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Przebudowa budynku SP ZOZ w BliŜynie - kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

1

1 d.1 KNR 4-01 0348-03 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej

m2 59,46

2 d.1 KNR 4-01 0349-02 Rozebranie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej gr 38 
cm

m3 2,736

3 d.1 KNR 4-01 0349-02 Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej gr.12 cm (okienko podawcze)

m3 2,1

4 d.1 KNR 4-01 0304-02 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu 
komórkowego gr 12 cm.

m3 23,6

5 d.1 KNR 4-01 0313-02 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z 
wykuciem bruzd dla belek I NP 120 mm

m3 0,055

6 d.1 KNR 4-01 0313-04 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - 
dostarcz.i obsadz.belek stalowych I NP 120 mm

m 1,2

7 d.1 KNR 4-01 0313-06 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - 
obmurowanie końców belek stalowych do I NP 120 mm - 
jako oddz.robota

m 1,2

8 d.1 KNR 4-01 0313-02 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z 
wykuciem bruzd dla belek I NP 220 mm

m3 0,184

9 d.1 KNR 4-01 0313-05 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - 
dostarcz.i obsadz. belek stalowych I NP 220 mm

m 2,2

10 d.1 KNR 4-01 0313-07 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - 
obmurowanie końców belek stalowych I NP 220 mm - jako 
oddz.robota

m 2,2

11 d.1 KNR 4-01 0354-09 Wykucie z muru ościeŜnic stalowych o pow.do 2 m2 ,,70" szt. 13

12 d.1 KNR 4-01 0354-09 Wykucie z muru ościeŜnic stalowych o pow.do 2 m2 ,,80" szt. 9

13 d.1 KNR 4-01 0354-09 Wykucie z muru ościeŜnic stalowych o pow.do 2 m2 ,,90" szt. 14

14 d.1 KNR 4-01 0354-09 Wykucie z muru ościeŜnic stalowych o pow.do 2 m2 ,,90"/ 
drzwi wejściowe/

szt. 3

15 d.1 KNR 4-01 0354-09 Wykucie z muru ościeŜnic stalowych o pow.do 2 m2 ,,100" szt. 1

16 d.1 KNR 4-01 0354-10 Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat drzwiowych o 
pow.ponad 2 m2 "120"- szt1

m2 2,4

17 d.1 KNR 4-01 0304-02 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu 
komórkowego gr 25 cm

m3 1

18 d.1 KNR 4-01 0422-02 Podstemplowania zagroŜonych stropów bez deskowania m 8,8

19 d.1 KNR 4-01 0422-06 Rozebranie podstemplowania zagroŜonych stropów bez 
deskowania

m 8,8

20 d.1 KNR 2-02 1015-02 OścieŜnice drewniane wewnętrzne - 35 szt m 171,5

21 d.1 KNR 2-02 1019-01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne 
jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone

m2 34,2

22 d.1 KNR 2-02 1019-01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne 
jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone/ 
łazienkowe/

m2 28,8

23 d.1 KNR 4-01 0320-02 Obsadzenie ościeŜnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w 
ścianach z cegieł w ścianach istniejących- 1szt / drzwi 
przeciwpoŜarowe/

m2 1,8

24 d.1 KNR 2-02 1017-02 Skrzydła drzwiowe przeciwpoŜarowe m2 1,8

25 d.1 NNRNKB 202 1026-05 Drzwi aluminiowe zewnętrzne pełne - 1 szt/ izolatka / "90"/ m2 1,8

26 d.1 NNRNKB 202 1026-05 Drzwi aluminiowe zewnętrzne przeszklone - 2 szt /"90"/ m2 3,6

27 d.1 NNRNKB 202 1026-05 Drzwi aluminiowe zewnętrzne - 1 szt / "100" / m2 2

28 d.1 NNRNKB 202 1026-05 Drzwi aluminiowe zewnętrzne - 1 szt / "120" / m2 2,4

29 d.1 KNR 0-19 0929-04 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne 
z PCV o pow. ponad 1.0 m2 - 4 szt 01 / 870*1650 /

m2 5,76

30 d.1 KNR 0-19 0929-03 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne 
z PCV o pow. do 1.0 m2- 7 szt 02 / 880*550 /

m2 3,22

31 d.1 KNR 0-19 0929-11 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-
rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -03 szt 
1 / 1770*1650 /

m2 2,92

32 d.1 KNR 0-19 0929-11 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-
rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -04 szt 
1 / 3570*1650 /

m2 5,89
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33 d.1 KNR 0-19 1023-07 MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 
jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 
1.5 m2- okno podawcze szt 2

m2 5,25

34 d.1 KNR 4-01 0354-12 Wykucie z muru podokienników betonowych m 53,6

35 d.1 KNR 2-02 2102-03 parapety z kongromeratu m 53,6

36 d.1 KNR 2-02 2102-03 parapety z kongromeratu/ okienka podawcze szer 60 cm / m 3,5

