-1.8*2-1.2*1.2*5-1.2*
1.8*6

m2 728.361

RAZEM 728.361
137

d.2.1
KNR 0-23
0931-02 1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

(34.81+20.85+12.91+19.21+4.54+1+6.45)*8.17-1.5*3*14-1.8*2-1.2*1.2*5-1.2*
1.8*6

m2 728.361

RAZEM 728.361
138

d.2.1
KNR 0-23
0931-03 1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ościeża o szer. do 15 cm

m2

24.60 m2 24.600
RAZEM 24.600

139
d.2.1

KNR-W 2-02
1519-0200 2)

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil" m2

(34.81+20.85+12.91+19.21+4.54+1+6.45)*8.17-1.5*3*14-1.8*2-1.2*1.2*5-1.2*
1.8*6+24.60

m2 752.961

RAZEM 752.961
140

d.2.1
KNR 2-02
1604-01 1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

(34.81+20.85+12.91+19.21+4.54+1+6.45)*8.17 m2 815.121
RAZEM 815.121

141
d.2.1

KNR 4-01
0535-04 1)

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

24.30*2 m 48.600
RAZEM 48.600

142
d.2.1

KNR 4-01
0535-06 1)

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

6*7 m 42.000
RAZEM 42.000

143
d.2.1

KNR 4-01
0535-08 1)

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne

m2

(1.6*15+1.3*6+1.3*6)*(0.04+0.29) m2 13.068
RAZEM 13.068

144
d.2.1

KNR-W 2-02
0515-0200 2)

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynkowo-tyta-
nowej

m2

(1.6*15+1.3*6+1.3*6)*(0.04+0.29) m2 13.068
RAZEM 13.068

145
d.2.1

KNR AT-09
0803-07 1)

Blachodachówka TYTAN z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykończe-
niowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu

m2

(1.6*15+1.3*6+1.3*6)*(0.04+0.29) m2 13.068
RAZEM 13.068

2.2 Dach
146

d.2.2
KNR 4-01
0535-08 1)

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(21+37+10+25+45+10)/100*(18.01*2+10.81*2)+(21+37+20+4+20+4)/100*
(24.51*2+13.21*2)

m2 165.274

RAZEM 165.274
147

d.2.2
KNR-W 2-02
0515-0200 2)

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2

0 m2 0.000
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RAZEM 0.000

148
d.2.2

KNR AT-09
0803-07 1)

Blachodachówka TYTAN z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykończe-
niowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu

m2

(21+37+10+25+45+10)/100*(18.01*2+10.81*2)+(21+37+20+4+20+4)/100*
(24.51*2+13.21*2)

m2 165.274

RAZEM 165.274
149

d.2.2
KNR-W 2-02
0522-0200 2)

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku

m

24.3*2+13.21 m 61.810
RAZEM 61.810

150
d.2.2

KNR-W 2-02
0522-0600 2)

Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytanowo-cynkowej - montaż z gotowych ele-
mentów

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

151
d.2.2

KNR-W 2-02
0504-0100 2)

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

(18.01*10.81-1.0*5.1-3*3.04) m2 180.468
RAZEM 180.468

152
d.2.2

KNR-W 2-02
0504-0300 2)

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej m2

(18.01*2+10.81*2)*0.6+3.04*2*0.6+6.0*0.6*2+(1.5*2+1.7*2+1.25*2+0.5*2+0.8*
2+0.8*2)*0.6

m2 53.292

RAZEM 53.292
153

d.2.2
KNR 2-05
1003-07 1)

Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - uszczelnienie
styków dachów kitem trwale plastycznym

m

13.21*24.30/1.2 m 267.503
RAZEM 267.503

154
d.2.2

KNR-W 7-12
0105-0100 2)

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

16.85*23.72 m2 399.682
RAZEM 399.682

155
d.2.2

KNR 7-12
0214-01 1)

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

156
d.2.2

KNPnRPDE
76-203e00 3)

Malowanie konstrukcji metalowych - różne powierzchnie metalowe - blachy m2

16.85*23.72 m2 399.682
RAZEM 399.682

157
d.2.2

KNR 7-12
0209-01 1)

