
Przedmiar robót 1/2018
Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Michałowickiej 45 w Siemianowicach Śląskich

Lokalizacja Siemianowice Śląskie ul. Michałowicka 45

Inwestor Urząd Miasta Siemianowice Śląski, ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca "TWOIarchitekci" S.C, ul. Mikołowska 73, 44-203 Rybnik

Ornontowice, 03.2018r.
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Tabela przedmiaru robót

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. Elewacja zewnętrzna

1.1. Docieplenie ścian poniżej poziomu gruntu

1 KNR-W 4-01 

0104/02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w 

gruncie kategorii III

Elewacja od strony ul. Michałkowickiej    (10,36+1,76)*0,50*0,50 m3 3,03

Elewacja od strony wejścia głównej do budynku    (11,80+1,2+6,02)*0,50*0,50 m3 4,755

Elewacja od strony wejścia do sklepu    (2,55+4,55)*0,50*0,50 m3 1,775

Elewacja boczna    (11,80+3,92+9,02)*0,50*0,50 m3 6,185

razem m3 15,745

2 KNR-W 2-02 

0901/02

Tynki zwykłe kategorii II ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony loggie) wykonywane mechanicznie 

- Wykonanie rapówki na ścianach fundamentowych

Elewacja od strony ul. Michałkowickiej    (10,36+1,76)*0,50 m2 6,06

Elewacja od strony wejścia głównej do budynku    (11,80+1,2+6,02)*0,50 m2 9,51

Elewacja od strony wejścia do sklepu    (2,55+4,55)*0,50 m2 3,55

Elewacja boczna    (11,80+3,92+9,02)*0,50 m2 12,37

razem m2 31,49

3 KNR-W 2-02 

0603/03

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych 

asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa m2 31,49

4 KNNR-W 3 

0207/03

Izolacje pionowe ścian fundamentowych płytami EPS 100-038 gr 10cm

m2 31,49

5 KNNR-W 3 

0207/01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni

m2 31,49

6 KNR 0-23 

2612/09

Zamocowanie listwy dociskowej folii kubełkowej

Elewacja od strony ul. Michałkowickiej    (10,36+1,76) m 12,12

Elewacja od strony wejścia głównej do budynku    (11,80+1,2+6,02) m 19,02

Elewacja od strony wejścia do sklepu    (2,55+4,55) m 7,1

Elewacja boczna    (11,80+3,92+9,02) m 24,74

razem m 62,98

7 KNR 2-01 

0320/01

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i 

głębokości do 1,5m

Elewacja od strony ul. Michałkowickiej    (10,36+1,76)*0,50*0,25 m3 1,515

Elewacja od strony wejścia głównej do budynku    (11,80+1,2+6,02)*0,50*0,25 m3 2,378

Elewacja od strony wejścia do sklepu    (2,55+4,55)*0,50*0,25 m3 0,888

Elewacja boczna    (11,80+3,92+9,02)*0,50*0,25 m3 3,093

razem m3 7,874

8 KNR 2-31 

0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

I-IV

Elewacja od strony ul. Michałkowickiej    (10,36+1,76)*0,50 m2 6,06

Elewacja od strony wejścia głównej do budynku    (11,80+1,2+6,02)*0,50 m2 9,51

Elewacja od strony wejścia do sklepu    (2,55+4,55)*0,50 m2 3,55

Elewacja boczna    (11,80+3,92+9,02)*0,50 m2 12,37

razem m2 31,49

9 KNR 9-11 

0201/04

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie

Elewacja od strony ul. Michałkowickiej    (10,36+1,76)*0,70 m2 8,484

Elewacja od strony wejścia głównej do budynku    (11,80+1,2+6,02)*0,70 m2 13,314

Elewacja od strony wejścia do sklepu    (2,55+4,55)*0,70 m2 4,97

Elewacja boczna    (11,80+3,92+9,02)*0,70 m2 17,318

razem m2 44,086

10 KNR 2-31 

0105/01

Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie

m2 31,49

11 KNR 2-31 

0105/02

(dopłata 7x)

