
Kołłątaja 1 po pożarze - KI OBMIAR

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

ul. Kołłątaja 1
1 45421000-4 Mieszkanie nr 7 - ( kuchnia )

1.1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.1
KNR 4-01
0354-02
analogia

Wykucie z muru belek drewnianych - demontaż karniszy m

2,60 m 2,60
RAZEM 2,60

2
d.1.1

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - wsporni-
ki przy karniszach

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

3
d.1.1

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2

4,55*4,99 m2 22,70
RAZEM 22,70

4
d.1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

2*(4,55+4,99)*2,33 m2 44,46
RAZEM 44,46

5
d.1.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 wraz
z demontażem skrzydła drzwiowego - drzwi wejściowe do lokalu

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

6
d.1.1

KNR 4-01
0428-01
analogia

Demontaż płyt wiórowych lub pilśniowych m2

4,55*4,99 m2 22,70
RAZEM 22,70

7
d.1.1

KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.3*0,02 m3 0,45
poz.4*0,02 m3 0,89
poz.5*1,00*2,05*0,05 m3 0,10
poz.6*0,02 m3 0,45
poz.11*0,025 m3 0,09
poz.34*0,10 m3 0,22
poz.43*0,032 m3 0,07
<pozostałe>0,2 m3 0,20

RAZEM 2,47
8

d.1.1 kalk. własna
Opłata za składowanie i utylizację gruzu na składowisku odpadów - wykonaw-
ca najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót dostarczy zamawiającemu
kopie kart przekazania odpadów

m3

poz.7 m3 2,47
RAZEM 2,47

1.2 Roboty murarskie
9

d.1.2
KNR 4-01
0308-03

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

10
d.1.2

KNR 4-01
0307-02

Przemurow.ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cemento-
wej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

1,00 m 1,00
RAZEM 1,00

1.3 Roboty ciesielskie i tynkarskie
11

d.1.3
KNR 4-01
0410-02

Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubości 25 mm - założono 15%
powierzchni sufitów

m2

4,55*4,99*0,15 m2 3,41
RAZEM 3,41

12
d.1.3

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach - mo-
cowane bezpośrednio do podbitki drewnianej - płyta GKB gr. 12,5 mm

m2

4,55*4,99 m2 22,70
RAZEM 22,70

13
d.1.3

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus-
taków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

2*(4,55+4,99)*2,33 m2 44,46
RAZEM 44,46

14
d.1.3

KNR 4-01
0719-03

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cemento-
wo-wapiennych na na ścianach i słupach prostokątnych ( do 5 m2 w 1 miejscu)
- założono 50% powierzchni tynków

m2

poz.13*0,50 m2 22,23
RAZEM 22,23

1.4 Roboty zduńskie
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15

d.1.4 kalk. własna
Opinia kominiarska wstępna dotycząca wskazania miejsca podłączenia trzonu
kuchennego kaflowego oraz sprawności wentylacji grawitacyjnej.

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

16
d.1.4 kalk. własna

Demontaż kuchni węglowej przenośnej szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

17
d.1.4

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. - zamurowanie ist-
niejących otworów do komina

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

18
d.1.4 kalk. własna

Postawienie trzonu kuchennego kaflowego z piekarnikiem szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

19
d.1.4 kalk. własna

Dostawa i montaż na ścianie detektora (czujnika) tlenku węgla. Zasilanie bate-
ryjne - sensor elektrochemiczny. Ostrzeżenie o niebezpieczenstwie za pomocą
głośnego alarmu dźwiękowego i sygnału optycznego. Czujnik musi posiadać
możliwość powiadamiania o słabej baterii.

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

20
d.1.4 kalk. własna

Opinia kominiarska odbiorowa/końcowa dotycząca prawidłowości podłączenia
trzonu kuchennego kaflowego oraz sprawności wentylacji grawitacyjnej.

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

1.5 Budowa komina spalinowo-wenytylacyjnego
21

d.1.5
KNR 4-01
0424-03

Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym miejsc.

1 miejsc. 1,00
RAZEM 1,00

22
d.1.5 kalk. własna

Budowa komina do pieców na paliwa stałe: drewno, węgiel, brykiet itp. Komin
spalinowo-wentylacyjny z elementów prefabrykowanych o wysokości 4m. Ko-
min do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Rura żaroodporna o średnicy
180mm szamotowa (odporność ogniowa minimum 60 minut) oraz odporna na
występujące w dymie kwasy. Komin do odprowadzania spalin w przedziale
temperatur 200°-600°C. Wykaz elementów prefabrykowanych: Rury ceramicz-
ne, Trójnik spalinowy 90°, Trójnik wyczystkowy 90°, Pustak keramzytobetono-
wy spalinowo-wentylacyjny, Kratka wentylacyjna, Drzwiczki wyczystki, Płyta
czołowa izolacyjna 90°, Kołnierz uszczelniający, Stożek komina, Daszek komi-
na, Kit do klejenia rur, Uszczelniacz kauczukowy, Sznur ceramiczny, Obejma
rury ceramicznej, wełna mineralna, itp.

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

23
d.1.5

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho - izolacja pomiędzy kominem a stropem strychowym

m2

0,30*(0,50+0,36)*2 m2 0,52
RAZEM 0,52

24
d.1.5

KNR 4-01
0706-03

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
stropach

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

25
d.1.5

KNR 4-01
0708-03
analogia

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 40 cm - tynki na pustakach kominowych w
przestrzeni stropodachu

m

0,80*4 m 3,20
RAZEM 3,20

26
d.1.5

KNR 4-01
0424-05

Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym miejsc.

1,00 miejsc. 1,00
RAZEM 1,00

27
d.1.5 kalk. własna

Dostawa i montaż płyty przykrywającej na dachu do prawidłowego zabezpie-
czenia konstrukcji komina przed czynnikami atmosferycznymi.

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

28
d.1.5

KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach po-
nad dachem płaskim

m2

2*(0,36+0,50)*1,00 m2 1,72
RAZEM 1,72

29
d.1.5

KNR 4-01
0519-03

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

30
d.1.5

KNR 2-02
0515-05
analogia

Obróbki kominów dachowych w dachach krytych papą - z blachy ocynkowanej szt.
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1,00 szt. 1,00

RAZEM 1,00
31

d.1.5
KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej -
obróbka wokół komina

m2

(0,30+2*0,25)*(0,50+2*0,25) m2 0,80
RAZEM 0,80

1.6 Roboty malarskie
32

d.1.6
KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity

m2

4,55*4,99 m2 22,70
RAZEM 22,70

33
d.1.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - malowanie ścian w kolorze jasnym

m2

2*(4,55+4,99)*2,33 m2 44,46
RAZEM 44,46

1.7 Stolarka okienna
34

d.1.7
KNR 0-19
0929-10
analogia

Wymiana okien PCV na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV o pow. do 2.5 m2

m2

1,67*1,32 m2 2,20
RAZEM 2,20

35
d.1.7 kalk. własna

Dostawa i montaż nawiewników ciśnieniowych higrosterowanych szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

36
d.1.7

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników PCV m

1,75 m 1,75
RAZEM 1,75

37
d.1.7

KNR 4-01
0321-02
analogia

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach
z cegieł - parapet wewnętrzny PCV

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

1.8 Stolarka drzwiowa
38

d.1.8
KNR 2-02
1016-03

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla
drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - ościeżnica do
drzwi wejściowych "90"- ościeżnica stalowa o grubości min 1,5mm z uszczelką
gumową wpuszczaną w ościeżnice

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

39
d.1.8

KNR 2-02
1019-08

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wy-
kończone. Skrzydło drzwiowe płytowe wypełnione płytą wiórową lub MDF,
okładziny skrzydła wykonane z płyty HDF z okleiną w kolorze drewna, trzy
komplety zawiasów czopowych wkręcanych oraz wizjer.

m2

0,90*2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80

40
d.1.8

KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

41
d.1.8

KNR 4-01
0920-26

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych wraz
z wkładką

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

42
d.1.8

KNR 4-01
0411-08

Wymiana elementów podłóg z desek - progi szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

1.9 Roboty posadzkarskie
43

d.1.9
KNR 4-01
0411-06

Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm -
założono 10% powierzchni podłogi

m2

4,55*4,99*0,10 m2 2,27
RAZEM 2,27

44
d.1.9

KNR 4-01
0820-03
analogia

Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. min. 12 mm - mocowane do podłoża wkrę-
tami

m2

4,55*4,99 m2 22,70
RAZEM 22,70

45
d.1.9

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW - wykładzina gr. min. 1,3 mm

m2

poz.44 m2 22,70
RAZEM 22,70

46
d.1.9

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone m

2*4,55+2*4,99-1,00+2*0,30 m 18,68
RAZEM 18,68
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2 45421000-4 Mieszkanie nr 10 - ( kuchnia )
2.1 Roboty rozbiórkowe
47

d.2.1 kalk. własna
Demontaż płyt gipsowo-kartonowych z sufitów m2

5,09*4,99 m2 25,40
RAZEM 25,40

48
d.2.1

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2

5,09*4,99 m2 25,40
RAZEM 25,40

49
d.2.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

2*(5,09+4,99)*2,33 m2 46,97
RAZEM 46,97

50
d.2.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 wraz
z demontażem skrzydła drzwiowego - drzwi wejściowe do lokalu

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

51
d.2.1

KNR 4-01
0428-01
analogia

Demontaż płyt wiórowych lub pilśniowych m2

5,09*4,99 m2 25,40
RAZEM 25,40

52
d.2.1 kalk. własna

Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego m

2*5,09+2*4,99 m 20,16
RAZEM 20,16

53
d.2.1

KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.47*0,0125 m3 0,32
poz.48*0,02 m3 0,51
poz.49*0,02 m3 0,94
poz.50*1,00*2,05*0,05 m3 0,10
poz.51*0,02 m3 0,51
poz.57*0,025 m3 0,06
poz.78*0,10 m3 0,22
poz.87*0,032 m3 0,08
<pozostałe>0,2 m3 0,20

RAZEM 2,94
54

d.2.1 kalk. własna
Opłata za składowanie i utylizację gruzu na składowisku odpadów - wykonaw-
ca najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót dostarczy zamawiającemu
kopie kart przekazania odpadów

m3

poz.53 m3 2,94
RAZEM 2,94

2.2 Roboty murarskie
55

d.2.2
KNR 4-01
0308-03

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

56
d.2.2

KNR 4-01
0307-02

Przemurow.ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cemento-
wej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

0,50 m 0,50
RAZEM 0,50

2.3 Roboty ciesielskie i tynkarskie
57

d.2.3
KNR 4-01
0410-02

Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubości 25 mm - założono 10%
powierzchni sufitów

m2

5,09*4,99*0,10 m2 2,54
RAZEM 2,54

58
d.2.3

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach - mo-
cowane bezpośrednio do podbitki drewnianej - płyta GKB gr. 12,5 mm

m2

5,09*4,99 m2 25,40
RAZEM 25,40

59
d.2.3

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus-
taków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

2*(5,09+4,99)*2,33 m2 46,97
RAZEM 46,97

60
d.2.3

KNR 4-01
0719-03

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cemento-
wo-wapiennych na na ścianach i słupach prostokątnych ( do 5 m2 w 1 miejscu)
- założono 50% powierzchni tynków

m2

poz.59*0,50 m2 23,49
RAZEM 23,49

2.4 Roboty zduńskie
61

d.2.4 kalk. własna
Opinia kominiarska wstępna dotycząca wskazania miejsca podłączenia trzonu
kuchennego kaflowego oraz sprawności wentylacji grawitacyjnej.

kpl
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1,00 kpl 1,00

RAZEM 1,00
62

d.2.4 kalk. własna
Postawienie trzonu kuchennego kaflowego z piekarnikiem szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

63
d.2.4 kalk. własna

Dostawa i montaż na ścianie detektora (czujnika) tlenku węgla. Zasilanie bate-
ryjne - sensor elektrochemiczny. Ostrzeżenie o niebezpieczenstwie za pomocą
głośnego alarmu dźwiękowego i sygnału optycznego. Czujnik musi posiadać
możliwość powiadamiania o słabej baterii.