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji
pełnościennych

m2

16.85*23.72 m2 399.682
RAZEM 399.682

2.3 Roboty wewn ętrzne
158

d.2.3
KNR 0-23
2611-01 1)

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

m2

(24.05*2+12.05*2)*7.2-1.5*3*14-1.8*2.0+0.15*(3.0*2*14+1.5*14+1.8+2.0*2) m2 469.860
RAZEM 469.860

159
d.2.3

KNR 7-12
0209-01 1)

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji
pełnościennych - dach

m2

16.85*23.72 m2 399.682
RAZEM 399.682

160
d.2.3

KNR-W 4-01
0737-0100 2)

Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły m2

(24.05*2+12.05*2)*7.2-1.5*3*14-1.8*2.0+0.15*(3.0*2*14+1.5*14+1.8+2.0*2) m2 469.860
RAZEM 469.860

161
d.2.3

KNR AT-38
0104-02 1)

Zabezpieczenie okien folią m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

162
d.2.3

KNR 4-01
1202-09 1)

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

(24.05*2+12.05*2)*7.2-1.5*3*14-1.8*2.0+0.15*(3.0*2*14+1.5*14+1.8+2.0*2) m2 469.860
RAZEM 469.860

163
d.2.3

KNR-W 4-01
1216-0100 2)

Zabezpieczenie podłóg folią m2

289.8 m2 289.800
RAZEM 289.800

164
d.2.3

KNR 0-23
2611-03 1)

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

(24.05*2+12.05*2)*7.2-1.5*3*14-1.8*2.0+0.15*(3.0*2*14+1.5*14+1.8+2.0*2) m2 469.860
RAZEM 469.860

165
d.2.3

KNNR 2-
1405-0300 4)

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami akrylowymi w kolorze paste-
lowym pełnym jasnym

m2

(24.05*2+12.05*2)*7.2-1.5*3*14-1.8*2.0+0.15*(3.0*2*14+1.5*14+1.8+2.0*2) m2 469.860
RAZEM 469.860
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166

d.2.3
KNNR 2-
1405-0300 4)

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami akrylowymi - trzecie malo-
wanie malowanie

m2

469.86 m2 469.860
RAZEM 469.860

167
d.2.3

KNPnRPDE
71-19000 3)

Zaprawianie rys w ścianach m

7.2*2+3+5+8 m 30.400
RAZEM 30.400

168
d.2.3

KNR 2-02
1612-06 1)

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m kol.

8 kol. 8.000
RAZEM 8.000

169
d.2.3

KNR-W 4-01
0816-0300 2)

Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad
8 m2

m2

289.8 m2 289.800
RAZEM 289.800

170
d.2.3

KNR 2-02
1513-01 1)

Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych  farbą olejną
- analogia : malowanie linii boiskowych do gry w siatkówkę, kosza oraz piłkę
ręczną

m

Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych  farbą olejną
- analogia : malowanie linii boiskowych
126.43+72+128.02 m 326.450

RAZEM 326.450
171

d.2.3
KNR 2-02
1111-08 1)

Lakierowanie posadzek i parkietów np. Lakier poliuretanowy do parkietów
SPORT  BLANCHON lub inny o podobnych parametrach

m2

289.8 m2 289.800
RAZEM 289.800

172
d.2.3

KNR 2-02
1111-08 1)

Lakierowanie posadzek i parkietów - trzecia warstwa m2

289.8 m2 289.800
RAZEM 289.800

173
d.2.3

KNR 2-31
0706-01 1)

Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni far-
bą chlorokauczukową

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

174
d.2.3

KNR-W 5-08
0509-0100 2)

Montaż na gotowym podłożu opraw LED 192 W z przeznaczeniem do sal gim-
nastycznych

kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

175
d.2.3

KNR 2-02
1611-03 1)

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m kol.