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm

m2 31,49

12 KNR 2-31 

0202/05

Chodniki o nawierzchni żwirowej otoczaki 40-63mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm - kolor szary

m2 31,49

13 KNR 2-31 

0202/06

(dopłata 10x)

Chodniki o nawierzchni żwirowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm - za każdy dalszy 1cm - wsumie 

10cm

m2 31,49

14 KNR 4-01 

0108/07

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV

15,745-7,874 m3 7,871

razem m3 7,871

15 KNR 4-01 

0108/08

(dopłata 9x)

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

m3 7,871

1.2. Naprawa doświetlaczy piwnicznych
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Tabela przedmiaru robót

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

16 KNR 4-01 

0349/01

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej - rozebranie istaniejących 

ścianek murowanych doświetlaczy piwnicznych

(1,25+0,32*2)*1,0*0,25*2 m3 0,945

(1,05+0,40*2)*0,25*1,0 m3 0,463

(1,05+0,40*2)*0,15*1,0 m3 0,278

(1,30+0,70*2)*0,15*1,0 m3 0,405

(1,70+1,0*2)*0,20*1,0 m3 0,74

1,68*0,42*0,80 m3 0,564

(1,15+0,45*2)*0,80*0,20 m3 0,328

(1,10+0,40*2)*0,20*0,80 m3 0,304

razem m3 4,027

17 KNR 4-01 

0212/01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - podlewka pod 

doświetlaczem piwnicznym

1,0*0,30*0,10 m3 0,03

0,80*0,40*2*0,10 m3 0,064

1,0*0,70*0,10 m3 0,07

1,50*1,0*0,10 m3 0,15

0,85*0,45*0,10*2 m3 0,077

razem m3 0,391

18 KNR 2-31 

0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

I-IV

1,40*0,80*10 m2 11,2

razem m2 11,2

19 KNR 2-31 

0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2 11,2

20 KNR 2-31 

0109/03

Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm - wykonanie wylewki betonowej 

pod projektowanej murowane doświetlacze piwniczne m2 11,2

21 KNR-W 2-02 

0103/01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 1 cegły z cegły pełnej na zaprawie 

wapiennej lub cementowo-wapiennej - Wymurowanie nowych doświetlaczy piwnicznych

(1,20+0,50*2)*0,70*10 m2 15,4

razem m2 15,4

22 KNR-W 2-02 

0901/05

Tynki zwykłe kategorii II oddzielnych belek, słupów prostokątnych i ścian cylindrycznych wykonywane ręcznie

(0,95+0,50*2)*0,70*10 m2 13,65

(1,20+0,75*2)*0,70*10 m2 18,9

razem m2 32,55

23 KNR-W 2-02 

1216/01

Nakrywy - ruszty ze stali płaskiej o powierzchni do 1,0m2 do studzienek piwnicznych

szt 10

24 KNR 4-01 

0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

4,027+0,391 m3 4,418

razem m3 4,418

25 KNR 4-01 

0108/10

(dopłata 9x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

m3 4,418

26   Kalkulacja 

indywidualna 

Utylizacja gruzu budowlanego

m3 4,418

1.3. Docieplenie ścian powyżej poziomu terenu - cokół, tynk mozaikowy

27 KNR 4-01 

0819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - Rozbiórka okładziny murku

(2,75*0,20+4,57*0,20+0,42*0,58) m2 1,708

razem m2 1,708

28 KNR 4-01 

0354/01

Wykucie z muru belek stalowych - Demontaż kątownika stalowego podtrzymującego okładzinę na murku 

R=0,5

2,75+4,57 m 7,32

razem m 7,32

29 KNR-W 2-02 

0921/04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

m2 1,708

30 KNR 0-23 

2611/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i 

zmycie

Elewacja od strony ul. Michałkowickiej    (10,36)*1,40+1,80*1,40+(2,15+1,80+5,33)*1,10 m2 27,232

Elewacja od strony wejścia głównej do budynku    (11,80-1,0)*(1,80+1,55)*0,50+(1,0+6,05)*1,50 m2 28,665