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

64
d.2.4 kalk. własna

Opinia kominiarska odbiorowa/końcowa dotycząca prawidłowości podłączenia
trzonu kuchennego kaflowego oraz sprawności wentylacji grawitacyjnej.

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

2.5 Budowa komina spalinowo-wenytylacyjnego
65

d.2.5
KNR 4-01
0424-03

Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym miejsc.

1 miejsc. 1,00
RAZEM 1,00

66
d.2.5 kalk. własna

Budowa komina do pieców na paliwa stałe: drewno, węgiel, brykiet itp. Komin
spalinowo-wentylacyjny z elementów prefabrykowanych o wysokości 4m. Ko-
min do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Rura żaroodporna o średnicy
180mm szamotowa (odporność ogniowa minimum 60 minut) oraz odporna na
występujące w dymie kwasy. Komin do odprowadzania spalin w przedziale
temperatur 200°-600°C. Wykaz elementów prefabrykowanych: Rury ceramicz-
ne, Trójnik spalinowy 90°, Trójnik wyczystkowy 90°, Pustak keramzytobetono-
wy spalinowo-wentylacyjny, Kratka wentylacyjna, Drzwiczki wyczystki, Płyta
czołowa izolacyjna 90°, Kołnierz uszczelniający, Stożek komina, Daszek komi-
na, Kit do klejenia rur, Uszczelniacz kauczukowy, Sznur ceramiczny, Obejma
rury ceramicznej, wełna mineralna, itp.

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

67
d.2.5

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho - izolacja pomiędzy kominem a stropem strychowym

m2

0,30*(0,50+0,36)*2 m2 0,52
RAZEM 0,52

68
d.2.5

KNR 4-01
0706-03

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
stropach

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

69
d.2.5

KNR 4-01
0708-03
analogia

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 40 cm - tynki na pustakach kominowych w
przestrzeni stropodachu

m

0,80*4 m 3,20
RAZEM 3,20

70
d.2.5

KNR 4-01
0424-05

Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym miejsc.

1,00 miejsc. 1,00
RAZEM 1,00

71
d.2.5 kalk. własna

Dostawa i montaż płyty przykrywającej na dachu do prawidłowego zabezpie-
czenia konstrukcji komina przed czynnikami atmosferycznymi.

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

72
d.2.5

KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach po-
nad dachem płaskim

m2

2*(0,36+0,50)*1,00 m2 1,72
RAZEM 1,72

73
d.2.5

KNR 4-01
0519-03

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

74
d.2.5

KNR 2-02
0515-05
analogia

Obróbki kominów dachowych w dachach krytych papą - z blachy ocynkowanej szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

75
d.2.5

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej -
obróbka wokół komina

m2

(0,30+2*0,25)*(0,50+2*0,25) m2 0,80
RAZEM 0,80

2.6 Roboty malarskie
76

d.2.6
KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity

m2

5,09*4,99 m2 25,40
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RAZEM 25,40

77
d.2.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - malowanie ścian w kolorze jasnym

m2

2*(5,09+4,99)*2,33 m2 46,97
RAZEM 46,97

2.7 Stolarka okienna
78

d.2.7
KNR 0-19
0930-10

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

1,68*1,32 m2 2,22
RAZEM 2,22

79
d.2.7 kalk. własna

Dostawa i montaż nawiewników ciśnieniowych higrosterowanych szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

80
d.2.7

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych m

1,75 m 1,75
RAZEM 1,75

81
d.2.7

KNR 4-01
0321-02
analogia

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach
z cegieł - parapet wewnętrzny PCV

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

2.8 Stolarka drzwiowa
82

d.2.8
KNR 2-02
1016-03

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla
drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - ościeżnica do
drzwi wejściowych "90"- ościeżnica stalowa o grubości min 1,5mm z uszczelką
gumową wpuszczaną w ościeżnice

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

83
d.2.8

KNR 2-02
1019-08

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wy-
kończone. Skrzydło drzwiowe płytowe wypełnione płytą wiórową lub MDF,
okładziny skrzydła wykonane z płyty HDF z okleiną w kolorze drewna, trzy
komplety zawiasów czopowych wkręcanych oraz wizjer.

m2

0,90*2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80

84
d.2.8

KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

85
d.2.8

KNR 4-01
0920-26

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych wraz
z wkładką

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

86
d.2.8

KNR 4-01
0411-08

Wymiana elementów podłóg z desek - progi szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

2.9 Roboty posadzkarskie
87

d.2.9
KNR 4-01
0411-06

Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm -
założono 10% powierzchni podłogi

m2

5,09*4,99*0,10 m2 2,54
RAZEM 2,54

88
d.2.9

KNR 4-01
0820-03
analogia

Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. min. 12 mm - mocowane do podłoża wkrę-
tami

m2

5,09*4,99 m2 25,40
RAZEM 25,40

89
d.2.9

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW - wykładzina gr. min. 1,3 mm

m2

poz.88 m2 25,40
RAZEM 25,40

90
d.2.9

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone m

2*5,09+2*4,99-1,00+2*0,30 m 19,76
RAZEM 19,76

3 45421000-4 Mieszkanie nr 8 - ( kuchnia )
3.1 Roboty rozbiórkowe
91

d.3.1
KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2

5,02*4,96-1,25*1,21 m2 23,39
RAZEM 23,39

92
d.3.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

2*(5,02+4,96)*2,35 m2 46,91
RAZEM 46,91
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93

d.3.1
KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 wraz
z demontażem skrzydła drzwiowego - drzwi wejściowe do lokalu

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

94
d.3.1

KNR 4-01
0428-01
analogia

Demontaż płyt wiórowych lub pilśniowych m2

5,02*4,96-1,25*1,21 m2 23,39
RAZEM 23,39

95
d.3.1 kalk. własna

Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego m

2*5,02+2*4,96 m 19,96
RAZEM 19,96

96
d.3.1

KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.91*0,02 m3 0,47
poz.92*0,02 m3 0,94
poz.93*1,00*2,05*0,05 m3 0,10
poz.94*0,02 m3 0,47
poz.100*0,025 m3 0,15
poz.123*0,10 m3 0,22
poz.132*0,032 m3 0,45
<pozostałe>0,2 m3 0,20

RAZEM 3,00
97

d.3.1 kalk. własna
Opłata za składowanie i utylizację gruzu na składowisku odpadów - wykonaw-
ca najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót dostarczy zamawiającemu
kopie kart przekazania odpadów

m3

poz.96 m3 3,00
RAZEM 3,00

3.2 Roboty murarskie
98

d.3.2
KNR 4-01
0308-03

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

99
d.3.2

KNR 4-01
0307-02

Przemurow.ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cemento-
wej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

0,80 m 0,80
RAZEM 0,80

3.3 Roboty ciesielskie i tynkarskie
100

d.3.3
KNR 4-01
0410-02

Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubości 25 mm - założono 25%
powierzchni sufitów

m2

[5,02*4,96-1,25*1,21]*0,25 m2 5,85
RAZEM 5,85

101
d.3.3

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach - mo-
cowane bezpośrednio do podbitki drewnianej - płyta GKB gr. 12,5 mm

m2

5,02*4,96-1,25*1,21 m2 23,39
RAZEM 23,39

102
d.3.3

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus-
taków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

2*(5,02+4,96)*2,35 m2 46,91
RAZEM 46,91

103
d.3.3

KNR 4-01
0719-03

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cemento-
wo-wapiennych na na ścianach i słupach prostokątnych ( do 5 m2 w 1 miejscu)
- założono 50% powierzchni tynków

m2

poz.102*0,50 m2 23,46
RAZEM 23,46

3.4 Roboty zduńskie
104

d.3.4 kalk. własna
Opinia kominiarska wstępna dotycząca wskazania miejsca podłączenia trzonu
kuchennego kaflowego oraz sprawności wentylacji grawitacyjnej.

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

105
d.3.4 kalk. własna

Demontaż pieca typu "koza" szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

106
d.3.4

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. - zamurowanie ist-
niejących otworów do komina

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

107
d.3.4 kalk. własna

Postawienie trzonu kuchennego kaflowego z piekarnikiem szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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108

d.3.4 kalk. własna
Dostawa i montaż na ścianie detektora (czujnika) tlenku węgla. Zasilanie bate-
ryjne - sensor elektrochemiczny. Ostrzeżenie o niebezpieczenstwie za pomocą
głośnego alarmu dźwiękowego i sygnału optycznego. Czujnik musi posiadać
możliwość powiadamiania o słabej baterii.

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

109
d.3.4 kalk. własna

Opinia kominiarska odbiorowa/końcowa dotycząca prawidłowości podłączenia
trzonu kuchennego kaflowego oraz sprawności wentylacji grawitacyjnej.

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

3.5 Budowa komina spalinowo-wenytylacyjnego
110

d.3.5
KNR 4-01
0424-03

Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym miejsc.

1 miejsc. 1,00
RAZEM 1,00

111
d.3.5 kalk. własna

Budowa komina do pieców na paliwa stałe: drewno, węgiel, brykiet itp. Komin
spalinowo-wentylacyjny z elementów prefabrykowanych o wysokości 4m. Ko-
min do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Rura żaroodporna o średnicy
180mm szamotowa (odporność ogniowa minimum 60 minut) oraz odporna na
występujące w dymie kwasy. Komin do odprowadzania spalin w przedziale
temperatur 200°-600°C. Wykaz elementów prefabrykowanych: Rury ceramicz-
ne, Trójnik spalinowy 90°, Trójnik wyczystkowy 90°, Pustak keramzytobetono-
wy spalinowo-wentylacyjny, Kratka wentylacyjna, Drzwiczki wyczystki, Płyta
czołowa izolacyjna 90°, Kołnierz uszczelniający, Stożek komina, Daszek komi-
na, Kit do klejenia rur, Uszczelniacz kauczukowy, Sznur ceramiczny, Obejma
rury ceramicznej, wełna mineralna, itp.

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

112
d.3.5

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho - izolacja pomiędzy kominem a stropem strychowym

m2

0,30*(0,50+0,36)*2 m2 0,52
RAZEM 0,52

113
d.3.5

KNR 4-01
0706-03

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
stropach

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

114
d.3.5

KNR 4-01
0708-03
analogia

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 40 cm - tynki na pustakach kominowych w
przestrzeni stropodachu

m

0,80*4 m 3,20
RAZEM 3,20

115
d.3.5

KNR 4-01
0424-05

Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym miejsc.

1,00 miejsc. 1,00
RAZEM 1,00

116
d.3.5 kalk. własna

Dostawa i montaż płyty przykrywającej na dachu do prawidłowego zabezpie-
czenia konstrukcji komina przed czynnikami atmosferycznymi.