37 d.1 KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich- podokienniki m2 13,4

38 d.1 NNRNKB 202 0541-02 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 
rozwinięciu ponad 25 cm/podokienniki/

m2 17,688

39 d.1 KNR-W 4-01 0438-05 Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie 
otynkowanych

m2 7,32

40 d.1 KNR 2-02 0121-03 Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych 
gr.12cm

m2 23,52

41 d.1 KNR 2-02 2003-02 Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach 
metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01

m2 24,9

42 d.1 KNR-W 2-02 20204-04 analogia Poręcze odbojowe m 64

43 d.1 KNR-W 4-01 0818-05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- wykładzina PCV m2 26,7

44 d.1 KNR-W 4-01 0818-05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- płytki PCV m2 292,9

45 d.1 KNR-W 4-01 0812-05 Rozebranie posadzek z płytek - gres m2 40,8

46 d.1 KNR 2-02 1102-01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej 
gr.20 mm zatarte na ostro

m2 360,4

47 d.1 KNR-W 2-02 1105-01 Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 
mm zatarte na gładko

m2 360,4

48 d.1 KNR-W 2-02 1105-02 Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie 
warstwy o 1 mm

m2 360,4

49 d.1 KNR 2-02 1118-09 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm 
układane na klej metodą kombinowaną - GRES 
antypoślizgowy

m2 32,3

50 d.1 KNR 2-02 1105-04 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogow.terakotowych 
150x150mm

m 73,8

51 d.1 KNR 2-02 1112-05 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych / Tarket/ m2 343

52 d.1 KNR 2-02 1112-09 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie 
wykładzin rulonowych

m2 343

53 d.1 KNR 2-02 1106-02 analogia Cokolik wyokrąglony R= 1,3 m2 57,9

54 d.1 KNR 2-02 1112-05 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych / Tarket/- 
cokolik

m2 57,9

55 d.1 KNR 2-02 1112-09 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie 
wykładzin rulonowych / cokolik/

m2 57,9

56 d.1 KNR 4-01 0819-15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 193,64

57 d.1 KNR 4-01 0701-02 Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2/ skucie 
lamperii/

m2 630,74

58 d.1 KNR 2-02 0803-03 Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach m2 871,42

59 d.1 KNR 2-02 0815-04 Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach m2 871,42

60 d.1 KNR 2-02 0815-01 Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z płyt gips. m2 49,8

61 d.1 KNR 0-12 0829-03 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2 256,261

62 d.1 KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
pow.podłogi ponad 5 m2/ściany/

m2 562,55

63 d.1 KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
pow.podłogi ponad 5 m2 / sufity /

m2 373,68

64 d.1 KNR 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 
akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierównośc / 
ściany /

m2 562,55

65 d.1 KNR 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 
akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierównośc / 
sufity /

m2 373,68

66 d.1 KNR 0-26 0640-03 Analogia - gruntowanie tynków m2 936,23

67 d.1 KNR 2-02 0815-04 Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach m2 936,23

68 d.1 KNR 4-01 1204-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków 
wewnętrznych ścian / ściany /

m2 562,55

69 d.1 KNR 4-01 1204-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków 
wewnętrznych sufitów

m2 373,68

70 d.1 KNR 0-26 0640-03 Analogia - gruntowanie nowych tynków m2 871,42

71 d.1 KNR 2-02 1505-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania/ ścian/

m2 921,22

72 d.1 KNR-W 4-01 0353-13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt. 27

73 d.1 KNR-W 4-01 0324-02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 27

74 d.1 KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3 160

75 d.1 KNR 4-01 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km Krotność = 9

m3 160

2

76 d.2 KNR 4-01 0348-03 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej

m2 140,88

77 d.2 KNR 4-01 0349-02 Rozebranie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej gr 38 
cm

m3 16,88

78 d.2 KNR 4-01 0349-02 Rozebranie kominów m3 0,718

79 d.2 KNR 4-01 0354-09 Wykucie z muru ościeŜnic stalowych o pow.do 2 m2 ,,70" szt. 9

80 d.2 KNR 4-01 0354-09 Wykucie z muru ościeŜnic stalowych o pow.do 2 m2 ,,80" szt. 12

