
Likwidacja ogrzewania Sobieskiego OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 UL. SOBIESKIEGO 8
1

d.1
KNR 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

<pokojowy>0,75*4 m3 3,000
<kuchenny>0,50*2 m3 1,000

RAZEM 4,000
2

d.1
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm

m3

<fundament pod piec>(0,55*0,80*4+0,80*0,60*2)*0,15 m3 0,408
RAZEM 0,408

3
d.1 kalk. własna

Demontaż pieca grzewczego C.O. węglowego szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

4
d.1 kalk. własna

Demontaż pieca transportowego kuchennego / pokojowego szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1 kalk. własna

Demontaż grzejnika elektrycznego szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1 kalk. własna

Demontaż pieca grzewczego CO gazowego kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

7
d.1 kalk. własna

Demontaż kotła elektrycznego C.O. typu MAJOR z mieszkania
2,3,4,6 wraz ze złożeniem w miejscu wskazanym przez zamawia-
jącego

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

8
d.1

KNR-W 4-01
0325-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. szt.

2+4+poz.3+poz.4+poz.6 szt. 11,000
RAZEM 11,000

9
d.1

KNR-W 4-01
0706-01

Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach

szt.

poz.8 szt. 11,000
RAZEM 11,000

10
d.1

KNR-W 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na
podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnica-
mi, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi

m

<po rozbiórce pieca pokojowego>1,40*4 m 5,600
RAZEM 5,600

11
d.1

KNR-W 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy
cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z ceg-
ły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni
do 2 m2 w 1 miejscu

m2

<po rozbiórce trzonu kuchennego>(1,0+0,65)*0,75*2 m2 2,475
<za piecem kaflowycm pokojowym>(0,55+0,75)*1,80*4 m2 9,360

RAZEM 11,835
12

d.1
ZKNR C-2
0101-07

Jednokrotne gruntowanie ścian - przed malowaniem m2

0,20*0,20*poz.9 m2 0,440
poz.11 m2 11,835

RAZEM 12,275
13

d.1
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.12 m2 12,275
RAZEM 12,275

14
d.1

KNR 4-01
0803-02

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w
jednym miejscu z zatarciem na gładko

m2

<po wyburzonych piecach kaflowych>0,9*6 m2 5,400
RAZEM 5,400

15
d.1

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 10 km

m3

poz.1 m3 4,000
poz.2 m3 0,408
poz.3*0,30 m3 0,600
poz.4*0,35 m3 0,350
poz.6*0,10 m3 0,200

RAZEM 5,558
16

d.1 kalk. własna
Sprawdzenie przewodów kominowych i opinia kominiarska po ro-
botach murarskich

kpl.

1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000

17
d.1 kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

poz.15 m3 5,558
RAZEM 5,558

2 UL. SOBIESKIEGO 9
18

d.2 kalk. własna
Demontaż pieca transportowego kuchennego / pokojowego szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

19
d.2 kalk. własna

Demontaż pieca grzewczego CO gazowego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.2

KNR-W 4-01
0325-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. szt.

poz.18+poz.19 szt. 2,000
RAZEM 2,000

21
d.2

KNR-W 4-01
0706-01

Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach

szt.

poz.20 szt. 2,000
RAZEM 2,000

22
d.2

ZKNR C-2
0101-07

Jednokrotne gruntowanie ścian - przed malowaniem m2

0,20*0,20*poz.21 m2 0,080
RAZEM 0,080

23
d.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.22 m2 0,080
RAZEM 0,080

24
d.2

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 10 km

m3

poz.18*0,35 m3 0,350
poz.19*0,10 m3 0,100

RAZEM 0,450
25

d.2 kalk. własna
Sprawdzenie przewodów kominowych i opinia kominiarska po ro-
botach murarskich

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.2 kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

poz.24 m3 0,450
RAZEM 0,450

3 UL. SOBIESKIEGO 10
27

d.3
KNR 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

<pokojowy>0,75*6 m3 4,500
<kuchenny>0,50*2 m3 1,000

RAZEM 5,500
28

d.3
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm

m3

<fundament pod piec>(0,55*0,80*6+0,80*0,60*2)*0,15 m3 0,540
RAZEM 0,540

29
d.3 kalk. własna

Demontaż pieca transportowego kuchennego / pokojowego szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

30
d.3 kalk. własna

Demontaż grzejnika elektrycznego szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

31
d.3 kalk. własna

Demontaż pieca grzewczego CO gazowego kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

32
d.3

KNR-W 4-01
0325-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. szt.