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

117
d.3.5

KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach po-
nad dachem płaskim

m2

2*(0,36+0,50)*1,00 m2 1,72
RAZEM 1,72

118
d.3.5

KNR 4-01
0519-03

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

119
d.3.5

KNR 2-02
0515-05
analogia

Obróbki kominów dachowych w dachach krytych papą - z blachy ocynkowanej szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

120
d.3.5

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej -
obróbka wokół komina

m2

(0,30+2*0,25)*(0,50+2*0,25) m2 0,80
RAZEM 0,80

3.6 Roboty malarskie
121

d.3.6
KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity

m2

5,02*4,96-1,25*1,21 m2 23,39
RAZEM 23,39

122
d.3.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - malowanie ścian w kolorze jasnym

m2

2*(5,02+4,96)*2,35 m2 46,91
RAZEM 46,91

3.7 Stolarka okienna
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123

d.3.7
KNR 0-19
0930-10

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

1,68*1,32 m2 2,22
RAZEM 2,22

124
d.3.7 kalk. własna

Dostawa i montaż nawiewników ciśnieniowych higrosterowanych szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

125
d.3.7

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych m

1,75 m 1,75
RAZEM 1,75

126
d.3.7

KNR 4-01
0321-02
analogia

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach
z cegieł - parapet wewnętrzny PCV

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.8 Stolarka drzwiowa
127

d.3.8
KNR 2-02
1016-03

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla
drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - ościeżnica do
drzwi wejściowych "90"- ościeżnica stalowa o grubości min 1,5mm z uszczelką
gumową wpuszczaną w ościeżnice

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

128
d.3.8

KNR 2-02
1019-08

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wy-
kończone. Skrzydło drzwiowe płytowe wypełnione płytą wiórową lub MDF,
okładziny skrzydła wykonane z płyty HDF z okleiną w kolorze drewna, trzy
komplety zawiasów czopowych wkręcanych oraz wizjer.

m2

0,90*2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80

129
d.3.8

KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

130
d.3.8

KNR 4-01
0920-26

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych wraz
z wkładką

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

131
d.3.8

KNR 4-01
0411-08

Wymiana elementów podłóg z desek - progi szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.9 Roboty posadzkarskie
132

d.3.9
KNR 4-01
0411-06

Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm -
założono 60% powierzchni podłogi

m2

[5,02*4,96-1,25*1,21]*0,60 m2 14,03
RAZEM 14,03

133
d.3.9

KNR 4-01
0820-03
analogia

Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. min. 12 mm - mocowane do podłoża wkrę-
tami

m2

5,02*4,96-1,25*1,21 m2 23,39
RAZEM 23,39

134
d.3.9

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW - wykładzina gr. min. 1,3 mm

m2

poz.133 m2 23,39
RAZEM 23,39

135
d.3.9

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone m

2*5,02+2*4,96-1,00+2*0,20 m 19,36
RAZEM 19,36

4 45421000-4 Mieszkanie nr 16 - ( kuchnia + pokój )
4.1 Roboty rozbiórkowe
136

d.4.1
KNR 4-01
0354-02
analogia

Wykucie z muru belek drewnianych - demontaż karniszy m

kuchnia
2,50 m 2,50
pokój
3,50 m 3,50

RAZEM 6,00
137

d.4.1
KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - wsporni-
ki przy karniszach

szt.

kuchnia
4 szt. 4,00
pokój
4 szt. 4,00
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RAZEM 8,00

138
d.4.1

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2

kuchnia
3,49*4,58 m2 15,98
pokój
3,53*4,57 m2 16,13

RAZEM 32,11
139

d.4.1
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

kuchnia
2*(3,49+4,58)*2,33 m2 37,61
pokój
2*(3,53+4,57)*2,31 m2 37,42

RAZEM 75,03
140

d.4.1
KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 wraz
z demontażem skrzydła drzwiowego - drzwi wejściowe do lokalu oraz z pokoju
do korytarza

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

141
d.4.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

kuchnia
3,49*4,58 m2 15,98
pokój
3,53*4,57 m2 16,13

RAZEM 32,11
142

d.4.1
KNR 4-01
0428-01
analogia

Demontaż płyt wiórowych lub pilśniowych m2

kuchnia
0 m2 0,00
pokój
3,53*4,57 m2 16,13

RAZEM 16,13
143

d.4.1 kalk. własna
Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego m

kuchnia
2*3,49+2*4,58 m 16,14
pokój
2*3,53+2*4,57 m 16,20

RAZEM 32,34
144

d.4.1
KNR 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

kuchnia
0,98*0,78*0,70 m3 0,54

RAZEM 0,54
145

d.4.1
KNR 4-01
1011-03

Oblicowanie ścianek nad trzonami m2

0,25*(0,98+0,78) m2 0,44
RAZEM 0,44

146
d.4.1

KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.138*0,02 m3 0,64
poz.139*0,02 m3 1,50
poz.140*1,00*2,05*0,05 m3 0,21
poz.141*0,002 m3 0,06
poz.142*0,02 m3 0,32
poz.144 m3 0,54
poz.145*0,04 m3 0,02
poz.151*0,025 m3 0,20
poz.175*0,10 m3 0,22
poz.191*0,032 m3 0,51
<pozostałe>0,2 m3 0,20

RAZEM 4,42
147

d.4.1 kalk. własna
Opłata za składowanie i utylizację gruzu na składowisku odpadów - wykonaw-
ca najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót dostarczy zamawiającemu
kopie kart przekazania odpadów

m3

poz.146 m3 4,42
RAZEM 4,42

4.2 Roboty murarskie
148

d.4.2
KNR 4-01
0308-03

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. szt.

kuchnia
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3,00 szt. 3,00
pokój
2,00 szt. 2,00

RAZEM 5,00
149

d.4.2
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

pokój - korytarz
1,00*2,10*0,25 m3 0,53

RAZEM 0,53
150

d.4.2
KNR 4-01
0307-02

Przemurow.ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cemento-
wej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

0,80 m 0,80
RAZEM 0,80

4.3 Roboty ciesielskie i tynkarskie
151

d.4.3
KNR 4-01
0410-02

Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubości 25 mm - założono 25%
powierzchni sufitów

m2

kuchnia
3,49*4,58*0,25 m2 4,00
pokój
3,53*4,57*0,25 m2 4,03

RAZEM 8,03
152

d.4.3
KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach - mo-
cowane bezpośrednio do podbitki drewnianej - płyta GKB gr. 12,5 mm

m2

kuchnia
3,49*4,58 m2 15,98
pokój
3,53*4,57 m2 16,13

RAZEM 32,11
153

d.4.3
KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus-
taków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

kuchnia
2*(3,49+4,58)*2,33 m2 37,61
pokój
2*(3,53+4,57)*2,31 m2 37,42

RAZEM 75,03
154

d.4.3
KNR 4-01
0719-03

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cemento-
wo-wapiennych na na ścianach i słupach prostokątnych ( do 5 m2 w 1 miejscu)
- założono 50% powierzchni tynków

m2

poz.153*0,50 m2 37,52
RAZEM 37,52

4.4 Roboty zduńskie
155

d.4.4 kalk. własna
Opinia kominiarska wstępna dotycząca wskazania miejsca podłączenia pieca
pokojowego kaflowego, trzonu kuchennego kaflowego oraz sprawności wenty-
lacji grawitacyjnej.

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

156
d.4.4 kalk. własna

Demontaż pieca typu "koza" szt.

pokój
1,00 szt. 1,00

RAZEM 1,00
157

d.4.4
KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. - zamurowanie ist-
niejących otworów do komina

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

158
d.4.4 kalk. własna

Postawienie pieca pokojowego kaflowego m3

pokój
0,55*0,78*1,80 m3 0,77

RAZEM 0,77
159

d.4.4 kalk. własna
Postawienie trzonu kuchennego kaflowego z piekarnikiem szt.

kuchnia
1,00 szt. 1,00

RAZEM 1,00
160

d.4.4 kalk. własna
Dostawa i montaż na ścianie detektora (czujnika) tlenku węgla. Zasilanie bate-
ryjne - sensor elektrochemiczny. Ostrzeżenie o niebezpieczenstwie za pomocą
głośnego alarmu dźwiękowego i sygnału optycznego. Czujnik musi posiadać
możliwość powiadamiania o słabej baterii.

szt

kuchnia
1,00 szt 1,00
pokój
1,00 szt 1,00

RAZEM 2,00
161

d.4.4 kalk. własna
Opinia kominiarska odbiorowa/końcowa dotycząca prawidłowości podłączenia
pieca pokojowego kaflowego, trzonu kuchennego kaflowego oraz sprawności
wentylacji grawitacyjnej.

kpl
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1,00 kpl 1,00

RAZEM 1,00
4.5 Budowa komina spalinowo-wenytylacyjnego
162

d.4.5
KNR 4-01
0424-03

Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym miejsc.

kuchnia
1,00 miejsc. 1,00
pokój
1,00 miejsc. 1,00

RAZEM 2,00
163

d.4.5 kalk. własna
Budowa komina do pieców na paliwa stałe: drewno, węgiel, brykiet itp. Komin
spalinowo-wentylacyjny z elementów prefabrykowanych o wysokości 4m. Ko-
min do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Rura żaroodporna o średnicy
180mm szamotowa (odporność ogniowa minimum 60 minut) oraz odporna na
występujące w dymie kwasy. Komin do odprowadzania spalin w przedziale
temperatur 200°-600°C. Wykaz elementów prefabrykowanych: Rury ceramicz-
ne, Trójnik spalinowy 90°, Trójnik wyczystkowy 90°, Pustak keramzytobetono-
wy spalinowo-wentylacyjny, Kratka wentylacyjna, Drzwiczki wyczystki, Płyta
czołowa izolacyjna 90°, Kołnierz uszczelniający, Stożek komina, Daszek komi-
na, Kit do klejenia rur, Uszczelniacz kauczukowy, Sznur ceramiczny, Obejma
rury ceramicznej, wełna mineralna, itp.

kpl

kuchnia
1 kpl 1,00
pokój
1 kpl 1,00

RAZEM 2,00
164

d.4.5
KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho - izolacja pomiędzy kominem a stropem strychowym

m2

kuchnia
0,30*(0,50+0,36)*2 m2 0,52
pokój
0,30*(0,50+0,36)*2 m2 0,52

RAZEM 1,04
165

d.4.5
KNR 4-01
0706-03

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
stropach

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

166
d.4.5

KNR 4-01
0708-03
analogia

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 40 cm - tynki na pustakach kominowych w
przestrzeni stropodachu

m

0,80*4*2 m 6,40
RAZEM 6,40

167
d.4.5

KNR 4-01
0424-05

Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym miejsc.

1,00*2 miejsc. 2,00
RAZEM 2,00

168
d.4.5 kalk. własna

Dostawa i montaż płyty przykrywającej na dachu do prawidłowego zabezpie-
czenia konstrukcji komina przed czynnikami atmosferycznymi.

szt

1,00*2 szt 2,00
RAZEM 2,00

169
d.4.5

KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach po-
nad dachem płaskim

m2

2*(0,36+0,50)*1,00*2 m2 3,44
RAZEM 3,44

170
d.4.5

KNR 4-01
0519-03

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 szt.

1,00*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

171
d.4.5

KNR 2-02
0515-05
analogia

Obróbki kominów dachowych w dachach krytych papą - z blachy ocynkowanej szt.