Elewacja od strony wejścia do sklepu    13,05*1,80-(5,55*0,18+4,90*0,18+2,0*0,18+1,35*0,18) m2 21,006

Elewacja boczna    (11,80+0,95)*1,80+3,0*0,95 m2 25,8

Kwietnik/taras    9,30*(0,60+1,0)*0,50 m2 7,44

4,80*0,60 m2 2,88

(2,75+4,58+0,59)*0,90+(0,60+0,58+0,42+4,17)*1,0 m2 12,898

Murek    1,708 m2 1,708
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Tabela przedmiaru robót

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Stolarka    1,0*0,20*2 m2 0,4

razem m2 128,029

31 KNR 4-01 

0726/02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 

2m2  ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych  gazo-i pianobetonów - przyjęto 15% 

tynków do wymiany

126,321*15% m2 18,948

razem m2 18,948

32 KNR 0-23 

2611/02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją
m2 128,029

33 KNR 0-23 

2612/01

Ocieplenie ścian budynków  przez przyklejenie płyt styropianowych gr 15cm EPS70-040

Elewacja od strony ul. Michałkowickiej    (10,36)*1,40 m2 14,504

Elewacja od strony wejścia głównej do budynku    (11,80-1,0)*(1,80+1,55)*0,50+(1,0+6,05)*1,50 m2 28,665

Elewacja od strony wejścia do sklepu    13,05*1,80-(5,55*0,18+4,90*0,18+2,0*0,18+1,35*0,18) m2 21,006

Elewacja boczna    (11,80+0,95)*1,80+3,0*0,95 m2 25,8

razem m2 89,975

34 KNR 0-23 

2612/06

Przyklejenie warstwy siatki "pancernej" na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi

m2 126,321

35 KNR 0-23 

2612/07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi

m2 1,708

36 KNR 0-23 

2612/08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami 

styropianowymi

1,80*6+1,0*2 m 12,8

1,0*7 m 7

razem m 19,8

37 KNR 0-23 

2612/09

Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi

Elewacja od strony ul. Michałkowickiej    (10,36) m 10,36

Elewacja od strony wejścia głównej do budynku    (11,80-1,0)+(1,0+6,05) m 17,85

Elewacja od strony wejścia do sklepu    13,05 m 13,05

Elewacja boczna    (11,80+0,95)+3,0 m 15,75

Kwietnik    9,30 m 9,3

4,80 m 4,8

1,80+2,15+1,80+5,33 m 11,08

razem m 82,19

38 KNR 0-23 

0933/01

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

m2 128,029

39 KNR 0-23 

0933/02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynków dekoracyjnych o grubości 2mm na ścianach płaskich i 

powierzchniach poziomych - TYNK MOZAIKOWY m2 126,321

40 KNR 0-23 

0933/04

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych  o fakturze nakrapianej o 

grubości 2mm na ościeżach o szerokości do 30cm  - TYNK MOZAIKOWY m2 1,708

41 KNR 4-01 

0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

15,104*0,02 m3 0,302

1,708*0,02 m3 0,034

razem m3 0,336

42 KNR 4-01 

0108/10

(dopłata 9x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

m3 0,336

43   Kalkulacja 

indywidualna 

Utylizacja gruzu budowlanego

m3 0,336

1.4. Docieplenie ścian powyżej poziomu cokołu - tynk akrylowy

44 KNR 2-02 

1604/01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m

Elewacja od strony ul. Michałkowickiej    15,0*9,20 m2 138

Elewacja od strony wejścia głównej do budynku    11,80*8,80+(1,0+6,05)*9,30 m2 169,405

Elewacja od strony wejścia do sklepu    13,05*8,80 m2 114,84

Elewacja boczna    11,80*8,80+1,0*9,30+2,92*4,10+6,0*9,30 m2 180,912

razem m2 603,157

45 KNR 4-01 

0354/11

Wykucie z muru podokienników stalowych

Elewacja od strony ul. Michałkowickiej    1,0*9+1,60 m 10,6

Elewacja od strony wejścia głównej do budynku    1,1*3+1,20+1,0*3+0,90+0,30*2+0,40*2 m 9,8