12 kol. 12.000
RAZEM 12.000

176
d.2.3

KNR 4-03
1133-01 1)

Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

177
d.2.3

TZKNC 0N-
K/I t.01-h.07
5)

Obrysowanie podziału pasami poziomymi i pionowymi o szerokości 10 cm dla
obiektu o wielkości do 500 m2

obiekt

1 obiekt 1.000
RAZEM 1.000

178
d.2.3

TZKNC 0N-
K/I t.01-d.07
5)

Obrysowanie podziału pasami poziomymi i pionowymi o szerokości 10 cm dla
obiektu o wielkości do 10 m2

obiekt

1 obiekt 1.000
RAZEM 1.000

179
d.2.3

KNR 4-01
1209-06 1)

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2

m2

3.14*0.7*0.7*5+1.17*1.15*5+1.17*1.75*6+1.47*2.95*15+1.9*2.0+1.9*2.0+3.14*
0.8*0.8/2

m2 100.358

RAZEM 100.358
180

d.2.3
KNR-W 4-01
1211-0200 2)

Oczyszczanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 m2

3.14*0.7*0.7*5+1.17*1.15*5+1.17*1.75*6+1.47*2.95*15+1.9*2.0+1.9*2.0+3.14*
0.8*0.8/2

m2 100.358

RAZEM 100.358
181

d.2.3
KNR 4-01
1212-05 1)

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

8.5*0.9+0.7*1.1+0.7*1.1+2.25*1.10 m2 11.665
RAZEM 11.665

182
d.2.3

KNR BC-02
0204-01 1)

Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe
poziomych niemalowanych

m2

5.1*3.10+1.3*8.5+1.5*5.9 m2 35.710
RAZEM 35.710

183
d.2.3

KNR BC-02
0201-01 1)

Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych m2
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5.1*3.10+1.3*8.5+1.5*5.9 m2 35.710

RAZEM 35.710
184

d.2.3
KNR AT-07
0102-04 1)

Impregnacja powierzchni betonowych - ręcznie; podłoże: beton, cegła m2

5.1*3.10+1.3*8.5+1.5*5.9 m2 35.710
RAZEM 35.710

2.4 Świetlica
185

d.2.4
KNR 4-04
0406-04 1)

Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych m2

Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych
8.02*11.25 m2 90.225

RAZEM 90.225
186

d.2.4
KNR 4-01
0816-04 1)

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzal-
nym

m2

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzal-
nym
90.225 m2 90.225

RAZEM 90.225
187

d.2.4
KNR 4-01
0815-07 1)

Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego m

Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego
8.02*2+11.25*2-1.37-1.2-1.32 m 34.650

RAZEM 34.650
188

d.2.4
TZKNBK 19-
11 0106-
1800 6)

Umocowanie cokołu przyściennego z obsadzeniem kołków. m

Umocowanie cokołu przyściennego z obsadzeniem kołków.
34.650 m 34.650

RAZEM 34.650
189

d.2.4
TZKNBK 19-
11 0106-
2000 6)

Lakierowanie posadzek i parkietów. m2

Lakierowanie posadzek i parkietów.
90.225 m2 90.225

RAZEM 90.225
190

d.2.4
KNR 4-01
0713-01 1)

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na ścianach - wariant 1

m2

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na ścianach - wariant 1
(8.02*2+11.25*2)*3.58 m2 137.973
-1.21*2.11*2 m2 -5.106
-2.41-1.37 m2 -3.780
-1.99*1.2 m2 -2.388
-2.4*1.32 m2 -3.168
(1.21*5+2.11*2*5)*0.47+(1.99*2+1.2)*0.38+(2.4*2+1.32)*0.47 m2 17.605

RAZEM 141.136
191

d.2.4
KNR 0-23
2612-08 1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
(2.11*2*5+2.41*2+1.37+1.99*2+1.2+2.4*2+1.32) m 38.590

RAZEM 38.590
192

d.2.4
KNR 4-01
0713-01 1)

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na ścianach

m2

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na ścianach
141.14 m2 141.140

RAZEM 141.140
193

d.2.4
KNR 4-01
1211-04 1)

Opalanie farby olejnej z lamperii m2

Opalanie farby olejnej z lamperii
(11.25*1.6*2+8.02*2*1.6)-1.37*1.6-1.2*1.6-1.32*1.6 m2 55.440

RAZEM 55.440
194

d.2.4
KNR 0-28
2620-02 1)

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii
DRYVIT - zagruntowanie powierzchni

m2

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii
DRYVIT - zagruntowanie powierzchni
141.136 m2 141.136

RAZEM 141.136
195

d.2.4
NNRNKB 2-
02 1134-
0200 7)

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

m2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
141.136 m2 141.136

RAZEM 141.136
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196

d.2.4
KNNR 7
0702-02 4)

