
Krótka 6 przejazd 8% aktualizacja OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty murarskie i tynkarskie
1

d.1
KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2 m2

m2

<brama wjazdowa> 2,56*3,72+2,45*2,67 m2 16,065
RAZEM 16,065

2
d.1

KNR-W 4-03
1107-08

Demontaż rur winidurowych o śr.do 47 mm instalacji natynkowej m

8,20*3+1,90+0,80+2,75 m 30,050
RAZEM 30,050

3
d.1

KNR 4-03
1115-03

Demontaż przewodów kabelkowych opancerzonych o łącznym przekroju żył do
24 mm2 z rur instalacyjnych - do ponownego montażu

m

poz.2 m 30,050
RAZEM 30,050

4
d.1

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych - opra-
wa do ponownego montażu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1

KNNR 9
0202-01
analogia

Demontaż i ponowny montaż skrzynki pocztowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1

KNR 4-01
0701-05

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

m2

[7,45*4,16+4,60*4,16+5,35*2,65-0,95*1,95+0,5*(1,50+3,0)*5,35]*40% m2 29,796
<filary przy bramach>[2,75*4,16-(2,75*3,72)]*3*40% m2 1,452

RAZEM 31,248
7

d.1
KNR 4-01
0701-11

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

m2

[(8,20+2,43)*2,75]*40% m2 11,693
RAZEM 11,693

8
d.1

KNR 2-02
0904-01
analogia

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich
i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)

m2

poz.6 m2 31,248
RAZEM 31,248

9
d.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

[7,45*4,16+4,60*4,16+5,35*2,65+0,5*(1,50+3,0)*5,35]*60% m2 45,806
<filary przy bramach>[2,75*4,16-(2,75*3,72)]*3*60% m2 2,178

RAZEM 47,984
10

d.1
KNR 2-02
0904-01
analogia

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich
i powierzchniach poziomych - strop

m2

poz.7 m2 11,693
RAZEM 11,693

11
d.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

[(8,20+2,43)*2,75]*60% m2 17,540
RAZEM 17,540

12
d.1

KNR 7-12
0101-01
analogia

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

<belki stalowe>2,43*0,15*2 m2 0,729
RAZEM 0,729

13
d.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych m2

poz.12 m2 0,729
RAZEM 0,729

14
d.1

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

<ściany tynkowane>7,45*4,16+4,60*4,16+5,35*2,65+0,5*(1,50+3,0)*5,35 m2 76,343
<ściana ocieplona>4,75*2,65+0,5*2,68*1,50 m2 14,598
<filary przy bramach>[2,75*4,16-(2,75*3,72)]*3 m2 3,630
<zabudowa gk>0,80*4,20 m2 3,360
<strop>(8,20+2,43)*2,75 m2 29,233

RAZEM 127,164
15

d.1
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.14 m2 127,164
RAZEM 127,164

16
d.1

KNR 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle moco-
wane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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17

d.1
KNR 5-08
0504-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych - oprawa
z demontażu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.1

KNR 5-08
0226-03

Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach ceglanych za pomocą
kołków rozporowych

m

poz.2 m 30,050
RAZEM 30,050

19
d.1

KNR 5-08
0227-04

Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju
żył do 12.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo - przewody z demon-
tażu

m

poz.3 m 30,050
RAZEM 30,050

20
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż bramy stalowej z naświetlem wjazdowej na posesję. W
skrzydle bramy maja znajdować się drzwi o wymiarach: szerokość 90 cm, wy-
sokość: 2,0m. W bramie ma znajdować się zamek z wkładką oraz przygotowa-
nym miejscem pod ewentualny montaż elektrozaczepu. Wykonawca dorobi klu-
cze dla wszystkich lokatorów.

m2

2,56*3,72+2,45*2,67 m2 16,065
RAZEM 16,065

21
d.1

KNR 4-01
1209-10 z.
sz.4.5.4.
9914-02 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe
z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżni-
ce łącznie z ćwierćwałkami

m2

<drzwi piwniczne>1,90*0,95 m2 1,805
RAZEM 1,805

22
d.1 kalk. własna

Montaż drzwiczek rewizyjnych w zabudowie z płyt g-k szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2 Pozostałe
23

d.2
KNR-W 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m kol.

1 kol. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.2

NNRNKB
202 1611b-
01

(z.V) Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o
wys. do 4 m

kol.*
stan.

1*8 kol.*
stan.

8,000

RAZEM 8,000
25

d.2
KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:6,7,8,9,10,11,14,15)

26
d.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 6 km

m3

<p.1>(2,56*3,72+2,45*2,67)*0,10 m3 1,606
poz.6*0,035 m3 1,094
poz.7*0,035 m3 0,409
poz.9*0,004 m3 0,192
poz.11*0,004 m3 0,070

RAZEM 3,371
27

d.2 kalk. własna
Utylizacja gruzu t

poz.26*1,70 < T/m3> t 5,731
RAZEM 5,731
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