Elewacja od strony wejścia do sklepu    1,10*3+1,0 m 4,3

Elewacja boczna    1,10*4+1,0*4+0,35*2 m 9,1

razem m 33,8

46 KNR 4-01 

0336/01

Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 

cementowo-wapiennej - skucie gzymsu okiennego
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

0,30*2*5 m 3

0,30*2*2 m 1,2

0,30*2*2 m 1,2

razem m 5,4

47 KNR 0-23 

2611/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i 

zmycie: Elewacja + daszki nad wejściem

Elewacja od strony ul. Michałkowickiej    15,0*7,65-(4,65*2,15) m2 104,753

Strefa wejściowa wraz z tarasem    (1,80)*3,40+(1,80+2,15)*2,30+5,33*1,80 m2 24,799

Stolarka    -(0,80*1,70*4+0,95*2,0+1,0*1,55*9+1,60*1,55+0,20*1,20*5) m2 -24,97

Wnęki okienne/ drzwiowe    

((0,80+1,70*2)*4+(0,95+2,0*2)+(1,0+1,55*2)*9+(1,60+1,55*2)+(0,20+1,20*2)*5)*0,30

m2 22,905

Elewacja od strony wejścia głównej do budynku    11,80*6,90+(1,0+6,05)*7,70 m2 135,705

Stolarka    -(1,0*2,0+1,0*1,60*3+1,20*1,60+0,40*1,50*2+0,90*3,75+0,30*0,50*2+1,10*0,40*3) m2 -14,915

Wnęki okienne/ drzwiowe    

((1,0+2,0*2)+(1,0+1,60*2)*3+(1,20+1,60*2)+(0,40+1,50*2)*2+(0,90+3,75*2)*2+(0,30+0,50*2)*2+(1,10+0,4

0*2)*3)*0,30

m2 16,17

Elewacja od strony wejścia do sklepu    13,05*6,90 m2 90,045

Stolarka    -(1,80*1,70*4+1,0*2,65+1,0*1,55+1,10*0,40*3) m2 -17,76

Wnęki okienne/ drzwiowe    ((1,80+1,70*2)*4+(1,0+2,65*2)+(1,0+1,55*2)+(1,10+0,40*2)*3)*0,30 m2 11,07

Elewacja boczna    11,80*6,90+1,0*7,70+2,92*3,10+6,0*3,45+6,0*4,60 m2 146,472

Stolarka    -(1,0*1,88+0,35*1,30*2+1,0*1,55*4+1,20*0,60*2+1,10*0,40*4+0,20*1,20*2) m2 -12,67

Wnęki okienne    

((1,20+0,60*2)*2+(0,35+1,30*2)*2+(1,0+1,90*2)+(1,0+1,55*2)*4+(1,10+0,40*2)*4+(0,20+1,20*2))*0,30

m2 12,63

razem m2 494,234

48 KNR 4-01 

0726/02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 

2m2  ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych  gazo-i pianobetonów - przyjęto 15% 

tynków do wymiany

494,234*15% m2 74,135

razem m2 74,135

49 KNR 0-23 

2611/02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją
m2 494,234

50 KNR 0-23 

2612/01

Ocieplenie ścian budynków  przez przyklejenie płyt styropianowych gr 15cm EPS70-040

Elewacja od strony ul. Michałkowickiej    15,0*7,65-(4,65*2,15) m2 104,753

Strefa wejściowa wraz z tarasem    1,80*3,40+(1,80+2,15)*2,30+5,33*1,80 m2 24,799

Stolarka    -(0,80*1,70*4+0,95*2,0+1,0*1,55*9+1,60*1,55+0,20*1,20*5) m2 -24,97

Elewacja od strony wejścia głównej do budynku    11,80*6,90+(1,0+6,05)*7,70 m2 135,705

Stolarka    -(1,0*2,0+1,0*1,60*3+1,20*1,60+0,40*1,50*2+0,90*3,75+0,30*0,50*2+1,10*0,40*3) m2 -14,915