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach
600x600 mm

m2

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach
600x600 mm
8.02*11.25 m2 90.225

RAZEM 90.225
197

d.2.4
KNR 2-02
0815-04 1)

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych m2

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych
141.136 m2 141.136

RAZEM 141.136
198

d.2.4
KNR 2-02
0815-03 1)

Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych
- trzecia warstwa

m2

Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych
- trzecia warstwa
141.136 m2 141.136

RAZEM 141.136
199

d.2.4
NNRNKB 2-
02 1134-
0200 7)

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe - wariant 1

m2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe - wariant 1
141.136 m2 141.136

RAZEM 141.136
200

d.2.4
KNR 2-02
1505-03 1)

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem
141.136 m2 141.136

RAZEM 141.136
201

d.2.4
KNR 2-02
1505-04 1)

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso-
wych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie

m2

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso-
wych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie
141.136 m2 141.136

RAZEM 141.136
202

d.2.4
KNR 4-01
1206-05 1)

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrot-
nym szpachlowaniem - analogia : malowania pasa lamperii farbą systemową
zmywalną strukturalną dwuskładnikową, opalizująca, półbłyszcząca np. SABU-
LADOR VALPAINT KOLOR 603

m2

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrot-
nym szpachlowaniem - analogia : malowania pasa lamperii farbą systemową
zmywalną strukturalną dwuskładnikową, opalizująca, półbłyszcząca np. SABU-
LADOR VALPAINT KOLOR 603
141.136 m2 141.136

RAZEM 141.136
203

d.2.4
KNR 4-03
0606-03 1)

Wymiana opraw swietlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub
rastrem metalowym - oprawy LED

szt.

Wymiana opraw swietlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub
rastrem metalowym - oprawy LED
20 szt. 20.000

RAZEM 20.000
204

d.2.4
KNR 4-03
0401-03 1)

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

szt.

Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do
2.5 mm2 - 4 odgałęzienia
12 szt. 12.000

RAZEM 12.000
205

d.2.4
KNR 4-03
0203-01 1)

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt,YDYt o łącz-
nym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania
bruzd na betonie - wariant 1

m

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt,YDYt o łącz-
nym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania
bruzd na betonie - wariant 1
20*10+11*20+11.25*2+8.02*2+6*3+3*3 m 485.540

RAZEM 485.540
206

d.2.4
KNR 5-08
0302-02 1)

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3,
przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3,
przekrój przewodu 2.5 mm2
12 szt. 12.000

RAZEM 12.000
207

d.2.4
KNR 5-08
0304-01 1)

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych
bezśrubowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce
polwinitowej (3 wyloty)

szt.
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Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych
bezśrubowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce
polwinitowej (3 wyloty)
12*3 szt. 36.000

RAZEM 36.000
208

d.2.4
KNR 5-08
0307-01 1)

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowy-
ych w puszce szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniem

szt.

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowy-
ych w puszce szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniem
4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
209

d.2.4
KNR 5-08
0309-02 1)

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w
puszkach z podłączeniem

szt.

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w
puszkach z podłączeniem
8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
210

d.2.4
KNNR 5
1207-01 4)

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
485.540 m 485.540

RAZEM 485.540
211

d.2.4
KNNR 5
1208-01 4)

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
485.540 m 485.540

RAZEM 485.540
212

d.2.4
KNR 4-04
0707-01 1)

Demontaż grzejników żeliwnych o pow.grzejnej do 2.5 m2 zesp.

Demontaż grzejników żeliwnych o pow.grzejnej do 2.5 m2
7 zesp. 7.000

RAZEM 7.000
213

d.2.4
KNR 4-04
0704-01 1)

Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. do 70 mm przy uzyciu
palnika tlenowego

m

Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. do 70 mm przy uzyciu
palnika tlenowego
5*2*4.3 m 43.000

RAZEM 43.000
214

d.2.4
KNR 2-15
0403-04 1)

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.40-50
mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku - wariant 1

m

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.40-50
mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku - wariant 1
5*2*5.6 m 56.000

RAZEM 56.000
215

d.2.4
KNR 2-15
0415-01 1)

Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm - wariant 1 szt.

Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm - wariant 1
7 szt. 7.000

RAZEM 7.000
216

d.2.4
KNR-W 2-15
0418-1100 2)

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 500-900 mm i dług. do 1600 mm szt.

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 500-900 mm i dług. do 1600 mm
7 szt. 7.000

RAZEM 7.000
217

d.2.4
KNR 2-15
0422-01 1)

Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych,stalowych,alumi-
niowych,płytowych - wariant 1

kpl.

Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych,stalowych,alumi-
niowych,płytowych - wariant 1
7*2 kpl. 14.000

RAZEM 14.000
218

d.2.4
KNR 2-15
0403-02 1)

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku
1.8*2+1.1*2+1.8*2 m 9.400

RAZEM 9.400
219

d.2.4
KNR 4-02
0501-03 1)

Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nom. 40-50
mm - wariant 1

msc

Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nom. 40-50
mm - wariant 1
3*2*2 msc 12.000

RAZEM 12.000
220

d.2.4
KNR 4-02
0517-02 1)

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego,stalowego pły-
towego i konwektora o złączach gwintowanych

kpl.

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego,stalowego pły-
towego i konwektora o złączach gwintowanych
7*2 kpl. 14.000
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RAZEM 14.000

221
d.2.4

KNZ 0-01
0309-0800 8)

Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 20 mm szt.

Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 20 mm
7 szt. 7.000

RAZEM 7.000
222

d.2.4
KNR 2-16
0501-03 1)

Izolacja o grub.40 mm otulinami styropianowymi rurociągów o śr.zew.44.5-62
mm (jedna warstwa)

m

Izolacja o grub.40 mm otulinami styropianowymi rurociągów o śr.zew.44.5-62
mm (jedna warstwa)
(3.6+2*1)*5 m 28.000

RAZEM 28.000
223

d.2.4
KNR 2-16
0501-01 1)

Izolacja o grub.30 mm otulinami styropianowymi rurociągów o śr.zew.22-28
mm (jedna warstwa)

m

Izolacja o grub.30 mm otulinami styropianowymi rurociągów o śr.zew.22-28
mm (jedna warstwa)
12 m 12.000

RAZEM 12.000
224

d.2.4
KNR 4-01
0324-04 1)

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w ścianach z cegieł '
na pełno' - wariant 1

m

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na
pełno' - wariant 1
12 m 12.000

RAZEM 12.000
225

d.2.4
KNR 4-01
0325-04 1)

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w ścia-
nach z cegieł - wariant 1

m

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w ścia-
nach z cegieł - wariant 1
28 m 28.000

RAZEM 28.000
226

d.2.4
KNR 4-01
0339-03 1)

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej
28 m 28.000

RAZEM 28.000
227

d.2.4
KNR 4-01
0336-03 1)

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej
12 m 12.000

RAZEM 12.000
228

d.2.4
TZKNBK 19-
16 0314-
0301 6)

Montaż okładziny podokienników półek, lad, i nakryw o grubości elementu 4
cm i szerokości do: 55 cm

m

Montaż okładziny podokienników półek, lad, i nakryw o grubości elementu 4
cm i szerokości do: 55 cm
1.42*5 m 7.100

RAZEM 7.100
229

d.2.4
KNNR-W 0-
03 0707-
0200 9)

Osłony na grzejniki szczeblinowe dębowe m2

Osłony na grzejniki szczeblinowe dębowe
7*0.7*1.4 m2 6.860

RAZEM 6.860
230

d.2.4
KNR 4-01
0816-01 1)

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek nowych m2

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek nowych
6.050 m2 6.050

RAZEM 6.050
231

d.2.4
KNR 2-02
1111-08 1)

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

Lakierowanie posadzek i parkietów
6.050 m2 6.050

RAZEM 6.050
232

d.2.4
KNR 2-02
1111-06 1)

Posadzki z deszczułek - cokol m

Posadzki z deszczułek - cokol
2.2*2+2.75*2-2*1 m 7.900

RAZEM 7.900
233

d.2.4
KNR 4-04
0501-04 1)

Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepik - do 61 deszczułek
na 1 m2 posadzki

m2

Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepik - do 61 deszczułek
na 1 m2 posadzki
6.050 m2 6.050