6+2+poz.29+poz.31 szt. 14,000
RAZEM 14,000

33
d.3

KNR-W 4-01
0706-01

Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach

szt.

poz.32 szt. 14,000
RAZEM 14,000
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34

d.3
KNR-W 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na
podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnica-
mi, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi

m

<po rozbiórce pieca pokojowego>1,40*6 m 8,400
RAZEM 8,400

35
d.3

KNR-W 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy
cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z ceg-
ły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni
do 2 m2 w 1 miejscu

m2

<po rozbiórce trzonu kuchennego>(1,0+0,65)*0,75*2 m2 2,475
<za piecem kaflowycm pokojowym>(0,55+0,75)*1,80*6 m2 14,040

RAZEM 16,515
36

d.3
ZKNR C-2
0101-07

Jednokrotne gruntowanie ścian - przed malowaniem m2

0,20*0,20*poz.33 m2 0,560
poz.35 m2 16,515

RAZEM 17,075
37

d.3
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.36 m2 17,075
RAZEM 17,075

38
d.3

KNR 4-01
0803-02

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w
jednym miejscu z zatarciem na gładko

m2

<po wyburzonych piecach kaflowych>0,9*8 m2 7,200
RAZEM 7,200

39
d.3

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 10 km

m3

poz.27 m3 5,500
poz.28 m3 0,540
poz.29*0,35 m3 1,400
poz.31*0,10 m3 0,200

RAZEM 7,640
40

d.3 kalk. własna
Sprawdzenie przewodów kominowych i opinia kominiarska po ro-
botach murarskich

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

41
d.3 kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

poz.39 m3 7,640
RAZEM 7,640

4 UL. SOBIESKIEGO 10a
42

d.4 kalk. własna
Demontaż pieca transportowego typu kominkowego szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

43
d.4 kalk. własna

Demontaż grzejnika elektrycznego szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

44
d.4

KNR-W 4-01
0325-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. szt.

poz.42 szt. 3,000
RAZEM 3,000

45
d.4

KNR-W 4-01
0706-01

Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach

szt.

poz.44 szt. 3,000
RAZEM 3,000

46
d.4

ZKNR C-2
0101-07

Jednokrotne gruntowanie ścian - przed malowaniem m2

0,20*0,20*poz.45 m2 0,120
RAZEM 0,120

47
d.4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.46 m2 0,120
RAZEM 0,120

48
d.4

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 10 km

m3

poz.42*0,35 m3 1,050
RAZEM 1,050

49
d.4 kalk. własna

Sprawdzenie przewodów kominowych i opinia kominiarska po ro-
botach murarskich

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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50

d.4 kalk. własna
Utylizacja gruzu m3

poz.48 m3 1,050
RAZEM 1,050

5 UL. SOBIESKIEGO 36
51

d.5
KNR 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

<pokojowy>0,75*5 m3 3,750
<kuchenny>0,50*2 m3 1,000

RAZEM 4,750
52

d.5
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm

m3

<fundament pod piec>(0,55*0,80*5+0,80*0,60*2)*0,15 m3 0,474
RAZEM 0,474

53
d.5 kalk. własna

Demontaż pieca grzewczego C.O. węglowego szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

54
d.5 kalk. własna

Demontaż pieca transportowego kuchennego / pokojowego szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

55
d.5 kalk. własna

Demontaż grzejnika elektrycznego szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

56
d.5 kalk. własna

Demontaż pieca grzewczego CO gazowego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

57
d.5

KNR-W 4-01
0325-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. szt.

5+2+poz.53+poz.54+poz.56 szt. 11,000
RAZEM 11,000

58
d.5

KNR-W 4-01
0706-01

Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach

szt.

poz.57 szt. 11,000
RAZEM 11,000

59
d.5

KNR-W 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na
podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnica-
mi, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi

m

<po rozbiórce pieca pokojowego>1,40*5 m 7,000
RAZEM 7,000

60
d.5

KNR-W 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy
cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z ceg-
ły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni
do 2 m2 w 1 miejscu

m2

<po rozbiórce trzonu kuchennego>(1,0+0,65)*0,75*2 m2 2,475
<za piecem kaflowycm pokojowym>(0,55+0,75)*1,80*5 m2 11,700

RAZEM 14,175
61

d.5
ZKNR C-2
0101-07

Jednokrotne gruntowanie ścian - przed malowaniem m2

0,20*0,20*poz.58 m2 0,440
poz.60 m2 14,175

RAZEM 14,615
62

d.5
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.61 m2 14,615
RAZEM 14,615

63
d.5

KNR 4-01
0803-02

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w
jednym miejscu z zatarciem na gładko

m2

<po wyburzonych piecach kaflowych>0,9*7 m2 6,300
RAZEM 6,300

64
d.5

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 10 km

m3

poz.51 m3 4,750
poz.52 m3 0,474
poz.53*0,30 m3 0,600
poz.54*0,35 m3 0,350
poz.56*0,10 m3 0,100

RAZEM 6,274
65

d.5 kalk. własna
Sprawdzenie przewodów kominowych i opinia kominiarska po ro-
botach murarskich

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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66

d.5 kalk. własna
Utylizacja gruzu m3

poz.64 m3 6,274
RAZEM 6,274
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