81 d.2 KNR 4-01 0354-09 Wykucie z muru ościeŜnic stalowych o pow.do 2 m2 ,,90" szt. 5

82 d.2 KNR 4-01 0354-10 Wykucie z muru ościeŜnic stalowych o pow.ponad 2 m2 
"150"- szt1

m2 3

piętro



83 d.2 KNR 4-01 0313-02 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z 
wykuciem bruzd dla belek I NP 220 mm

m3 0,234

84 d.2 KNR 4-01 0313-05 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - 
dostarcz.i obsadz. belek stalowych I NP 220 mm

m 5,6

85 d.2 KNR 4-01 0313-07 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - 
obmurowanie końców belek stalowych I NP 220 mm - jako 
oddz.robota

m 5,6

86 d.2 KNR 4-01 0304-02 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu 
komórkowego gr 25 cm

m3 1,9

87 d.2 KNR 4-01 0422-02 Podstemplowania zagroŜonych stropów bez deskowania m 10

88 d.2 KNR 4-01 0422-06 Rozebranie podstemplowania zagroŜonych stropów bez 
deskowania

m 10

89 d.2 KNR 2-02 1015-02 OścieŜnice drewniane wewnętrzne - 24 szt m 118,2

90 d.2 KNR 2-02 1019-01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne 
jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone " 90'- 
szt 12

m2 21,6

91 d.2 KNR 2-02 1019-01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne 
jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone/ 
łazienkowe/- 11 szt

m2 19,8

92 d.2 KNR 2-02 1019-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne 
jednodzielne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie 
wykończone"150" - 1 szt

m2 3

93 d.2 KNR 4-01 0320-02 Obsadzenie ościeŜnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w 
ścianach z cegieł w ścianach istniejących- 1szt / drzwi 
przeciwpoŜarowe/

m2 1,8

94 d.2 KNR 2-02 1017-02 Skrzydła drzwiowe przeciwpoŜarowe m2 1,8

95 d.2 KNR 0-19 0929-03 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne 
z PCV o pow. do 1.0 m2- 12 szt 02 / 880*550 /

m2 5,52

96 d.2 KNR 0-19 0929-11 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-
rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -03 szt 
5 / 1770*1650 /

m2 14,603

97 d.2 KNR 0-19 0929-11 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-
rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -04 szt 
2/ 3570*1650 /

m2 11,781

98 d.2 KNR 0-19 0929-11 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-
rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -05 szt 
1/ 2670*1650 /

m2 4,406

99 d.2 KNR 4-01 0354-12 Wykucie z muru podokienników betonowych m 54,4

100 d.2 KNR 2-02 2102-03 parapety z kongromeratu m 54,4

101 d.2 KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich- podokienniki m2 13,6

102 d.2 NNRNKB 202 0541-02 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 
rozwinięciu ponad 25 cm/podokienniki/

m2 17,952

103 d.2 NNRNKB 202 0541-02 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 
rozwinięciu ponad 25 cm/ balkonu/

m2 5,04

104 d.2 KNR 2-02 0121-03 Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych 
gr.12cm

m2 52,05

105 d.2 KNR 2-02 2003-02 Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach 
metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01

m2 25,5

106 d.2 KNR-W 2-02 20204-04 analogia Poręcze odbojowe m 49,6

107 d.2 KNR-W 4-01 0818-05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- wykładzina PCV m2 154,4

108 d.2 KNR-W 4-01 0818-05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- płytki PCV m2 153,3

109 d.2 KNR-W 4-01 0812-05 Rozebranie posadzek z płytek - gres m2 12,05

110 d.2 KNR 2-02 1102-01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej 
gr.20 mm zatarte na ostro

m2 319,75

111 d.2 KNR-W 2-02 1105-01 Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 
mm zatarte na gładko

m2 319,75

112 d.2 KNR-W 2-02 1105-02 Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie 
warstwy o 1 mm

m2 319,75

113 d.2 KNR 2-02 1118-09 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm 
układane na klej metodą kombinowaną - GRES 
antypoślizgowy

m2 30,2

114 d.2 KNR 2-02 1105-04 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogow.terakotowych 
150x150mm

m 101,6

115 d.2 KNR 2-02 1112-05 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych / Tarket/ m2 269,05

116 d.2 KNR 2-02 1112-09 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie 
wykładzin rulonowych

m2 269,05

117 d.2 KNR 2-02 1106-02 analogia Cokolik wyokrąglony R= 1,3 m2 39,375

118 d.2 KNR 2-02 1112-05 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych / Tarket/- 
cokolik

m2 39,375

119 d.2 KNR 2-02 1112-09 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie 
wykładzin rulonowych / cokolik/

m2 39,375

120 d.2 KNR 4-01 0701-02 Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2/ skucie 
lamperii/

m2 183,4

121 d.2 KNR 4-01 0819-15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 42,525