1,00*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

172
d.4.5

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej -
obróbka wokół komina

m2

[(0,30+2*0,25)*(0,50+2*0,25)]*2 m2 1,60
RAZEM 1,60

4.6 Roboty malarskie
173

d.4.6
KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity

m2

kuchnia
3,49*4,58 m2 15,98
pokój
3,53*4,57 m2 16,13

RAZEM 32,11
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174

d.4.6
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - malowanie ścian w kolorze jasnym

m2

kuchnia
2*(3,49+4,58)*2,33 m2 37,61
pokój
2*(3,53+4,57)*2,31 m2 37,42

RAZEM 75,03
4.7 Stolarka okienna
175

d.4.7
KNR 0-19
0930-10

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

kuchnia
1,68*1,32 m2 2,22

RAZEM 2,22
176

d.4.7
KNR 0-19
0929-10
analogia

Wymiana okien PCV na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV o pow. do 2.5 m2

m2

pokój
1,67*1,32 m2 2,20

RAZEM 2,20
177

d.4.7 kalk. własna
Dostawa i montaż nawiewników ciśnieniowych higrosterowanych szt.

kuchnia
1,00 szt. 1,00
pokój
1,00 szt. 1,00

RAZEM 2,00
178

d.4.7
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych i PCV m

1,75*2 m 3,50
RAZEM 3,50

179
d.4.7

KNR 4-01
0321-02
analogia

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach
z cegieł - parapet wewnętrzny PCV

szt.

1,00*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

4.8 Stolarka drzwiowa
180

d.4.8
KNR 2-02
1016-03

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla
drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - ościeżnica do
drzwi wejściowych "90"- ościeżnica stalowa o grubości min 1,5mm z uszczelką
gumową wpuszczaną w ościeżnice

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

181
d.4.8

KNR 2-02
1019-08

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wy-
kończone. Skrzydło drzwiowe płytowe wypełnione płytą wiórową lub MDF,
okładziny skrzydła wykonane z płyty HDF z okleiną w kolorze drewna, trzy
komplety zawiasów czopowych wkręcanych oraz wizjer.

m2

0,90*2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80

182
d.4.8

KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

183
d.4.8

KNR 4-01
0920-26

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych wraz
z wkładką

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

184
d.4.8

KNR 4-01
0411-08

Wymiana elementów podłóg z desek - progi szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

185
d.4.8

KNR 4-01
0306-03

Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej do ościeży lub powierzchni ścian

m2

0,10*2,10 m2 0,21
RAZEM 0,21

186
d.4.8

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z
cegieł - ościeżnica stalowa pomiędzy pokojem i kuchnią

m2

0,80*2,00 m2 1,60
RAZEM 1,60

187
d.4.8

KNR 2-02
1017-04

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do
1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone -
skrzydło drzwiowe pokojowe

m2

0,80*2,00 m2 1,60
RAZEM 1,60

188
d.4.8

KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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189

d.4.8
KNR 4-01
0920-24

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

190
d.4.8

KNR 4-01
0411-08

Wymiana elementów podłóg z desek - progi szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

4.9 Roboty posadzkarskie
191

d.4.9
KNR 4-01
0411-06

Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm -
założono 50% powierzchni podłogi

m2

kuchnia
3,49*4,58*0,50 m2 7,99
pokój
3,53*4,57*0,50 m2 8,07

RAZEM 16,06
192

d.4.9
KNR 4-01
0820-03
analogia

Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. min. 12 mm - mocowane do podłoża wkrę-
tami

m2

kuchnia
3,49*4,58 m2 15,98
pokój
3,53*4,57 m2 16,13

RAZEM 32,11
193

d.4.9
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW - wykładzina gr. min. 1,3 mm

m2

poz.192 m2 32,11
RAZEM 32,11

194
d.4.9

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone m

kuchnia
2*3,49+2*4,58-0,90-1,00+2*0,30+2*0,10 m 15,04
pokój
2*3,53+2*4,57-0,90+2*0,10 m 15,50

RAZEM 30,54
5 45421000-4 Mieszkanie nr 15 - ( kuchnia )

5.1 Roboty rozbiórkowe
195

d.5.1
KNR 4-01
0354-02
analogia

Wykucie z muru belek drewnianych - demontaż karniszy m

3,10 m 3,10
RAZEM 3,10

196
d.5.1

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - wsporni-
ki przy karniszach

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

197
d.5.1 kalk. własna

Demontaż płyt gipsowo-kartonowych z sufitów m2

3,50*4,58 m2 16,03
RAZEM 16,03

198
d.5.1

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2

3,50*4,58 m2 16,03
RAZEM 16,03

199
d.5.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

2*(3,50+4,58)*2,30 m2 37,17
RAZEM 37,17

200
d.5.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 wraz
z demontażem skrzydła drzwiowego - drzwi wejściowe do lokalu

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

201
d.5.1

KNR 4-01
0428-01
analogia

Demontaż płyt wiórowych lub pilśniowych m2

3,50*4,58 m2 16,03
RAZEM 16,03

202
d.5.1 kalk. własna

Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego m

2*3,50+2*4,58 m 16,16
RAZEM 16,16

203
d.5.1

KNR 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami - trzon kuchenny m3

1,02*0,69*0,71 m3 0,50
RAZEM 0,50
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204

d.5.1
KNR 4-01
1011-03

Oblicowanie ścianek nad trzonami m2

0,25*(1,02+0,69) m2 0,43
RAZEM 0,43

205
d.5.1

KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.197*0,0125 m3 0,20
poz.198*0,02 m3 0,32
poz.199*0,02 m3 0,74
poz.200*1,00*2,05*0,05 m3 0,10
poz.201*0,02 m3 0,32
poz.203 m3 0,50
poz.204*0,04 m3 0,02
poz.209*0,025 m3 0,40
poz.231*0,10 m3 0,22
poz.240*0,032 m3 0,51
<pozostałe>0,2 m3 0,20

RAZEM 3,53
206

d.5.1 kalk. własna
Opłata za składowanie i utylizację gruzu na składowisku odpadów - wykonaw-
ca najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót dostarczy zamawiającemu
kopie kart przekazania odpadów

m3

poz.205 m3 3,53
RAZEM 3,53

5.2 Roboty murarskie
207

d.5.2
KNR 4-01
0308-03

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. szt.

5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00

208
d.5.2

KNR 4-01
0307-02

Przemurow.ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cemento-
wej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

0,50 m 0,50
RAZEM 0,50

5.3 Roboty ciesielskie i tynkarskie
209

d.5.3
KNR 4-01
0410-02

Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubości 25 mm - założono 100%
powierzchni sufitów

m2

3,50*4,58*1,00 m2 16,03
RAZEM 16,03

210
d.5.3

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach - mo-
cowane bezpośrednio do podbitki drewnianej - płyta GKB gr. 12,5 mm

m2

3,50*4,58 m2 16,03
RAZEM 16,03

211
d.5.3

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus-
taków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

2*(3,50+4,58)*2,30 m2 37,17
RAZEM 37,17

212
d.5.3

KNR 4-01
0719-03

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cemento-
wo-wapiennych na na ścianach i słupach prostokątnych ( do 5 m2 w 1 miejscu)
- założono 50% powierzchni tynków

m2

poz.211*0,50 m2 18,59
RAZEM 18,59

5.4 Roboty zduńskie
213

d.5.4 kalk. własna
Opinia kominiarska wstępna dotycząca wskazania miejsca podłączenia trzonu
kuchennego kaflowego oraz sprawności wentylacji grawitacyjnej.

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

214
d.5.4

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. - zamurowanie ist-
niejących otworów do komina

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

215
d.5.4 kalk. własna

Postawienie trzonu kuchennego kaflowego z piekarnikiem szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

216
d.5.4 kalk. własna

Dostawa i montaż na ścianie detektora (czujnika) tlenku węgla. Zasilanie bate-
ryjne - sensor elektrochemiczny. Ostrzeżenie o niebezpieczenstwie za pomocą
głośnego alarmu dźwiękowego i sygnału optycznego. Czujnik musi posiadać
możliwość powiadamiania o słabej baterii.

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

217
d.5.4 kalk. własna

Opinia kominiarska odbiorowa/końcowa dotycząca prawidłowości podłączenia
trzonu kuchennego kaflowego oraz sprawności wentylacji grawitacyjnej.

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

5.5 Budowa komina spalinowo-wenytylacyjnego
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218

d.5.5
KNR 4-01
0424-03

Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym miejsc.

1 miejsc. 1,00
RAZEM 1,00

219
d.5.5 kalk. własna

Budowa komina do pieców na paliwa stałe: drewno, węgiel, brykiet itp. Komin
spalinowo-wentylacyjny z elementów prefabrykowanych o wysokości 4m. Ko-
min do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Rura żaroodporna o średnicy
180mm szamotowa (odporność ogniowa minimum 60 minut) oraz odporna na
występujące w dymie kwasy. Komin do odprowadzania spalin w przedziale
temperatur 200°-600°C. Wykaz elementów prefabrykowanych: Rury ceramicz-
ne, Trójnik spalinowy 90°, Trójnik wyczystkowy 90°, Pustak keramzytobetono-
wy spalinowo-wentylacyjny, Kratka wentylacyjna, Drzwiczki wyczystki, Płyta
czołowa izolacyjna 90°, Kołnierz uszczelniający, Stożek komina, Daszek komi-
na, Kit do klejenia rur, Uszczelniacz kauczukowy, Sznur ceramiczny, Obejma
rury ceramicznej, wełna mineralna, itp.

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

220
d.5.5

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho - izolacja pomiędzy kominem a stropem strychowym

m2

0,30*(0,50+0,36)*2 m2 0,52
RAZEM 0,52

221
d.5.5

KNR 4-01
0706-03

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
stropach

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

222
d.5.5

KNR 4-01
0708-03
analogia

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 40 cm - tynki na pustakach kominowych w
przestrzeni stropodachu

m

0,80*4 m 3,20
RAZEM 3,20

223
d.5.5

KNR 4-01
0424-05

Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym miejsc.

1,00 miejsc. 1,00
RAZEM 1,00

224
d.5.5 kalk. własna

Dostawa i montaż płyty przykrywającej na dachu do prawidłowego zabezpie-
czenia konstrukcji komina przed czynnikami atmosferycznymi.

