
Matejki 13 ver 1 VAT 8% KI(1) OBMIAR

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

1 Ściany bramy przejazdowej
1

d.1
KNR 4-01
0701-05

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

m2

11,39*3,93+11,58*3,94 m2 90,39
-1,37*3,10+0,55*(2*2,68+1,37) m2 -0,55
2,92*3,96-2,38*3,94+0,53*(2*3,34+2,38) m2 6,99
2,90*3,90-2,48*3,22+0,52*(2*3,22+2,48) m2 7,96

RAZEM 104,79
2

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 po-
nad 5 m2

m2

11,58*3,94+2*3,94*0,26*2 m2 49,72
RAZEM 49,72

3
d.1

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego szt.

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

4
d.1

KNR 4-03
1133-07

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

szt.

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

5
d.1

KNR 4-03
1117-05

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 24 mm2 z pod-
łoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub
odkręceniem śrub - przewody do ponownego montażu

m

11,45 m 11,45
RAZEM 11,45

6
d.1

KNR 4-01
0308-05

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.

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

7
d.1

KNR 4-01
0308-02

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. szt.

6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00

8
d.1

KNR 4-01
0307-06

Przemurow.ciągłe pęknięć o głębokości 1 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy ce-
mentowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej

m

1,50 m 1,50
RAZEM 1,50

9
d.1

KNR 2-02
0904-01
analogia

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płas-
kich i powierzchniach poziomych - strop bramy przejazdowej

m2

11,58*3,94 m2 45,63
RAZEM 45,63

10
d.1

KNR 2-02
0904-01

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

m2

11,39*3,93+11,58*3,94 m2 90,39
-1,37*3,10 m2 -4,25
2,92*3,96+2,90*3,90 m2 22,87
-2,38*3,34 m2 -7,95
-2,48*3,22 m2 -7,99

RAZEM 93,07
11

d.1
KNR 2-02
0904-03

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ościeżach o sze-
rokości do 30 cm

m2

podciągi
3,94*0,26*2*2 m2 4,10

RAZEM 4,10
12

d.1
KNR 2-02
0904-03
analogia

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ościeżach o sze-
rokości do 30 cm - ościeża o szerokości do 60cm

m2

otwór drzwiowy
(2*2,68+1,37)*0,55 m2 3,70
przejazd
(2*3,34+2,38)*0,53 m2 4,80
(2*3,22+2,48)*0,52 m2 4,64

RAZEM 13,14
13

d.1
KNR 4-01
0734-03

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cemento-
wych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - zało-
żono 40% powierzchni tynków

m2

poz.9*0,40 m2 18,25
poz.10*0,40 m2 37,23
poz.11*0,40 m2 1,64
poz.12*0,40 m2 5,26

RAZEM 62,38
14

d.1
KNR 5-08
0226-03

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

m

11,45 m 11,45
RAZEM 11,45
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15

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

11,45 m 11,45
RAZEM 11,45

16
d.1

KNR 5-08
0502-05

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

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

17
d.1

KNR 5-08
0504-07

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

szt.

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

18
d.1

KNR 4-01
1212-40
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną belki stalowej m

3,95 m 3,95
RAZEM 3,95

19
d.1

KNR 2-02
1505-10

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

m2

poz.9 m2 45,63
poz.10 m2 93,07
poz.11 m2 4,10
poz.12 m2 13,14

RAZEM 155,94
20

d.1
KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.1*0,02 m3 2,10
poz.2*0,02 m3 0,99
<pozostałe>0,1 m3 0,10

RAZEM 3,19
21

d.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.20 m3 3,19
RAZEM 3,19

2 Tynki na elewacji - bud 13A
22

d.2
KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,57 m o wys. do 10 m

m2

(1,62+2,40+2,74+3,22+9,65+8,20)*10,00 m2 278,30
RAZEM 278,30

23
d.2 kalk. własna

Koszt pracy rusztowań kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

24
d.2

KNR 4-01
0723-02

Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z cegły, pustaków,
gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

poz.26 m2 50,76
RAZEM 50,76

25
d.2

KNR 4-01
0734-02

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cemento-
wych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

poz.24*0,60 m2 30,46
RAZEM 30,46

26
d.2

KNR 4-01
0730-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych ścianach płas-
kich, loggiach, balkonach ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - około 20% powierzchni tyn-
ków

m2

(1,62+2,40+2,74+3,22+9,65+8,20)*10,22 284,42
-1,00*1,90*9 -17,10
-0,85*1,20*6 -6,12
-1,31*1,90*2 -4,98
-0,95*2,57 -2,44
A  (obliczenia pomocnicze) ========

