
ZR ul. Zielona 1 - remont klatek schodowych OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ul. Zielona 1 (3 klatki)

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR AT-26
0103-02
analogia

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2

<okna - półpiętra>(1,10*1,00+1,20*1,90+1,30*1,30)*3 m2 15,21
<drzwi do mieszkań>(0,9*2,0*11)*3 m2 59,40
<drzwi wejściowe>(1,0*2,0)*3 m2 6,00

RAZEM 80,61
2

d.1
Zabezpieczenie schodów i korytarzy matą ochronną kpl.

1*3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

3
d.1

Demontaż i ponowny montaż skrzynki na listy, oświetlenia, łączników dzwon-
ków, łączników światła, czujników ruchu itp. celem wykonania robót budowla-
nych pod ich powierzchnią

kpl.

1*3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

4
d.1

Zabezpieczenie osprzętu klatki schodowej tj. skrzynka na listy, skrzynki elek-
tryczne, teletechnika itp.

kpl.

1*3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

2 Roboty murarsko-tynkarskie, podłogi i posadzki, okładziny stropów
5

d.2
KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

[(2,29+5,36)*2*1,40*4]*3 m2 257,04
RAZEM 257,04

6
d.2

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

<ściany>[(2,29+5,36)*2*(2,43+2,97+2,97+(4,29+3,99)/2)-(2,29+5,36)*2*1,40*4]
*3*20%

m2 63,43

RAZEM 63,43
7

d.2
KNNR-W 3
1002-06

Zeskrobanie i zmycie starej farby (uwzględnia zejście do piwnic) m2

<ściany>[(2,29+5,36)*2*(2,43+2,97+2,97+(4,29+3,99)/2)-(2,29+5,36)*2*1,40*4]
*3

m2 317,17

<sufity>(2,29*5,36*4)*3 m2 147,29
RAZEM 464,46

8
d.2

NNRNKB
202 2608-08

Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem
jedną warstwą siatki

m

((1,2+1,0)*2+(1,3+2,0)*2+(1,4+1,4)*2+2,50+(2,0*2+0,9)*12)*3 m 233,70
RAZEM 233,70

9
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - pod siatko-
wanie ścian

m2

[(2,29+5,36)*2*(2,43+2,97+2,97+(4,29+3,99)/2)]*3 m2 574,21
RAZEM 574,21

10
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - pod szpach-
lowanie sufitów

m2

(2,29*5,36*4)*3 m2 147,29
RAZEM 147,29

11
d.2

KNR 0-23
2612-06
analogia

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i sufitach m2

poz.9 m2 574,21
RAZEM 574,21

12
d.2

KNR 2-02
0815-06
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

poz.10 m2 147,29
RAZEM 147,29

13
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - pod gładzie
na ścianach

m2

poz.9 m2 574,21
RAZEM 574,21

14
d.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

poz.9 m2 574,21
RAZEM 574,21

15
d.2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej ma-
sy tynkarskiej

m2

poz.5 m2 257,04
RAZEM 257,04

16
d.2

KNR 0-23
0931-02

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

m2

poz.5 m2 257,04
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RAZEM 257,04

17
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - PRZED MA-
LOWANIEM ŚCIAN

m2

<ściany>[(2,29+5,36)*2*(2,43+2,97+2,97+(4,29+3,99)/2)-(2,29+5,36)*2*1,40*4]
*3

m2 317,17

RAZEM 317,17
18

d.2
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - PRZED
MALOWANIEM SUFITÓW

m2

(2,29*5,36*4)*3 m2 147,29
RAZEM 147,29

19
d.2

KNR-W 4-01
1204-01 z.
sz.2.3. 
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów - klatki schodowe Farba o podwyższonej odporności na ścieranie

m2

poz.10 m2 147,29
RAZEM 147,29

20
d.2

KNR-W 4-01
1204-02 z.
sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - klatki schodowe

m2

<ściany>[(2,29+5,36)*2*(2,43+2,97+2,97+(4,29+3,99)/2)-(2,29+5,36)*2*1,40*4]
*3

m2 317,17

RAZEM 317,17
21

d.2
KNR-W 4-01
1207-01

Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm -
cokoły i policzki schodów

m

[(2,29+5,36)*2*4]*3 m 183,60
RAZEM 183,60

22
d.2

KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych m2

(3,0*1,1*6)*3 m2 59,40
RAZEM 59,40

23
d.2

KNR-W 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
Krotność = 2

m2

(2,29*5,36*4)*3 m2 147,29
RAZEM 147,29

3 Stolarka drzwiowa
24

d.3
KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2 (drzwi piwniczne i strychowe)

szt.

(2+1)*3 szt. 9,00
RAZEM 9,00

25
d.3

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z
cegieł

m2

(0,8*2,0*3)*3 m2 14,40
RAZEM 14,40

26
d.3

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do
1,6 m2 fabrycznie wykończone

szt.

9 szt. 9,00
RAZEM 9,00

27
d.3

KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

9 szt. 9,00
RAZEM 9,00

28
d.3

KNR 4-01
0920-27

Założenie na nowym miejscu wkładek patentowych szt.

9 szt. 9,00
RAZEM 9,00

4 POZOSTAŁE
29

d.4
Zakup i montaż nowej tablicy ogłoszeń szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

30
d.4

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00

31
d.4

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
5 km

m3

poz.30 m3 2,00
RAZEM 2,00

32
d.4 kalk. własna

Oplata za utylizację gruzu m3

poz.30 m3 2,00
RAZEM 2,00
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