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

225
d.5.5

KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach po-
nad dachem płaskim

m2

2*(0,36+0,50)*1,00 m2 1,72
RAZEM 1,72

226
d.5.5

KNR 4-01
0519-03

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

227
d.5.5

KNR 2-02
0515-05
analogia

Obróbki kominów dachowych w dachach krytych papą - z blachy ocynkowanej szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

228
d.5.5

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej -
obróbka wokół komina

m2

(0,30+2*0,25)*(0,50+2*0,25) m2 0,80
RAZEM 0,80

5.6 Roboty malarskie
229

d.5.6
KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity

m2

3,50*4,58 m2 16,03
RAZEM 16,03

230
d.5.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - malowanie ścian w kolorze jasnym

m2

2*(3,50+4,58)*2,30 m2 37,17
RAZEM 37,17

5.7 Stolarka okienna
231

d.5.7
KNR 0-19
0929-10
analogia

Wymiana okien PCV na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV o pow. do 2.5 m2

m2

1,67*1,32 m2 2,20
RAZEM 2,20

232
d.5.7 kalk. własna

Dostawa i montaż nawiewników ciśnieniowych higrosterowanych szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

233
d.5.7

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników PCV m
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1,75 m 1,75

RAZEM 1,75
234

d.5.7
KNR 4-01
0321-02
analogia

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach
z cegieł - parapet wewnętrzny PCV

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

5.8 Stolarka drzwiowa
235

d.5.8
KNR 2-02
1016-03

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla
drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - ościeżnica do
drzwi wejściowych "90"- ościeżnica stalowa o grubości min 1,5mm z uszczelką
gumową wpuszczaną w ościeżnice

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

236
d.5.8

KNR 2-02
1019-08

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wy-
kończone. Skrzydło drzwiowe płytowe wypełnione płytą wiórową lub MDF,
okładziny skrzydła wykonane z płyty HDF z okleiną w kolorze drewna, trzy
komplety zawiasów czopowych wkręcanych oraz wizjer.

m2

0,90*2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80

237
d.5.8

KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

238
d.5.8

KNR 4-01
0920-26

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych wraz
z wkładką

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

239
d.5.8

KNR 4-01
0411-08

Wymiana elementów podłóg z desek - progi szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

5.9 Roboty posadzkarskie
240

d.5.9
KNR 4-01
0411-06

Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm -
założono 100% powierzchni podłogi

m2

3,50*4,58 m2 16,03
RAZEM 16,03

241
d.5.9

KNR 4-01
0820-03
analogia

Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. min. 12 mm - mocowane do podłoża wkrę-
tami

m2

3,50*4,58 m2 16,03
RAZEM 16,03

242
d.5.9

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW - wykładzina gr. min. 1,3 mm

m2

poz.241 m2 16,03
RAZEM 16,03

243
d.5.9

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone m

2*3,50+2*4,58-1,00+2*0,20 m 15,56
RAZEM 15,56

6 45421000-4 Mieszkanie nr 14 - ( kuchnia )
6.1 Roboty rozbiórkowe
244

d.6.1 kalk. własna
Demontaż płyt gipsowo-kartonowych z sufitów m2

5,00*4,97-1,25*1,23 m2 23,31
RAZEM 23,31

245
d.6.1

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2

5,00*4,97-1,25*1,23 m2 23,31
RAZEM 23,31

246
d.6.1

KNR 4-01
0427-07
analogia

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - rozebra-
nie obudowy z płyt g-k

m2

(0,41+0,44)*2,28 m2 1,94
RAZEM 1,94

247
d.6.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

2*(5,00+4,97)*2,28 m2 45,46
RAZEM 45,46

248
d.6.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 wraz
z demontażem skrzydła drzwiowego - drzwi wejściowe do lokalu

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

249
d.6.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

5,00*4,97-1,25*1,23 m2 23,31
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RAZEM 23,31

250
d.6.1

KNR 4-01
0428-01
analogia

Demontaż płyt wiórowych lub pilśniowych m2

5,00*4,97-1,25*1,23 m2 23,31
RAZEM 23,31

251
d.6.1

KNR 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami - trzon kuchenny m3

0,95*0,70*0,62 m3 0,41
RAZEM 0,41

252
d.6.1

KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.244*0,0125 m3 0,29
poz.245*0,02 m3 0,47
poz.246*0,05 m3 0,10
poz.247*0,02 m3 0,91
poz.248*1,00*2,05*0,05 m3 0,10
poz.249*0,002 m3 0,05
poz.250*0,02 m3 0,47
poz.251 m3 0,41
poz.256*0,025 m3 0,09
poz.278*0,10 m3 0,22
poz.287*0,032 m3 0,37
<pozostałe>0,2 m3 0,20

RAZEM 3,68
253

d.6.1 kalk. własna
Opłata za składowanie i utylizację gruzu na składowisku odpadów - wykonaw-
ca najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót dostarczy zamawiającemu
kopie kart przekazania odpadów

m3

poz.252 m3 3,68
RAZEM 3,68

6.2 Roboty murarskie
254

d.6.2
KNR 4-01
0308-03

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

255
d.6.2

KNR 4-01
0307-02

Przemurow.ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cemento-
wej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

0,60 m 0,60
RAZEM 0,60

6.3 Roboty ciesielskie i tynkarskie
256

d.6.3
KNR 4-01
0410-02

Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubości 25 mm - założono 15%
powierzchni sufitów

m2

[5,00*4,97-1,25*1,23]*0,15 m2 3,50
RAZEM 3,50

257
d.6.3

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach - mo-
cowane bezpośrednio do podbitki drewnianej - płyta GKB gr. 12,5 mm

m2

5,00*4,97-1,25*1,23 m2 23,31
RAZEM 23,31

258
d.6.3

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus-
taków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

2*(5,00+4,97)*2,28 m2 45,46
RAZEM 45,46

259
d.6.3

KNR 4-01
0719-03

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cemento-
wo-wapiennych na na ścianach i słupach prostokątnych ( do 5 m2 w 1 miejscu)
- założono 50% powierzchni tynków

m2

poz.258*0,50 m2 22,73
RAZEM 22,73

6.4 Roboty zduńskie
260

d.6.4 kalk. własna
Opinia kominiarska wstępna dotycząca wskazania miejsca podłączenia trzonu
kuchennego kaflowego oraz sprawności wentylacji grawitacyjnej.

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

261
d.6.4

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. - zamurowanie ist-
niejących otworów do komina

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

262
d.6.4 kalk. własna

Postawienie trzonu kuchennego kaflowego z piekarnikiem szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

263
d.6.4 kalk. własna

Dostawa i montaż na ścianie detektora (czujnika) tlenku węgla. Zasilanie bate-
ryjne - sensor elektrochemiczny. Ostrzeżenie o niebezpieczenstwie za pomocą
głośnego alarmu dźwiękowego i sygnału optycznego. Czujnik musi posiadać
możliwość powiadamiania o słabej baterii.

szt

1,00 szt 1,00
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RAZEM 1,00

264
d.6.4 kalk. własna

Opinia kominiarska odbiorowa/końcowa dotycząca prawidłowości podłączenia
trzonu kuchennego kaflowego oraz sprawności wentylacji grawitacyjnej.

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

6.5 Budowa komina spalinowo-wenytylacyjnego
265

d.6.5
KNR 4-01
0424-03

Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym miejsc.

1 miejsc. 1,00
RAZEM 1,00

266
d.6.5 kalk. własna

Budowa komina do pieców na paliwa stałe: drewno, węgiel, brykiet itp. Komin
spalinowo-wentylacyjny z elementów prefabrykowanych o wysokości 4m. Ko-
min do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Rura żaroodporna o średnicy
180mm szamotowa (odporność ogniowa minimum 60 minut) oraz odporna na
występujące w dymie kwasy. Komin do odprowadzania spalin w przedziale
temperatur 200°-600°C. Wykaz elementów prefabrykowanych: Rury ceramicz-
ne, Trójnik spalinowy 90°, Trójnik wyczystkowy 90°, Pustak keramzytobetono-
wy spalinowo-wentylacyjny, Kratka wentylacyjna, Drzwiczki wyczystki, Płyta
czołowa izolacyjna 90°, Kołnierz uszczelniający, Stożek komina, Daszek komi-
na, Kit do klejenia rur, Uszczelniacz kauczukowy, Sznur ceramiczny, Obejma
rury ceramicznej, wełna mineralna, itp.

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

267
d.6.5

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho - izolacja pomiędzy kominem a stropem strychowym

m2

0,30*(0,50+0,36)*2 m2 0,52
RAZEM 0,52

268
d.6.5

KNR 4-01
0706-03

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
stropach

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

269
d.6.5

KNR 4-01
0708-03
analogia

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 40 cm - tynki na pustakach kominowych w
przestrzeni stropodachu

m

0,80*4 m 3,20
RAZEM 3,20

270
d.6.5

KNR 4-01
0424-05

Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym miejsc.

1,00 miejsc. 1,00
RAZEM 1,00

271
d.6.5 kalk. własna

Dostawa i montaż płyty przykrywającej na dachu do prawidłowego zabezpie-
czenia konstrukcji komina przed czynnikami atmosferycznymi.

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

272
d.6.5

KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach po-
nad dachem płaskim

m2

2*(0,36+0,50)*1,00 m2 1,72
RAZEM 1,72

273
d.6.5

KNR 4-01
0519-03

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

274
d.6.5

KNR 2-02
0515-05
analogia

Obróbki kominów dachowych w dachach krytych papą - z blachy ocynkowanej szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

275
d.6.5

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej -
obróbka wokół komina

m2

(0,30+2*0,25)*(0,50+2*0,25) m2 0,80
RAZEM 0,80

6.6 Roboty malarskie
276

d.6.6
KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity

m2

5,00*4,97-1,25*1,23 m2 23,31
RAZEM 23,31

277
d.6.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - malowanie ścian w kolorze jasnym

m2

2*(5,00+4,97)*2,28 m2 45,46
RAZEM 45,46

6.7 Stolarka okienna
278

d.6.7
KNR 0-19
0929-10
analogia

Wymiana okien PCV na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV o pow. do 2.5 m2

m2

1,67*1,32 m2 2,20
RAZEM 2,20
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279

d.6.7 kalk. własna
Dostawa i montaż nawiewników ciśnieniowych higrosterowanych szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

280
d.6.7

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników PCV m

1,75 m 1,75
RAZEM 1,75

281
d.6.7

KNR 4-01
0321-02
analogia

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach
z cegieł - parapet wewnętrzny PCV

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

6.8 Stolarka drzwiowa
282

d.6.8
KNR 2-02
1016-03

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla
drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - ościeżnica do
drzwi wejściowych "90"- ościeżnica stalowa o grubości min 1,5mm z uszczelką
gumową wpuszczaną w ościeżnice

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

283
d.6.8

KNR 2-02
1019-08

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wy-
kończone. Skrzydło drzwiowe płytowe wypełnione płytą wiórową lub MDF,
okładziny skrzydła wykonane z płyty HDF z okleiną w kolorze drewna, trzy
komplety zawiasów czopowych wkręcanych oraz wizjer.

m2

0,90*2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80

284
d.6.8

KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

285
d.6.8

KNR 4-01
0920-26

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych wraz
z wkładką

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

286
d.6.8

KNR 4-01
0411-08

Wymiana elementów podłóg z desek - progi szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

6.9 Roboty posadzkarskie
287

d.6.9
KNR 4-01
0411-06

Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm -
założono 50% powierzchni podłogi

m2

[5,00*4,97-1,25*1,23]*0,50 m2 11,66
RAZEM 11,66

288
d.6.9

KNR 4-01
0820-03
analogia

Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. min. 12 mm - mocowane do podłoża wkrę-
tami

m2

5,00*4,97-1,25*1,23 m2 23,31
RAZEM 23,31

289
d.6.9

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW - wykładzina gr. min. 1,3 mm

m2

poz.288 m2 23,31
RAZEM 23,31

290
d.6.9

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone m

2*5,00+2*4,97-1,00+2*0,20 m 19,34
RAZEM 19,34

7 45421000-4 Mieszkanie nr 9 - ( kuchnia + pokój )
7.1 Roboty rozbiórkowe
291

d.7.1
KNR 4-01
0354-02
analogia

Wykucie z muru belek drewnianych - demontaż karniszy m

kuchnia
3,50 m 3,50
pokój
3,50 m 3,50

RAZEM 7,00
292

d.7.1
KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - wsporni-
ki przy karniszach

szt.