253,78
poz.A*0,20 m2 50,76

RAZEM 50,76
27

d.2
ZKNR C-2
0101-01

Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską m2

1,00*1,90*9 m2 17,10
0,85*1,20*6 m2 6,12
1,31*1,90*2 m2 4,98
0,95*2,57 m2 2,44

RAZEM 30,64
28

d.2
KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m
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10,40*2 m 20,80

RAZEM 20,80
29

d.2
KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - rury spustowe z demontażu

m

poz.28 m 20,80
RAZEM 20,80

30
d.2

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

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.26*0,02 m3 1,02
RAZEM 1,02

31
d.2 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.30 m3 1,02
RAZEM 1,02

3 Tynki na elewacji od strony podwórka - bud 13 
32

d.3
KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,57 m o wys. do 10 m

m2

(8,40+1,33+1,82+1,38+4,77)*10,00 m2 177,00
RAZEM 177,00

33
d.3 kalk. własna

Koszt pracy rusztowań kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

34
d.3

KNR 4-01
0308-01

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. - gzyms pod da-
chem

szt.

14,00 szt. 14,00
RAZEM 14,00

35
d.3

KNR 4-01
0308-03

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. - gazyms pod da-
chem

szt.

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

36
d.3

KNR 4-01
0723-02

Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z cegły, pustaków,
gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

poz.38 m2 38,46
RAZEM 38,46

37
d.3

KNR 4-01
0734-02

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cemento-
wych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

poz.36*0,60 m2 23,08
RAZEM 23,08

38
d.3

KNR 4-01
0730-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych ścianach płas-
kich, loggiach, balkonach ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - około 25% powierzchni tyn-
ków

m2

(8,40+1,33+1,82+1,38+4,77)*10,20 180,54
-1,00*1,90*6 -11,40
-0,85*1,20*4 -4,08
-0,40*0,65*3 -0,78
-2,48*3,22 -7,99
-1,08*2,27 -2,45
A  (obliczenia pomocnicze) ========

153,84
poz.A*0,25 m2 38,46

RAZEM 38,46
39

d.3
ZKNR C-2
0101-01

Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską m2

1,00*1,90*6 m2 11,40
0,85*1,20*4 m2 4,08
0,40*0,65*3 m2 0,78

RAZEM 16,26
40

d.3
KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

10,40*2 m 20,80
RAZEM 20,80

41
d.3

KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - rury spustowe z demontażu

m

poz.40 m 20,80
RAZEM 20,80

42
d.3

KNR 2-02
0907-01

Tynki zewnętrzne nakrapiane cementowe na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

zamurowany otwór
1,08*2,27 m2 2,45

RAZEM 2,45
43

d.3
KNR 2-02
0907-04

Tynki zewnętrzne nakrapiane cementowe na ościeżach o szerokości do 30 cm
wykonywane ręcznie

m2

zamurowany otwór
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(2*2,27+1,08)*0,30 m2 1,69

RAZEM 1,69
44

d.3
KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.38*0,02 m3 0,77
RAZEM 0,77

45
d.3 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.44 m3 0,77
RAZEM 0,77

4 Tynki na elewacji - frontowa
46

d.4
KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,57 m o wys. do 10 m

m2

22,30*10,00 m2 223,00
RAZEM 223,00

47
d.4 kalk. własna

Koszt pracy rusztowań kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

48
d.4 kalk. własna

Opłata administracyjna za zajęcie chodnika na czas realizacji robót wraz z
oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu robót

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

49
d.4

KNR 4-01
0723-02

Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z cegły, pustaków,
gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

poz.51 m2 27,87
RAZEM 27,87

50
d.4

KNR 4-01
0734-02

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cemento-
wych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

poz.49*0,60 m2 16,72
RAZEM 16,72

51
d.4

KNR 4-01
0730-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych ścianach płas-
kich, loggiach, balkonach ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - około 15% powierzchni tyn-
ków

m2

22,30*10,20 227,46
-1,00*1,90*10 -19,00
-0,85*1,60*7 -9,52
-0,98*2,10 -2,06
-1,08*2,89 -3,12
-2,38*3,35 -7,97
A  (obliczenia pomocnicze) ========