RAZEM 6.050
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234

d.2.4
KNR 0-17
2608-04 1)

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie

m2

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie
6.050 m2 6.050

RAZEM 6.050
235

d.2.4
KNR 2-02
1111-01 1)

Posadzki z deszczułek- parkiet dębowy gr. 22 mm na kleju m2

Posadzki z deszczułek- parkiet dębowy gr. 22 mm na kleju
2.2*2.75 m2 6.050

RAZEM 6.050
236

d.2.4
KNR 4-01
0354-04 1)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
237

d.2.4
KNR 4-01
0354-05 1)

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2
1.34*2.70 m2 3.618

RAZEM 3.618
238

d.2.4
KNR 2-22
0903-07 1)

Drzwi drewniane klepkowe rozwierane dwuskrzydłowe - analogia : drewniane z
drewna liściastego, pełne, lakierowane, fabrycznie wykończone, kompletne.

m2

Drzwi drewniane klepkowe rozwierane dwuskrzydłowe - analogia : drewniane z
drewna liściastego, pełne, lakierowane, fabrycznie wykończone, kompletne.
1.18*1.98+1.34*2.40 m2 5.552

RAZEM 5.552
2.5 Wieża
239

d.2.5
TZKNBK 19-
15 0545-
0100 6)

Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami okien, drzwi, balustrad i
innych wyrobów z żelaza - w warunkach utrudnionych trudnodostępnych

m2

Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami okien, drzwi, balustrad i
innych wyrobów z żelaza - w warunkach utrudnionych trudnodostępnych
(0.45+0.05)*0.9*48*2+2*3.14*0.05*10.83+0.17*0.8*48 m2 53.129

RAZEM 53.129
240

d.2.5
TZKNBK 19-
15 0546-
0100 6)

Malowanie minią okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych. m2

Malowanie minią okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych.
(0.45+0.05)*0.9*48*2+2*3.14*0.05*10.83+0.17*0.8*48 m2 53.129

RAZEM 53.129
241

d.2.5
KNR 4-01
1212-02 1)

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych
jednokrotnie - wsp.2

m2

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych
jednokrotnie - wsp.2
(0.45+0.05)*0.9*48*2+2*3.14*0.05*10.83+0.17*0.8*48 m2 53.129

RAZEM 53.129
242

d.2.5
KNR 2-04
0907-01 1)

Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach - warunki utrudnione wsp. 3 m2

Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach
2*3.14*0.9*10.83 m2 61.211

RAZEM 61.211
243

d.2.5
TZKNBK 19-
08 0200-
2300 6)

Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadką zaprawą cementową powierzchni ścian
ceglenych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych z przygotowaniem za-
prawy - warunki utrudnione wsp. 3

m2

Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadką zaprawą cementową powierzchni ścian
ceglenych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych z przygotowaniem za-
prawy - warunki utrudnione wsp. 3
61.211 m2 61.211

RAZEM 61.211
244

d.2.5
TZKNBK 19-
08 0200-
2900 6)

Tynki wewnętrzne kat.III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na
ścianach ceramicznych o powierzchni do 1,00 m2 z przygotowaniem zaprawy -
powierzchnia łukowa - warunki utrudnione wsp. 3

m2

Tynki wewnętrzne kat.III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na
ścianach ceramicznych o powierzchni do 1,00 m2 z przygotowaniem zaprawy -
powierzchnia łukowa - warunki utrudnione wsp. 3
61.211 m2 61.211

RAZEM 61.211
245

d.2.5
TZKNBK 19-
08 0200-
5300 6)

Uzupełnienie tynków kat.III na bruzdach instalacyjnych (również w ościeżach)
wraz z osiatkowaniem i robotami towarzyszącymi - o szerokości do 45 cm -
warunki utrudnione wsp. 3

m

Uzupełnienie tynków kat.III na bruzdach instalacyjnych (również w ościeżach)
wraz z osiatkowaniem i robotami towarzyszącymi - o szerokości do 45 cm -
warunki utrudnione wsp. 3
(0.27+0.4)*2*4+0.95*5+1.36*5*5+3.15*0.42*6+2.05*2 m 56.148

RAZEM 56.148
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246

d.2.5
TZKNBK 19-
08 0200-
6401 6)