122 d.2 KNR 2-02 0803-03 Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach m2 332,025

123 d.2 KNR 2-02 0815-04 Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach m2 332,025

124 d.2 KNR 2-02 0815-01 Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z płyt gips. m2 51

125 d.2 KNR 0-12 0829-03 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2 216,51

126 d.2 KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
pow.podłogi ponad 5 m2/ściany/

m2 705,1

127 d.2 KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
pow.podłogi ponad 5 m2 / sufity /

m2 291

128 d.2 KNR 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 
akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierównośc / 
ściany /

m2 705,1



129 d.2 KNR 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 
akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierównośc / 
sufity /

m2 291

130 d.2 KNR 0-26 0640-03 Analogia - gruntowanie tynków m2 996,1

131 d.2 KNR 2-02 0815-04 Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach i sufitach m2 996,1

132 d.2 KNR 4-01 1204-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków 
wewnętrznych ścian / ściany /

m2 705,1

133 d.2 KNR 4-01 1204-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków 
wewnętrznych sufitów

m2 291

134 d.2 KNR 0-26 0640-03 Analogia - gruntowanie nowych tynków m2 332,025

135 d.2 KNR 2-02 1505-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania/ ścian/

m2 383,025

136 d.2 KNR-W 4-01 0353-13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt. 21

137 d.2 KNR-W 4-01 0324-02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 21

138 d.2 KNR 2-02 0210-01 Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 8 m3 0,039

139 d.2 KNR 2-02 0290-01 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - 
pręty gładkie

t 0,011

140 d.2 KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - 
pręty Ŝebrowane

t 0,027

141 d.2 KNR 2-02 0116-01 Ściany budynków wielokond.z bloczków z 
bet.komórkow.,gr.24cm

m2 17,25

142 d.2 KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3 113

143 d.2 KNR 4-01 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km Krotność = 9

m3 113
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144 d.3 KNR 4-01 0701-02 Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2/ skucie 
lamperii/

m2 89,55

145 d.3 KNR 2-02 0803-03 Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach m2 89,55

146 d.3 KNR 0-26 0640-03 Analogia - gruntowanie nowych tynków m2 89,55

147 d.3 KNR 2-02 1505-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania/ ścian/

m2 89,55

148 d.3 KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
pow.podłogi ponad 5 m2/ściany/

m2 89,55

149 d.3 KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
pow.podłogi ponad 5 m2 / sufity /

m2 478,05

150 d.3 KNR 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 
akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierównośc / 
ściany /

m2 89,55

151 d.3 KNR 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 
akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierównośc / 
sufity /

m2 478,05

152 d.3 KNR 0-26 0640-03 Analogia - gruntowanie tynków m2 567,6

153 d.3 KNR 2-02 0815-04 Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach i sufitach m2 567,6

154 d.3 KNR 4-01 1204-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków 
wewnętrznych ścian / ściany /

m2 89,55

155 d.3 KNR 4-01 1204-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków 
wewnętrznych sufitów

m2 478,05

156 d.3 KNR 4-04 0804-01 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w 
poziomie I kondygnacji

m 16,8

157 d.3 KNR 4-04 0804-02 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w 
poziomie II kondygnacji

m 8,4

158 d.3 KNR-W 2-02 1207-03 Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w 
co trzecim stopniu o masie do 14 kg

m 25,2

159 d.3 KNR-W 2-02 20204-04 analogia Poręcze odbojowe m 45,2

160 d.3 KNR 2-02 1121-01 Okładziny schodów z płytek układanych na klej - 
przygotowanie podłoŜa

m2 45,854

161 d.3 KNR 2-02 1121-05 Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej 
metodą kombinowaną

m2 45,854

162 d.3 KNR 2-02 1122-02 Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych 
na klej - przygotowanie podłoŜa

m 71,2

163 d.3 KNR 2-02 1122-08 Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych 
na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek

m 71,2

164 d.3 KNR 2-02 1118-01 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - 
przygotowanie podłoŜa / podesty/

m2 32,4

165 d.3 KNR 2-02 1118-07 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm 
układane na klej metodą kombinowaną / podesty/

m2 32,4

166 d.3 KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3 14

167 d.3 KNR 4-01 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km Krotność = 9

m3 14
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168 d.4 KNR 4-01 0348-03 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej

m2 11,34

169 d.4 KNR 2-02 0121-03 Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych 
gr.12cm

m2 15,165

170 d.4 KNR 2-02 0803-03 Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach m2 30,33