kuchnia
4 szt. 4,00
pokój
4 szt. 4,00

RAZEM 8,00
293

d.7.1 kalk. własna
Demontaż płyt gipsowo-kartonowych z sufitów m2

kuchnia
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4,55*4,99 m2 22,70
pokój
5,09*4,99 m2 25,40

RAZEM 48,10
294

d.7.1
KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2

kuchnia
4,55*4,99 m2 22,70
pokój
5,09*4,99 m2 25,40

RAZEM 48,10
295

d.7.1
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

kuchnia
2*(4,55+4,99)*2,33 m2 44,46
pokój
2*(5,09+4,99)*2,33 m2 46,97

RAZEM 91,43
296

d.7.1
KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 wraz
z demontażem skrzydła drzwiowego - drzwi wejściowe do lokalu oraz pomię-
dzy kuchnią i pokojem

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

297
d.7.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

kuchnia
4,55*4,99 m2 22,70
pokój
5,09*4,99 m2 25,40

RAZEM 48,10
298

d.7.1
KNR 4-01
0428-01
analogia

Demontaż płyt wiórowych lub pilśniowych m2

kuchnia
4,55*4,99 m2 22,70
pokój
5,09*4,99 m2 25,40

RAZEM 48,10
299

d.7.1 kalk. własna
Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego m

kuchnia
2*4,55+2*4,99 m 19,08
pokój
2*5,09+2*4,99 m 20,16

RAZEM 39,24
300

d.7.1
KNR 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

kuchnia
0,98*0,78*0,70 m3 0,54

RAZEM 0,54
301

d.7.1
KNR 4-01
1011-03

Oblicowanie ścianek nad trzonami m2

0,25*(0,98+0,78) m2 0,44
RAZEM 0,44

302
d.7.1

KNR 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

pokój
0,77 m3 0,77

RAZEM 0,77
303

d.7.1
KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.293*0,0125 m3 0,60
poz.294*0,02 m3 0,96
poz.295*0,02 m3 1,83
poz.296*1,00*2,05*0,05 m3 0,21
poz.297*0,002 m3 0,10
poz.298*0,02 m3 0,96
poz.300 m3 0,54
poz.301*0,04 m3 0,02
poz.302 m3 0,77
poz.307*0,025 m3 0,30
poz.330*0,10 m3 0,44
poz.344*0,032 m3 0,77
<pozostałe>0,2 m3 0,20
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RAZEM 7,70

304
d.7.1 kalk. własna

Opłata za składowanie i utylizację gruzu na składowisku odpadów - wykonaw-
ca najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót dostarczy zamawiającemu
kopie kart przekazania odpadów

m3

poz.303 m3 7,70
RAZEM 7,70

7.2 Roboty murarskie
305

d.7.2
KNR 4-01
0308-03

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. szt.

kuchnia
3,00 szt. 3,00
pokój
2,00 szt. 2,00

RAZEM 5,00
306

d.7.2
KNR 4-01
0307-02

Przemurow.ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cemento-
wej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

0,80 m 0,80
RAZEM 0,80

7.3 Roboty ciesielskie i tynkarskie
307

d.7.3
KNR 4-01
0410-02

Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubości 25 mm - założono 25%
powierzchni sufitów

m2

kuchnia
4,55*4,99*0,25 m2 5,68
pokój
5,09*4,99*0,25 m2 6,35

RAZEM 12,03
308

d.7.3
KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach - mo-
cowane bezpośrednio do podbitki drewnianej - płyta GKB gr. 12,5 mm

m2

kuchnia
4,55*4,99 m2 22,70
pokój
5,09*4,99 m2 25,40

RAZEM 48,10
309

d.7.3
KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus-
taków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

kuchnia
2*(4,55+4,99)*2,33 m2 44,46
pokój
2*(5,09+4,99)*2,33 m2 46,97

RAZEM 91,43
310

d.7.3
KNR 4-01
0719-03

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cemento-
wo-wapiennych na na ścianach i słupach prostokątnych ( do 5 m2 w 1 miejscu)
- założono 50% powierzchni tynków

m2

poz.309*0,50 m2 45,72
RAZEM 45,72

7.4 Roboty zduńskie
311

d.7.4 kalk. własna
Opinia kominiarska wstępna dotycząca wskazania miejsca podłączenia pieca
pokojowego kaflowego, trzonu kuchennego kaflowego oraz sprawności wenty-
lacji grawitacyjnej.

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

312
d.7.4

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. - zamurowanie ist-
niejących otworów do komina

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

313
d.7.4 kalk. własna

Postawienie pieca pokojowego kaflowego m3

pokój
0,55*0,78*1,80 m3 0,77

RAZEM 0,77
314

d.7.4 kalk. własna
Postawienie trzonu kuchennego kaflowego z piekarnikiem szt.

kuchnia
1,00 szt. 1,00

RAZEM 1,00
315

d.7.4 kalk. własna
Dostawa i montaż na ścianie detektora (czujnika) tlenku węgla. Zasilanie bate-
ryjne - sensor elektrochemiczny. Ostrzeżenie o niebezpieczenstwie za pomocą
głośnego alarmu dźwiękowego i sygnału optycznego. Czujnik musi posiadać
możliwość powiadamiania o słabej baterii.

szt

kuchnia
1,00 szt 1,00
pokój
1,00 szt 1,00

RAZEM 2,00
316

d.7.4 kalk. własna
Opinia kominiarska odbiorowa/końcowa dotycząca prawidłowości podłączenia
pieca pokojowego kaflowego, trzonu kuchennego kaflowego oraz sprawności
wentylacji grawitacyjnej.

kpl
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1,00 kpl 1,00

RAZEM 1,00
7.5 Budowa komina spalinowo-wenytylacyjnego
317

d.7.5
KNR 4-01
0424-03

Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym miejsc.

kuchnia
1,00 miejsc. 1,00
pokój
1,00 miejsc. 1,00

RAZEM 2,00
318

d.7.5 kalk. własna
Budowa komina do pieców na paliwa stałe: drewno, węgiel, brykiet itp. Komin
spalinowo-wentylacyjny z elementów prefabrykowanych o wysokości 4m. Ko-
min do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Rura żaroodporna o średnicy
180mm szamotowa (odporność ogniowa minimum 60 minut) oraz odporna na
występujące w dymie kwasy. Komin do odprowadzania spalin w przedziale
temperatur 200°-600°C. Wykaz elementów prefabrykowanych: Rury ceramicz-
ne, Trójnik spalinowy 90°, Trójnik wyczystkowy 90°, Pustak keramzytobetono-
wy spalinowo-wentylacyjny, Kratka wentylacyjna, Drzwiczki wyczystki, Płyta
czołowa izolacyjna 90°, Kołnierz uszczelniający, Stożek komina, Daszek komi-
na, Kit do klejenia rur, Uszczelniacz kauczukowy, Sznur ceramiczny, Obejma
rury ceramicznej, wełna mineralna, itp.

kpl

kuchnia
1 kpl 1,00
pokój
1 kpl 1,00

RAZEM 2,00
319

d.7.5
KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho - izolacja pomiędzy kominem a stropem strychowym

m2

kuchnia
0,30*(0,50+0,36)*2 m2 0,52
pokój
0,30*(0,50+0,36)*2 m2 0,52

RAZEM 1,04
320

d.7.5
KNR 4-01
0706-03

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
stropach

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

321
d.7.5

KNR 4-01
0708-03
analogia

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 40 cm - tynki na pustakach kominowych w
przestrzeni stropodachu

m

0,80*4*2 m 6,40
RAZEM 6,40

322
d.7.5

KNR 4-01
0424-05

Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym miejsc.

1,00*2 miejsc. 2,00
RAZEM 2,00

323
d.7.5 kalk. własna

Dostawa i montaż płyty przykrywającej na dachu do prawidłowego zabezpie-
czenia konstrukcji komina przed czynnikami atmosferycznymi.

szt

1,00*2 szt 2,00
RAZEM 2,00

324
d.7.5

KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach po-
nad dachem płaskim

m2

2*(0,36+0,50)*1,00*2 m2 3,44
RAZEM 3,44

325
d.7.5

KNR 4-01
0519-03

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 szt.

1,00*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

326
d.7.5

KNR 2-02
0515-05
analogia

Obróbki kominów dachowych w dachach krytych papą - z blachy ocynkowanej szt.

1,00*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

327
d.7.5

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej -
obróbka wokół komina

m2

[(0,30+2*0,25)*(0,50+2*0,25)]*2 m2 1,60
RAZEM 1,60

7.6 Roboty malarskie
328

d.7.6
KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity

m2

kuchnia
4,55*4,99 m2 22,70
pokój
5,09*4,99 m2 25,40

RAZEM 48,10
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329

d.7.6
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - malowanie ścian w kolorze jasnym

m2

kuchnia
2*(4,55+4,99)*2,33 m2 44,46
pokój
2*(5,09+4,99)*2,33 m2 46,97

RAZEM 91,43
7.7 Stolarka okienna
330

d.7.7
KNR 0-19
0930-10

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

kuchnia
1,68*1,32 m2 2,22
pokój
1,67*1,32 m2 2,20

RAZEM 4,42
331

d.7.7 kalk. własna
Dostawa i montaż nawiewników ciśnieniowych higrosterowanych szt.

kuchnia
1,00 szt. 1,00
pokój
1,00 szt. 1,00

RAZEM 2,00
332

d.7.7
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych i PCV m

1,75*2 m 3,50
RAZEM 3,50

333
d.7.7

KNR 4-01
0321-02
analogia

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach
z cegieł - parapet wewnętrzny PCV

szt.

1,00*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

7.8 Stolarka drzwiowa
334

d.7.8
KNR 2-02
1016-03

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla
drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - ościeżnica do
drzwi wejściowych "90"- ościeżnica stalowa o grubości min 1,5mm z uszczelką
gumową wpuszczaną w ościeżnice

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

335
d.7.8

KNR 2-02
1019-08

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wy-
kończone. Skrzydło drzwiowe płytowe wypełnione płytą wiórową lub MDF,
okładziny skrzydła wykonane z płyty HDF z okleiną w kolorze drewna, trzy
komplety zawiasów czopowych wkręcanych oraz wizjer.

m2

0,90*2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80

336
d.7.8

KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

337
d.7.8

KNR 4-01
0920-26

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych wraz
z wkładką

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

338
d.7.8

KNR 4-01
0411-08

Wymiana elementów podłóg z desek - progi szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

339
d.7.8

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z
cegieł - ościeżnica stalowa pomiędzy pokojem i kuchnią

m2

0,80*2,00 m2 1,60
RAZEM 1,60

340
d.7.8

KNR 2-02
1017-04

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do
1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone -
skrzydło drzwiowe pokojowe

m2

0,80*2,00 m2 1,60
RAZEM 1,60

341
d.7.8

KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

342
d.7.8

KNR 4-01
0920-24

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

343
d.7.8

KNR 4-01
0411-08

Wymiana elementów podłóg z desek - progi szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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7.9 Roboty posadzkarskie
344

d.7.9
KNR 4-01
0411-06

Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm -
założono 50% powierzchni podłogi

m2

kuchnia
4,55*4,99*0,50 m2 11,35
pokój
5,09*4,99*0,50 m2 12,70

RAZEM 24,05
345

d.7.9
KNR 4-01
0820-03
analogia

Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. min. 12 mm - mocowane do podłoża wkrę-
tami

m2

kuchnia
4,55*4,99 m2 22,70
pokój
5,09*4,99 m2 25,40

RAZEM 48,10
346

d.7.9
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW - wykładzina gr. min. 1,3 mm

m2

poz.345 m2 48,10
RAZEM 48,10

347
d.7.9

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone m

kuchnia
2*4,55+2*4,99-1,00+2*0,30-0,90+2*0,10 m 17,98
pokój
2*5,09+2*4,99-0,90+2*0,10 m 19,46