185,79
poz.A*0,15 m2 27,87

RAZEM 27,87
52

d.4
ZKNR C-2
0101-01

Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską m2

1,00*1,90*10 m2 19,00
0,85*1,60*7 m2 9,52
0,98*2,10 m2 2,06
1,08*2,89 m2 3,12

RAZEM 33,70
53

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

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.51*0,02 m3 0,56
RAZEM 0,56

54
d.4 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 0,56
RAZEM 0,56

5 Roboty remontowe klatki schodowej
55

d.5
KNR 4-01
0701-05

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

m2

25,00 m2 25,00
RAZEM 25,00

56
d.5

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z
cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

25,00 m2 25,00
RAZEM 25,00

57
d.5

KNR 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą
smarowania

m2

25,00 m2 25,00
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RAZEM 25,00

58
d.5

KNR 4-01
0716-01

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

m2

25,00 m2 25,00
RAZEM 25,00

59
d.5

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 miejs-
cu)

m2

25,00*0,40 m2 10,00
RAZEM 10,00

60
d.5

KNR 4-01
0716-01

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

m2

zamurowany otwór
1,08*2,27 m2 2,45

RAZEM 2,45
61

d.5
KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.55*0,02 m3 0,50
RAZEM 0,50

62
d.5 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.61 m3 0,50
RAZEM 0,50

6 Podsufitka na półpiętrze pomiedzy parterem i I piętrem
63

d.6
KNR 4-01
0429-06
analogia

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych m2

2,56*1,66 m2 4,25
RAZEM 4,25

64
d.6

KNR 4-01
0408-03

Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m

2*(2,56+2*0,25) m 6,12
RAZEM 6,12

65
d.6

KNR 2-02
2007-02

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na stro-
pach

m2

poz.63 m2 4,25
RAZEM 4,25

66
d.6

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na
rusztach

m2

poz.63 m2 4,25
RAZEM 4,25

67
d.6

KNR 2-02
1505-05

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

m2

2,56*1,66 m2 4,25
RAZEM 4,25

68
d.6

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

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.63*0,02 m3 0,09
RAZEM 0,09

69
d.6 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.68 m3 0,09
RAZEM 0,09

7 Obudowa przewodów wentylacyjnych
70

d.7
KNR 2-02
2004-02
analogia

Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100-
01 - w nakładach usunąć konstrukcję z kształtowników. Wsp. do R,S=0,40

m2

(2*0,25+0,30)*3,31 m2 2,65
(2*0,29+0,35)*3,92 m2 3,65

RAZEM 6,30
71

d.7
KNR 2-02
1505-05

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

m2

poz.70 m2 6,30
RAZEM 6,30

8 Podsufitka na półpiętrze pomiedzy I i II piętrem
72

d.8
KNR 4-01
0701-08

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

m2

1,76*2,59 m2 4,56
RAZEM 4,56
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
73

d.8
KNR 4-01
0410-02

Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubości 25 mm m2

poz.72 m2 4,56
RAZEM 4,56

74
d.8

NNRNKB
202 2027-02
analogia

(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na suficie na ruszcie drewnianym m2

poz.72 m2 4,56
RAZEM 4,56

75
d.8

KNR 2-02
1505-05

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

m2

3,76*2,59 m2 9,74
RAZEM 9,74

9 Spocznik II piętro
76

d.9
KNR 4-01
0429-06
analogia

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych m2

3,89*1,49+0,5*(3,52+2,56)*1,61 m2 10,69
RAZEM 10,69

77
d.9

KNR 4-01
0408-03

Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m

2*(2,56+2*0,25) m 6,12
RAZEM 6,12

78
d.9

KNR 4-01
0410-05
analogia

Montaż podsufitki z płyt OSB-3 gr. 22mm - zabezpieczenie m2

poz.76 m2 10,69
RAZEM 10,69

79
d.9

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

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.76*0,02 m3 0,21
RAZEM 0,21

80
d.9 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.79 m3 0,21
RAZEM 0,21

10 Roboty uzupełniające
81

d.10
KNR 4-01
0404-02
analogia do
R

Zabezpieczenie starego wyłazu na dach płytą OSB-3 gr. 22mm m2

0,90*0,90 m2 0,81
RAZEM 0,81

82
d.10

KNR 4-01
0203-07
analogia

Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego
- uzupełnienie części brakujących nadproży w piwnicy budynku

m3

6*0,30 m3 1,80
RAZEM 1,80

83
d.10 kalk. własna

Montaż skrzynki gazowej szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

84
d.10

KNR 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.

14 szt. 14,00
RAZEM 14,00

85
d.10 kalk. własna

Zabezpieczenie wystających kabli energetycznych w puszkach szt.

9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
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