171 d.4 KNR 4-01 0354-09 Wykucie z muru ościeŜnic stalowych o pow.do 2 m2 szt. 2

172 d.4 KNR 2-02 1015-02 OścieŜnice drewniane wewnętrzne - 2szt m 9,8

173 d.4 KNR 2-02 1019-01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne 
jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone " 90'- 
szt 2

m2 3,6

Piwnice - pomieszczenia przy szybie windowym

Klatka schodowa



174 d.4 KNR 0-12 0829-03 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2 9,558

175 d.4 KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
pow.podłogi ponad 5 m2/ściany/

m2 27,96

176 d.4 KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
pow.podłogi ponad 5 m2 / sufity /

m2 14,1

177 d.4 KNR 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 
akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierównośc / 
ściany /

m2 27,96

178 d.4 KNR 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 
akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierównośc / 
sufity /

m2 14,1

179 d.4 KNR 0-26 0640-03 Analogia - gruntowanie tynków m2 42,06

180 d.4 KNR 4-01 1204-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków 
wewnętrznych ścian / ściany /

m2 27,96

181 d.4 KNR 4-01 1204-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków 
wewnętrznych sufitów

m2 14,1

182 d.4 KNR 2-02 2003-02 Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach 
metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01

m2 6,615

183 d.4 KNR 0-26 0640-03 Analogia - gruntowanie nowych tynków m2 6,615

184 d.4 KNR 2-02 1505-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania/ ścian/

m2 6,615

185 d.4 KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3 3

186 d.4 KNR 4-01 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km Krotność = 9

m3 3
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187 d.5 KNR 0-19 0929-03 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne 
z PCV o pow. do 1.0 m2- 24 szt 02 / 880*550 /

m2 11,04

188 d.5 KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich- podokienniki m2 5,4

189 d.5 NNRNKB 202 0541-02 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 
rozwinięciu ponad 25 cm/podokienniki/

m2 7,128

190 d.5 KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
pow.podłogi ponad 5 m2/ściany/

m2 849,231

191 d.5 KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
pow.podłogi ponad 5 m2 / sufity /

m2 309,9

192 d.5 KNR 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 
akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierównośc / 
ściany /

m2 849,231

193 d.5 KNR 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 
akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierównośc / 
sufity /

m2 309,9

194 d.5 KNR 0-26 0640-03 Analogia - gruntowanie tynków m2 1159,131

195 d.5 KNR 4-01 1204-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków 
wewnętrznych ścian / ściany /

m2 849,231

196 d.5 KNR 4-01 1204-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków 
wewnętrznych sufitów

m2 309,9

197 d.5 KNR 2-02 1102-01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej 
gr.20 mm zatarte na ostro

m2 14,8

198 d.5 KNR 2-02 1118-09 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm 
układane na klej metodą kombinowaną - GRES 
antypoślizgowy

m2 14,8

199 d.5 KNR 2-02 1105-04 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogow.terakotowych 
150x150mm

m 23,94
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200 d.6 KNR 4-04 0301-02 Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o grub. do 10 cm m3 2,441

201 d.6 KNR 2-01 0218-02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3 16,559

202 d.6 KNR 2-02 1914-02 Wykonanie podsypki piaskowej w warstwach o grub. 20 cm m3 1,244

203 d.6 KNR 2-02 0218-01 Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na 
gotowym podłoŜu

m3 7,645

204 d.6 KNR 2-02 0290-01 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - 
pręty gładkie

t 0,4

205 d.6 KNR-W 2-02 0101-05 analogia Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej

m3 4,151

206 d.6 KNR 2-02 0803-03 Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach m2 17,415

207 d.6 KNR 2-02 1207-01 Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do 
policzków śrubami lub spawane

m 6,15

208 d.6 KNR 4-01 0329-03 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. 
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla 
otworów drzwiowych

m3 1,66

209 d.6 NNRNKB 202 1026-05 Drzwi aluminiowe zewnętrzne pełne - 1 szt/ izolatka / "90"/ m2 1

210 d.6 KNR 2-02 1220-04 Konstrukcje daszków jednospadowe z poliwęglanu m2 12,42

211 d.6 KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3 18

212 d.6 KNR 4-01 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km Krotność = 9

m3 18
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213 d.7 KNR 4-01 0422-02 Podstemplowania zagroŜonych stropów bez deskowania m 36