RAZEM 37,44
8 45421000-4 Korytarz i klatka schodowa

8.1 Roboty rozbiórkowe
348

d.8.1
KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2

korytarz
13,70*1,25*0,60 m2 10,28
klatka schodowa
5,26*1,36 m2 7,15

RAZEM 17,43
349

d.8.1
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

korytarz
2*(13,70+1,25)*2,37 m2 70,86
klatka schodowa
0,5*(2,20+3,60)*2,27*2 m2 13,17
0,5*(3,61+5,00)*2,09*2 m2 17,99
1,21*3,61*2 m2 8,74

RAZEM 110,76
350

d.8.1
KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 wraz
z demontażem skrzydła drzwiowego - drzwi wejściowe do budynku

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

351
d.8.1 kalk. własna

Demontaż wyłazu dachowego szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

352
d.8.1

KNR-W 4-01
0439-02

Rozebranie podłóg drewnianych białych m2

13,70*1,25 m2 17,13
RAZEM 17,13

353
d.8.1

KNR-W 4-01
0440-02

Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki m2

poz.352 m2 17,13
RAZEM 17,13

354
d.8.1

KNR-W 4-01
0440-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy m2

poz.352 m2 17,13
RAZEM 17,13

355
d.8.1

KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.348*0,02 m3 0,35
poz.349*0,02 m3 2,22
poz.350*1,00*2,05*0,05 m3 0,10
poz.352*0,032 m3 0,55
poz.353*0,15 m3 2,57
poz.368*0,025 m3 0,44
poz.376*0,10 m3 0,14
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<pozostałe>0,8 m3 0,80

RAZEM 7,17
356

d.8.1 kalk. własna
Opłata za składowanie i utylizację gruzu na składowisku odpadów - wykonaw-
ca najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót dostarczy zamawiającemu
kopie kart przekazania odpadów

m3

poz.355 m3 7,17
RAZEM 7,17

8.2 Roboty murarskie
357

d.8.2
KNR 4-01
0308-03

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. szt.

12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00

358
d.8.2

KNR 4-01
0307-02

Przemurow.ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cemento-
wej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

3,00 m 3,00
RAZEM 3,00

8.3 Roboty ciesielskie i tynkarskie
359

d.8.3
KNR-W 4-01
0412-01

Wymiana drewnianych belek stropowych - drewno impregnowane preparatem
ogniochronnym i grzybobójczym

m

(0,30+1,25+0,30)*4 m 7,40
RAZEM 7,40

360
d.8.3

KNR-W 4-01
0318-06
analogia

Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek szt.

4*2 szt. 8,00
RAZEM 8,00

361
d.8.3

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa
<OCIEPLENIE STROPU GR. 2x100mm >
Krotność = 2

m2

13,70*1,25 m2 17,13
RAZEM 17,13

362
d.8.3

KNR 2-02
1110-02

Podłoga z desek struganych grubości 32 mm - drewno impregnowane prepara-
tem ogniochronnym i grzybobójczym

m2

13,70*1,25 m2 17,13
RAZEM 17,13

363
d.8.3

KNR 4-01
0412-02
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze - wy-
miany

m

17,00 m 17,00
RAZEM 17,00

364
d.8.3

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone szt

1,000 szt 1,00
RAZEM 1,00

365
d.8.3 kalk. własna

Dostawa i montaż świetlika rurowego kompletnego z rurą sztywną o średnicy
minimum 550mm - doświetlenie korytarza światłem dziennym

kpl

2,00 kpl 2,00
RAZEM 2,00

366
d.8.3

KNR 2-02
0410-01
analogia

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - obudowa ścian do wyłaz
udachowgo

m2

2*(1,00+1,00)*0,80 m2 3,20
RAZEM 3,20

367
d.8.3

KNR 2-02
2006-03
analogia

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na ścianach na
rusztach - płyta GKB gr. 12,5 mm

m2

poz.366 m2 3,20
RAZEM 3,20

368
d.8.3

KNR 4-01
0410-02

Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubości 25 mm - założono 100%
powierzchni sufitów

m2

poz.348 m2 17,43
RAZEM 17,43

369
d.8.3

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach - mo-
cowane bezpośrednio do podbitki drewnianej - płyta GKB gr. 12,5 mm

m2

13,70*1,25 m2 17,13
RAZEM 17,13

370
d.8.3

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus-
taków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

korytarz
2*(13,70+1,25)*2,37 m2 70,86
klatka schodowa
0,5*(2,20+3,60)*2,27*2 m2 13,17
0,5*(3,61+5,00)*2,09*2 m2 17,99
1,21*3,61*2 m2 8,74

RAZEM 110,76
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371

d.8.3
KNR 4-01
0719-03

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cemento-
wo-wapiennych na na ścianach i słupach prostokątnych ( do 5 m2 w 1 miejscu)
- założono 50% powierzchni tynków

m2

poz.370*0,50 m2 55,38
RAZEM 55,38

8.4 Roboty malarskie
372

d.8.4
KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity

m2

13,70*1,25 m2 17,13
2*(1,00+1,00)*0,80 m2 3,20

RAZEM 20,33
373

d.8.4
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - malowanie ścian w kolorze jasnym

m2

korytarz
2*(13,70+1,25)*2,37 m2 70,86
klatka schodowa
0,5*(2,20+3,60)*2,27*2 m2 13,17
0,5*(3,61+5,00)*2,09*2 m2 17,99
1,21*3,61*2 m2 8,74
-poz.374 m2 -66,84

RAZEM 43,92
374

d.8.4
KNR 2-02
1503-02

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych
bez szpachlowania - lamperia do wys. 1,50m

m2

2*(13,70+1,25)*1,50 m2 44,85
(1,36+6,65*2)*1,50 m2 21,99

RAZEM 66,84
375

d.8.4
KNR 2-02
1509-01

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych m2

13,70*1,25 m2 17,13
RAZEM 17,13

8.5 Stolarka okienna
376

d.8.5
KNR 0-19
0929-08
analogia

Wymiana okien PCV na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV o pow. do 1.5 m2

m2

0,85*1,66 m2 1,41
RAZEM 1,41

377
d.8.5

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników PCV m

0,95 m 0,95
RAZEM 0,95

378
d.8.5

KNR 4-01
0321-01
analogia

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z
cegieł - parapet wewnętrzny PCV

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

8.6 Stolarka drzwiowa
379

d.8.6
KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejściowe do budynku m2

0,90*2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80

380
d.8.6

KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

381
d.8.6

KNR 4-01
0920-26

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych wraz
z wkładką

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

382
d.8.6

KNR 4-01
0411-08

Wymiana elementów podłóg z desek - progi szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

8.7 Stopnie i podesty schodowe
383

d.8.7
KNR 4-01
0205-05

Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 miejsc.

4,00 miejsc. 4,00
RAZEM 4,00

384
d.8.7

KNR 4-01
0205-07

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2 szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

385
d.8.7

KNR 4-01
0205-08

Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2 szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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386

d.8.7
KNR 2-02
1509-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych - stopnie i
podesty klatki schodowej

m2

1,35*(0,30+0,19)*13 m2 8,60
1,35*1,20 m2 1,62
1,35*0,40 m2 0,54

RAZEM 10,76
9 45421000-4 Mieszkanie nr 4 parter - wymiana sufitów po zalaniu w związku z akcją ratowniczo-gaśniczą

9.1 Roboty rozbiórkowe
387

d.9.1
KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2

kuchnia
3,53*5,95 m2 21,00
pokój 1
4,77*5,95 m2 28,38
pokój 2
3,51*5,97 m2 20,95

RAZEM 70,33
388

d.9.1
KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.387*0,02 m3 1,41
poz.390*0,025 m3 1,76
2,2*0,10 m3 0,22
11,66*0,032 m3 0,37
<pozostałe>0,2 m3 0,20

RAZEM 3,96
389

d.9.1 kalk. własna
Opłata za składowanie i utylizację gruzu na składowisku odpadów - wykonaw-
ca najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót dostarczy zamawiającemu
kopie kart przekazania odpadów

m3

poz.388 m3 3,96
RAZEM 3,96

9.2 Roboty ciesielskie i tynkarskie
390

d.9.2
KNR 4-01
0410-02

Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubości 25 mm - założono 100%
powierzchni sufitów

m2

poz.387 m2 70,33
RAZEM 70,33

391
d.9.2

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach - mo-
cowane bezpośrednio do podbitki drewnianej - płyta GKB gr. 12,5 mm

m2

poz.387 m2 70,33
RAZEM 70,33

9.3 Roboty malarskie
392

d.9.3
KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity

m2

poz.387 m2 70,33
RAZEM 70,33

10 Roboty instalacyjne
10.1 Instalacja kanalizacyjna
393

d.10.
1

KNR 4-02
0235-03

Demontaż zlewu kuchennego wraz z szafką kpl.

3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

394
d.10.

1

KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

395
d.10.

1

KNR-W 4-02
0229-07 z.o.
2.9. 

Demontaż demolacyjny rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

45,00 m 45,00
RAZEM 45,00

396
d.10.

1

KNR 4-02
0236-02

Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego pionowego o śr. 100
mm

msc.

1,00 msc. 1,00
RAZEM 1,00

397
d.10.

1

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

7*2,50+7*1,00+13,70+6,65+1,50+3,00 m 49,35
RAZEM 49,35
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398

d.10.
1

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

poz.397 m 49,35
RAZEM 49,35

399
d.10.

1

KNR 4-01
0324-01

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł '
na pełno'

m

poz.397 m 49,35
RAZEM 49,35

400
d.10.

1

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00

401
d.10.

1

KNR 4-01
0323-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.

8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00

402
d.10.

1

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

7,00 podej. 7,00
RAZEM 7,00

403
d.10.

1

KNR 2-15
0220-04

Montaż zlewozmywaków stalowych na ścianie - jednokomorowy szt.

7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00

404
d.10.

1

KNR-W 2-15
0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00

10.2 Instalacja wodociągowa
405

d.10.
2

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm m

35,00 m 35,00
RAZEM 35,00

406
d.10.

2

KNR 4-02
0131-03

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr.
15-20 mm

szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

407
d.10.

2

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

408
d.10.

2

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej - dla nowej instalacji wodociągowej PP

m

40,00 m 40,00
RAZEM 40,00

409
d.10.

2

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej - dla nowej instalacji wodociągowej PP

m

7,00 m 7,00
RAZEM 7,00

410
d.10.

2

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00

411
d.10.

2

KNR 4-01
0323-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.

9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00

412
d.10.

2

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

47,00 m 47,00
RAZEM 47,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
413

d.10.
2

KNR 0-31
0113-02

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłuż-
nym - izolacja rurociagów PP

m

poz.412 m 47,00
RAZEM 47,00

414
d.10.

2

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

poz.408 m 40,00
RAZEM 40,00

415
d.10.

2

KNR 4-01
0326-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

poz.409 m 7,00
RAZEM 7,00

416
d.10.