Przetarcie tynków wewnętrznych na sufitach i biegach klatek schodowych wraz
z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o powierzchni ponad 0,10 m2 (bez ze-
skrobania starej farby) - warunki utrudnione wsp. 3

m2

Przetarcie tynków wewnętrznych na sufitach i biegach klatek schodowych
wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o powierzchni ponad 0,10 m2 (bez
zeskrobania starej farby) - warunki utrudnione wsp. 3
3.14*0.9*0.9 m2 2.543

RAZEM 2.543
247

d.2.5
KNR 2-02
0815-04 1)

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych m2

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych
61.211+56.148*0.49 m2 88.724

RAZEM 88.724
248

d.2.5
KNR 2-02
0815-03 1)

Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych m2

Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych
61.211+56.148*0.49 m2 88.724

RAZEM 88.724
249

d.2.5
KNR 2-02
0815-06 1)

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych-
warunki utrudnione wsp. 3

m2

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych-
warunki utrudnione wsp. 3
2.543 m2 2.543

RAZEM 2.543
250

d.2.5
KNR 2-02
1505-03 1)

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem - warunki utrudnione wsp. 2

m2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem - warunki utrudnione wsp. 2
61.211+56.148*0.49 m2 88.724

RAZEM 88.724
251

d.2.5
KNR 2-02
1505-03 1)

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem -warunki utrudnione wsp. 3

m2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem -warunki utrudnione wsp. 3
2.543 m2 2.543

RAZEM 2.543
252

d.2.5
TZKNBK 19-
11 0106-
0400 6)

Ułożenie podłogi na legarach z desek struganych wraz z umocowaniem listew
przyściennych oraz oczyszczeniem podłoża z dwukrotnym impregnowaniem
drewna.

m2

Ułożenie podłogi na legarach z desek struganych wraz z umocowaniem listew
przyściennych oraz oczyszczeniem podłoża z dwukrotnym impregnowaniem
drewna.
3.14*1*1+0.5*1+1 m2 4.640

RAZEM 4.640
253

d.2.5
KNR 4-01
0708-03 1)

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer.do 40 cm - z doniesiem zaprawy

m

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer.do 40 cm - z doniesiem zaprawy
1.85*2*5+0.95*5+2.88*2+0.9 m 29.910

RAZEM 29.910
254

d.2.5
KNR-W 2-02
2104-0300 2)

Parapety, półki i lady zewn. okładzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer. do 50
cm

m

Parapety, półki i lady zewn. okładzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer. do 50
cm
1.05*0.52*5 m 2.730

RAZEM 2.730
255

d.2.5
KNR-W 5-08
0201-0200 2)

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.pod-
łoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu z cegły

m

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.pod-
łoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu z cegły
10*2*2+3*2 m 46.000

RAZEM 46.000
256

d.2.5
KNR-W 5-08
0202-0200 2)

Montaż konsolek pod.przewody kabelkowe układane w ciągach wielokrotnych
z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podło-
żu z cegły

m

Montaż konsolek pod.przewody kabelkowe układane w ciągach wielokrotnych
z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podło-
żu z cegły
46 m 46.000

RAZEM 46.000
257

d.2.5
KNR-W 5-08
0209-0100 2)

Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła-
dany w tynku

m

Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła-
dany w tynku
46 m 46.000

RAZEM 46.000
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d.2.5
KNR-W 5-08
0301-0800 2)

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konso-
lek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie

szt.

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konso-
lek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
259

d.2.5
KNR-W 5-08
0302-0200 2)

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylo-
tów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylo-
tów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
260

d.2.5
KNR-W 5-08
0307-0400 2)

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżo-
wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej

szt.

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżo-
wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
261

d.2.5
KNR-W 5-08
0507-0300 2)

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
basenowych mosiężnych przykręcanych końcowych - analogia : montaż opraw
schodowych wpuszczanych w ścianę

kpl.

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
basenowych mosiężnych przykręcanych końcowych - analogia : montaż opraw
schodowych wpuszczanych w ścianę
10 kpl. 10.000

RAZEM 10.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 KNR
2 KNR-W
3 KNPnRPDE
4 KNNR
5 TZKNC
6 TZKNBK
7 NNRNKB
8 KNZ
9 KNNR-W
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