214 d.7 KNR 4-01 0422-06 Rozebranie podstemplowania zagroŜonych stropów bez 
deskowania

m 36

215 d.7 KNR 4-04 0305-03 Rozebr.stropów Ŝelbet. m3 3,96

216 d.7 KNR 4-01 0203-07 Uzupełnienie wieńców z betonu monolitycznego m3 1

Malowanie piwnic

Dodatkowe zej ście do piwnicy

Schody na strych



217 d.7 KNR 2-02 0210-01 Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 8 m3 0,683

218 d.7 KNR 2-02 0290-01 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - 
pręty gładkie

t 0,013

219 d.7 KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - 
pręty Ŝebrowane

t 0,055

220 d.7 KNR 2-02 0218-02 Schody Ŝelbetowe, proste na płycie gr.8 cm m2 9,213

221 d.7 KNR 2-02 0218-06 Schody Ŝelbetowe, - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy 
grub.płyty Krotność = 7

m2 9,213

222 d.7 KNR 2-02 0218-07 podesty Ŝelbetowe m3 1,011

223 d.7 KNR 2-02 0290-01 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - 
pręty gładkie

t 0,033

224 d.7 KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - 
pręty Ŝebrowane

t 0,101

225 d.7 KNR 2-02 0107-01 Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z 
bet.komórków.gr.24cm

m2 43,07

226 d.7 KNR 2-02 0126-05 Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabr. m 2,4

227 d.7 KNR 2-02 0803-03 Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach m2 86,14

228 d.7 KNR 2-02 1015-02 OścieŜnice drewniane wewnętrzne - 1 szt m 4,9

229 d.7 KNR 2-02 1019-01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne 
jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone

m2 1,8

230 d.7 KNR-W 2-02 1207-03 Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w 
co trzecim stopniu o masie do 14 kg

m 7,7

231 d.7 KNR 2-02 1121-01 Okładziny schodów z płytek układanych na klej - 
przygotowanie podłoŜa

m2 13,365

232 d.7 KNR 2-02 1121-05 Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej 
metodą kombinowaną

m2 13,365

233 d.7 KNR 2-02 1122-02 Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych 
na klej - przygotowanie podłoŜa

m 19,9

234 d.7 KNR 2-02 1122-08 Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych 
na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek

m 19,9

235 d.7 KNR 2-02 1118-01 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - 
przygotowanie podłoŜa / podesty/

m2 8,1

236 d.7 KNR 2-02 1118-07 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm 
układane na klej metodą kombinowaną / podesty/

m2 8,1
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237 d.8 KNR 4-01 0804-07 Zerwanie posadzki cementowej m2 9,536

238 d.8 KNR 4-01 0212-02 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych 
o grub.ponad 15 cm

m3 3,338

239 d.8 KNR 4-01 0106-02 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane 
wewnątrz budynku przy istniejacych fundamentach

m3 0,65

240 d.8 KNR 4-01 0106-05 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane 
wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i 
ziemi

m3 4,464

241 d.8 KNR 2-02 0202-04 Płyta fundamentowa szybu windowego m3 1,346

242 d.8 KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - 
pręty Ŝebrowane/ płyta szybu windowego/

t 0,042

243 d.8 KNR 2-02 0210-01 Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 8/ wieniec w 
poziomie posadzki/

m3 0,836

244 d.8 KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - 
pręty Ŝebrowane/ wieniec w poziomie posadzki/

t 0,033

245 d.8 KNR-W 2-02 0101-05 analogia Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej

m3 12,815

246 d.8 KNR 2-02 0803-03 Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach m2 117,798

247 d.8 KNR 2-02 0210-01 Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 8/ wieniec w 
poziomie stropów/

m3 0,784

248 d.8 KNR 2-02 0290-01 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - 
pręty gładkie

t 0,027

249 d.8 KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - 
pręty Ŝebrowane

t 0,089

250 d.8 KNR 2-02 0126-05 Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabr. m 6

251 d.8 KNR 2-02 0216-02 śelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie m2 4,356

252 d.8 KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - 
pręty Ŝebrowane

t 0,054

253 d.8 KNR 4-02 0312-04 analogia podłączenie szybu windy do kanału wentylacyjnego szt. 1

254 d.8 KNR-W 4-01 0324-02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 1

255 d.8 KNR 2-02 0202-02 Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.8m 
pod ścianę podtrzymującą stropy

m3 0,65

256 d.8 KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - 
pręty Ŝebrowane

t 0,009

257 d.8 KNR 2-02 0290-01 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - 
pręty gładkie

t 0,002

258 d.8 KNR-W 2-02 0101-05 analogia Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej- ściana podtrzymująca stropy

m3 5,438

259 d.8 KNR 4-01 0422-02 Podstemplowania zagroŜonych stropów bez deskowania m 4,4