2

S-215 0500-
01

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów
itp. o śr.zewn.rury 20 mm

szt.

7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00

417
d.10.

2

S-215 0500-
06

Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm szt.

kompakt wc
1,00 szt. 1,00

RAZEM 1,00
418

d.10.
2

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 15 mm

szt.

7*1,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00

419
d.10.

2

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
dynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 prób

m

poz.412 m 47,00
RAZEM 47,00

420
d.10.

2

KNR 4-02
0120-01

Wymiana zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15 mm wraz z wylewką szt.

7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
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L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0,0850 0,0850
2. bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III m3 0,0592 0,0592
3. bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.

III
m3 0,0857 0,0857

4. belki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,4070 0,4070
5. blacha stalowa ocynkowana płaska

0,50 mm
kg 151,200

0
151,200

0
6. budowa pieca pokojowego kaflowego -

materiały
kpl 1,5400 1,5400

7. cegła budowlana pełna szt 1 015,79
00

1 015,79
00

8. cegła budowlana pełna szt 64,0000 64,0000
9. cement murarski '15' t 0,0004 0,0004

10. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 322,504
5

322,504
5

11. cement portlandzki z dodatkami 25 t 3,3838 3,3838
12. cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków "35"
kg 12,7200 12,7200

13. cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35

t 0,0640 0,0640

14. cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35'

t 0,0156 0,0156

15. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 3,1325 3,1325
16. czujnik tlenku węgla szt 9,0000 9,0000
17. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0592 0,0592
18. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.

III
m3 0,1641 0,1641

19. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,0510 0,0510
20. deski iglaste obrzynane wymiarowe

nasycone gr. 25 mm kl.III
m3 0,0896 0,0896

21. deski iglaste strugane jednostronnie
gr. 28-45 mm kl.III

m3 3,2057 3,2057

22. deski iglaste wymiarowe nasycone 19-
25 mm kl.II

m3 3,7571 3,7571

23. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,3700 0,3700
24. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,4250 0,4250
25. drzwi stalowe kg 72,0000 72,0000
26. farba emulsyjna Polinit - kolor biały dm3 72,9603 72,9603
27. farba ftalowa do gruntowania ogólnego

stosowania
dm3 0,6300 0,6300

28. farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania

dm3 0,7140 0,7140

29. farba olejna do gruntowania dm3 13,2557 13,2557
30. farba olejna nawierzchniowa dm3 10,5305 10,5305
31. farby emulsyjne nawierzchniowe - ko-

lor jasny
dm3 124,703

3
124,703

3
32. gaz propan-butan kg 2,7360 2,7360
33. gips budowlany szpachlowy t 0,2761 0,2761
34. gips szpachlowy kg 45,4281 45,4281
35. grunt pokostowy dm3 15,6569 15,6569
36. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 39,0867 39,0867
37. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,7760 1,7760
38. gwoździe budowlane okrągłe gołe' kg 3,1519 3,1519
39. gwoździe budowlane okrągłe ocynko-

wane
kg 0,7200 0,7200

40. gwoździe do płyt gipsowych kg 0,1062 0,1062
41. gwoździe papowe zwykłe kg 0,4500 0,4500
42. haki do rur o śr.zewn.rury 20 mm szt 8,0000 8,0000
43. klamka z szyldem szt 10,0000 10,0000
44. klamry ciesielskie kg 1,8500 1,8500
45. klamry ciesielskie kg 193,800

0
193,800

0
46. klej Butapren B kg 6,4272 6,4272
47. klej do sklejania miękkich otulin z PE dm3 0,2773 0,2773
48. klej kostny kg 1,4085 1,4085
49. klej winylowy osakrylowy kg 114,624

0
114,624

0
50. komin prefabrykowany spalinowo-wen-

tylacyjny wys. 4m - średnica rury spali-
nowej 180mm

kpl 9,0000 9,0000
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L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

51. konstrukcje wsporcze pod zlewy,zmy-
waki i zlewozmywaki

kg 7,0000 7,0000

52. korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm szt 3,0000 3,0000
53. kotwy stalowe szt 109,093

8
109,093

8
54. kratki wentylacyjne z blachy stalowej z

żaluzją surowe 14x14 cm
szt 14,9457 14,9457

55. krawędziaki iglaste wymiarowe nasy-
cone kl.II

m3 0,2720 0,2720

56. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50
mm

szt 78,9460 78,9460

57. kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowa-
ne) o śr. nominalnej 15 mm

szt 14,0000 14,0000

58. kształtki z polipropylenu o śr. ze-
wnętrznej 20 mm

szt 52,6400 52,6400

59. kształtki z polipropylenu o śr.zewn.rury
20 mm

szt 32,7000 32,7000

60. lepik asfaltowy bez wypełniaczy kg 16,2000 16,2000
61. lepik asfaltowy stosowany na gorąco kg 2,6640 2,6640
62. listwy przyścienne z drewna iglastego m 18,5004 18,5004
63. listwy przyścienne z PCW m 171,927

6
171,927

6
64. mineralna szpachlówka do tynków ze-

wnętrznych
kg 81,7734 81,7734

65. narożniki ochronne typ 'Wema' szt 14,9457 14,9457
66. nawiewnik ciśnieniowy higrosterowny szt 9,0000 9,0000
67. okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 21,2900 21,2900
68. Opinia kominiarska odbiorowa/końco-

wa dotycząca prawidłowości podłącze-
nia pieca pokojowego kaflowego, trzo-
nu kuchennego kaflowego oraz spraw-
ności wentylacji grawitacyjnej.

szt 2,0000 2,0000

69. Opinia kominiarska odbiorowa/końco-
wa dotycząca prawidłowości podłącze-
nia trzonu kuchennego i pieca kaflo-
wego pokojowych oraz sprawności
wentylacji grawitacyjnej.

szt 5,0000 5,0000

70. Opinia kominiarska wstępna dotyczą-
ca wskazania miejsca podłączenia
pieca pokojowego kaflowego, trzonu
kuchennego kaflowego oraz spraw-
ności wentylacji grawitacyjnej.

szt 2,0000 2,0000

71. Opinia kominiarska wstępna dotyczą-
ca wskazania miejsca podłączenia
trzonu kuchennego kaflowego oraz
sprawności wentylacji grawitacyjnej.

szt 5,0000 5,0000

72. opłata za składowanie i utylizację gru-
zu na składowisku odpadów

m3 38,8700 38,8700

73. ościeżnica stalowa szt 2,0000 2,0000
74. ościeżnice drzwiowe stalowe szt 7,0000 7,0000
75. otuliny termoizolacyjne z PE z nacię-

ciem wzdłużnym grub. 6 mm do ruro-
ciągów 22 mm

m 49,3500 49,3500

76. papa asfaltowa izolacyjna 400 m2 1,7760 1,7760
77. papa asfaltowa na tekturze m2 7,1100 7,1100
78. papa termozgrzewalna nawierzchnio-

wa
m2 8,7840 8,7840

79. papier ścierny m2 0,4200 0,4200
80. papier ścierny w arkuszach ark 4,6161 4,6161
81. parapet wewnętrzny PCV szt 10,0000 10,0000
82. pasta podłogowa bezbarwna kg 19,1040 19,1040
83. pianka poliuretanowa dm3 6,0458 6,0458
84. pianka poliuretanowa dm3 0,2100 0,2100
85. piasek do betonów zwykłych m3 0,1640 0,1640
86. piasek do zapraw m3 18,4035 18,4035
87. piasek do zapraw m3 0,0640 0,0640
88. płyta przykrywająca szt 9,0000 9,0000
89. płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 9,1964 9,1964
90. płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 292,936

0
292,936

0
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L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

91. płyty OSB-3 gr. 12 mm m2 200,592
0

200,592
0

92. płyty z wełny mineralnej m2 4,9140 4,9140
93. płyty z wełny mineralnej gr. 10cm m2 35,9730 35,9730
94. progi drzwiowe szt 10,0000 10,0000
95. przyłącza elastyczne do armatury szt 1,0000 1,0000
96. rozcieńczalnik dm3 3,1500 3,1500
97. rozcieńczalnik dm3 5,2643 5,2643
98. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 3,3120 3,3120
99. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o

śr. 50 mm
m 47,3760 47,3760

10
0.

rury PCV przepustowe o śr. 50 mm m 7,8960 7,8960

10
1.

rury z polipropylenu śr.20 mm m 0,9400 0,9400

10
2.

rury z polipropylenu śr.20 mm' m 51,7000 51,7000

10
3.

silikon dm3 1,0786 1,0786

10
4.

silikon kg 0,3100 0,3100

10
5.

skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-
ne wejściowe

m2 12,6000 12,6000

10
6.

skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-
ne wewnątrzlokalowe

m2 3,2000 3,2000

10
7.

spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,2880 0,2880

10
8.

syfony zlewozmywakowe z tworzywa
sztucznego pojedyncze o śr. 50 mm

szt 7,0000 7,0000

10
9.

sznur konopny smołowany kg 0,3600 0,3600

11
0.

sznur konopny surowy kg 0,1400 0,1400

11
1.

szpachlówka celulozowa na tynki dm3 3,1739 3,1739

11
2.

szpachlówka gipsowa z dodatkiem far-
by emulsyjnej

kg 845,100
0

845,100
0

11
3.

śruby kotwiące szt 5,0000 5,0000

11
4.

świetlik rurowy kompletny z rurą
sztywną o średnicy minimum 550mm

szt 2,0000 2,0000

11
5.

tarcica podłogowa strugana iglasta m3 0,6167 0,6167

11
6.

taśma papierowa perforowana szer.50
mm gr.0.2 mm

m 354,378
6

354,378
6

11
7.

taśma z PE pokryta folią, szer. 50 mm,
grub. 2 mm

m 0,4700 0,4700

11
8.

trzon kuchenny z piekarnikiem - mate-
riały

kpl 7,0000 7,0000

11
9.

uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50
mm

szt 56,3500 56,3500

12
0.

uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm

szt 67,2100 67,2100

12
1.

wapno suchogaszone kg 42,0510 42,0510

12
2.

wapno suchogaszone kg 7,1200 7,1200

12
3.

wapno suchogaszone t 0,0088 0,0088

12
4.

wkręty do drewna kg 38,2080 38,2080

12
5.

wkręty do płyt gipsowych kg 8,9399 8,9399

12
6.

woda m3 0,1803 0,1803

12
7.

woda z rurociągu m3 5,1531 5,1531

12
8.

wykładzina podłogowa z PCW rulono-
wa

m2 208,233
6

208,233
6

12
9.

wyłaz dachowy m2 1,0000 1,0000
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War-
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Ce-
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cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

13
0.

zamek antywłamaniowy szt 1,0000 1,0000

13
1.

zamek drzwiowy + wkładka szt 8,0000 8,0000

13
2.

zamek wpuszczany zwykly szt 2,0000 2,0000

13
3.

zaprawa cementowa M 80 m3 0,0180 0,0180

13
4.

zawory czerpalne (wypływowe) mo-
siężne o śr. 15 mm

szt 7,0000 7,0000

13
5.

zawory zwrotne przelotowe o śr. nomi-
nalnej 15 mm

szt 7,0000 7,0000

13
6.

zlewozmywaki z blachy stalowej szt 7,0000 7,0000

13
7.

żwir do betonów zwykłych wielofrakcyj-
ny

m3 0,2840 0,2840

13
8.

materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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