260 d.8 KNR 4-01 0422-06 Rozebranie podstemplowania zagroŜonych stropów bez 
deskowania

m 4,4

261 d.8 KNR 4-04 0305-03 Rozebr.stropów Ŝelbet. m3 5,484

262 d.8 KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3 10

263 d.8 KNR 4-01 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km Krotność = 9

m3 10
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Szyb windy wewn ętrznej

Elewacje zewn ętrzne



264 d.9 KNR 4-01 0212-03 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych/ 
daszki nad wejściami/

m3 4,398

265 d.9 KNR 4-01 0212-03 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych/ 
belka/

m3 0,636

266 d.9 KNR 2-05 0208-04 Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 
50 kg- demontaŜ słupków podtrzymujący daszek Ŝelbetowy 
R= 50% montaŜu Krotność = 0,5

t 0,311

267 d.9 KNR 4-01 0422-02 Podstemplowania zagroŜonych stropów bez deskowania m 53,7

268 d.9 KNR 4-01 0422-06 Rozebranie podstemplowania zagroŜonych stropów bez 
deskowania

m 53,7

269 d.9 KNR 2-02 1220-04 Daszki nad wejściami z poliwęglanu - 3 szt m2 13,65

270 d.9 KNNR 7 0506-01 Daszki nad drzwiami z poliwęglanu - szt 3 m2 3,9

271 d.9 KNR 0-17 2610-02 Ocieplenie ścian budynków z cegłypłytami styropianowymi 
metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej 
mieszanki

m2 643,631

272 d.9 KNR 0-17 2610-05 Ocieplenie ościeŜy z cegły o szer. do 15 cm Ocieplenie 
ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki

m2 43,8

273 d.9 KNR 0-26 0640-03 Analogia - gruntowanie cokołu m2 146,355

274 d.9 KNR 2-02 0829-09 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej 
metodą kombinowaną

m2 146,355

275 d.9 KNR 4-01 0811-07 Rozebranie podestu z płytek na zapr.cem. m2 20,35

276 d.9 KNR 4-01 0811-07 Rozebranie okładziny schodów z płytek na zapr.cem. m2 23,232

277 d.9 KNR 4-04 0804-01 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w 
poziomie I kondygnacji

m 24,8

278 d.9 KNR 2-02 1121-01 Okładziny schodów z płytek układanych na klej - 
przygotowanie podłoŜa

m2 23,232

279 d.9 KNR 2-02 1121-05 Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej 
metodą kombinowaną- przyjęto cenę stopnia i podstopnia 
jako mb/ 48,4m/

m2 23,232

280 d.9 KNR 2-02 1118-01 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - 
przygotowanie podłoŜa / podesty/

m2 20,35

281 d.9 KNR 2-02 1118-07 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm 
układane na klej metodą kombinowaną / podesty/

m2 20,35

282 d.9 KNR-W 2-02 1207-03 Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w 
co trzecim stopniu o masie do 14 kg

m 24,8

283 d.9 KNR 2-01 0310-02 Ręczne wykopy ciągłe lub jamistei o szer.dna do 1.5 m i 
głębok.do 1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - 
boczne wejście

m3 3,3

284 d.9 KNR-W 2-02 0101-05 analogia Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej- boczne wejście

m3 3,163

285 d.9 KNR 2-02 0803-03 Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach- 
boczne wejście

m2 4,125

286 d.9 KNR 4-01 0205-08 Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2- 
boczne wejście

szt. 5

287 d.9 KNR 2-02 1121-01 Okładziny schodów z płytek układanych na klej - 
przygotowanie podłoŜa- boczne wejście

m2 11,616

288 d.9 KNR 2-02 1118-07 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm 
układane na klej metodą kombinowaną / podesty/- boczne 
wejście

m2 4,4

289 d.9 KNR 2-02 1121-05 Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej 
metodą kombinowaną- przyjęto cenę stopnia i podstopnia 
jako mb/ 24,2m/- boczne wejście

m2 11,616

290 d.9 KNR 2-02 1118-01 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - 
przygotowanie podłoŜa / podesty/- boczne wejście

m2 4,4

291 d.9 KNR 2-02 1121-01 Okładziny schodów z płytek układanych na klej - 
przygotowanie podłoŜa- wejście do mieszkań

m2 0,698

292 d.9 KNR 2-02 1121-05 Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej 
metodą kombinowaną- przyjęto cenę stopnia i podstopnia 
jako mb/ 1,55/- wejście do mieszkań

m2 0,698

293 d.9 KNR 2-02 1118-01 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - 
przygotowanie podłoŜa / podesty/- wejście do mieszkań

m2 1,318

294 d.9 KNR 2-02 1118-07 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm 
układane na klej metodą kombinowaną / podesty/- wejście 
do mieszkań

m2 1,318

295 d.9 KNR-W 2-02 1207-03 Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w 
co trzecim stopniu o masie do 14 kg- boczne wejście

m 5,5

296 d.9 KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3 8

297 d.9 KNR 4-01 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km Krotność = 9

m3 8
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298 d.10 KNR 2-31 0815-02 Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść 
dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce 
piaskowej

m2 146,61

299 d.10 KNR 2-31 0814-01 Rozebranie obrzeŜy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 146,65

300 d.10 KNNR 1 0112-02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 
ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych

ha 0,492

301 d.10 KNNR 1 0113-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 
15 cm za pomocą spycharek

m2 140

Roboty zewn ętrzne



302 d.10 KNNR 1 0205-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w 
hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

m3 14

303 d.10 KNNR 1 0208-02 Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi 
samochodami samowyładowczymi po drogach o 
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9

m3 14

304 d.10 KNR 2-21 0401-05 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie 
kat.III z nawoŜeniem

m2 140

305 d.10 KNNR 1 0213-01 Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III m3 131,1

306 d.10 KNNR 1 0215-03 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III 
uprzednio odspojonych - za kaŜde rozp. 10 m przem.w 
zakresie pow. 10 do 30 m

m3 131,1

307 d.10 KNNR 1 0205-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w 
hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

m3 131,1

308 d.10 KNNR 1 0208-02 Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi 
samochodami samowyładowczymi po drogach o 
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9

m3 131,1

309 d.10 KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni

m2 345

310 d.10 KNR 2-31 0401-06 Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach 
30x40 cm w gruncie kat.III-IV

m 92

311 d.10 KNNR 6 0403-03 KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z 
wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej

m 92

312 d.10 KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2 345

313 d.10 KNNR 6 0113-05 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2 345

314 d.10 KNNR 6 0502-03 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem/ plac parkingowy/

m2 345

315 d.10 KNNR 6 0102-02 Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na 
poszerzeniach jezdni lub chodników

m2 146,61

316 d.10 KNNR 1 0205-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
poj.łyŜki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w 
hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

m3 14,661

317 d.10 KNNR 1 0208-02 Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi 
samochodami samowyładowczymi po drogach o 
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9

m3 14,661

318 d.10 KNNR 6 0404-05 ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą 
cementową

m 146,65

319 d.10 KNNR 6 0106-02 Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm m2 146,61

320 d.10 KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem

m2 146,61

321 d.10 KNR 4-04 0804-01 analogia Rozebranie ogrodzenia wraz z bramą i furtką m 10,5

322 d.10 KNR 2-02 1802-03 analogia Ogrodzenie z kształtowników stalowych m 4,5

323 d.10 KNR 2-02 1808-02 analogia MontaŜ furtki z kształtowników kpl. 1

324 d.10 KNR 2-02 1808-02 analogia MontaŜ bramy wjazdowej z kształtowników kpl. 1

325 d.10 KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3 1

326 d.10 KNR 4-01 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km Krotność = 9

m3 1
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327 d.11 NNRNKB 202 2023-04 analogia (z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na 
pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z 
pokryciem jednostronnym 50

m2 259,326

328 d.11 KNR 2-16 0307-04 Jednowarstwowa izolacja o grub.50 mm otulinami z wełny 
mineralnej rurociągów o śr 120mm

m2 382,603

329 d.11 KNR 4-01 0419-02 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 
5 m

szt. 22

12

330 d.12 wycena indywidualna Dostawa i montaŜ podnośnika dla osób niepełnosprawnych 
o wysokości podnoszenia 1,7 m łącznie z uzgodnieniem 
dokumentacji z Urzędem Dozoru Technicznego

kpl 1

331 d.12 wycena indywidualna Dostawa i montaŜ dźwigu osobowego dwuprzystankowego 
przystosowanego do przewoŜenia osób niepełnosprawnych 
łącznie z uzgodnieniem dokumentacji z Urzędem Dozoru 
Technicznego

kpl 1

Wartość netto:
Podatek Vat :
Wartość brutto:

Dostawa i monta Ŝ podno śnika oraz d źwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych

obudowa kominów na strychu