Elewacja od strony wejścia do sklepu    13,05*6,90 m2 90,045

Stolarka    -(1,80*1,70*4+1,0*2,65+1,0*1,55+1,10*0,40*3) m2 -17,76

Elewacja boczna    11,80*6,90+1,0*7,70+2,92*3,10+6,0*3,45+6,0*4,60 m2 146,472

Stolarka    -(1,0*1,88+0,35*1,30*2+1,0*1,55*4+1,20*0,60*2+1,10*0,40*4+0,20*1,20*2) m2 -12,67

razem m2 431,459

51 KNR 0-23 

2612/02

Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie do ościeży płyt styropianowych

Elewacja od strony ul. Michałkowickiej

Wnęki okienne/ drzwiowe    

((0,80+1,70*2)*4+(0,95+2,0*2)+(1,0+1,55*2)*9+(1,60+1,55*2)+(0,20+1,20*2)*5)*0,30

m2 22,905

Elewacja od strony wejścia głównej do budynku

Wnęki okienne/ drzwiowe    

((1,0+2,0*2)+(1,0+1,60*2)*3+(1,20+1,60*2)+(0,40+1,50*2)*2+(0,90+3,75*2)*2+(0,30+0,50*2)*2+(1,10+0,4

0*2)*3)*0,30

m2 16,17

Elewacja od strony wejścia do sklepu

Wnęki okienne/ drzwiowe    ((1,80+1,70*2)*4+(1,0+2,65*2)+(1,0+1,55*2)+(1,10+0,40*2)*3)*0,30 m2 11,07

Elewacja boczna

Wnęki okienne    

((1,20+0,60*2)*2+(0,35+1,30*2)*2+(1,0+1,90*2)+(1,0+1,55*2)*4+(1,10+0,40*2)*4+(0,20+1,20*2))*0,30

m2 12,63

razem m2 62,775

52 KNR 0-23 

2612/04

Ocieplenie ścian budynków z cegły  płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych

431,459*6 szt 2.588,754

razem szt 2.588,754

53 KNR 0-23 

2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi

m2 431,459

54 KNR 0-23 

2612/07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi

m2 62,775

55 KNR 0-23 

2612/08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami 

styropianowymi

((0,80*2+1,70*2)*4+(0,95*2+2,0*2)+(1,0*2+1,55*2)*9+(1,60*2+1,55*2)+(0,20*2+1,20*2)*5) m 92,1

((1,0*2+2,0*2)+(1,0*2+1,60*2)*3+(1,20*2+1,60*2)+(0,40*2+1,50*2)*2+(0,90*2+3,75*2)*2+(0,30*2+0,50*

2)*2+(1,10*2+0,40*2)*3)

m 65,6

((1,80*2+1,70*2)*4+(1,0*2+2,65*2)+(1,0*2+1,55*2)+(1,10*2+0,40*2)*3) m 49,4
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((1,20*2+0,60*2)*2+(0,35*2+1,30*2)*2+(1,0*2+1,90*2)+(1,0*2+1,55*2)*4+(1,10*2+0,40*2)*4+(0,20*2+1,

20*2))

m 54,8

6,90*2+7,70*4 m 44,6

razem m 306,5

56 KNR 0-23 

0933/01

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

431,459+62,775 m2 494,234

razem m2 494,234

57 KNR 0-23 

0933/02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych o grubości 2mm na ścianach 

płaskich i powierzchniach poziomych m2 431,459

58 KNR 0-23 

0933/04

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych o grubości 2mm na ościeżach o 

szerokości do 30cm m2 62,775

59 NNRNKB 6 

0541/02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - Parapety okienne

Elewacja od strony ul. Michałkowickiej    (1,0*9+1,60+0,20*5+0,8*4)*0,40 m2 5,92

Elewacja od strony wejścia głównej do budynku    (1,1*3+1,20+1,0*3+0,90+0,30*2+0,40*2+0,20*2)*0,40 m2 4,08

Elewacja od strony wejścia do sklepu    (1,10*3+1,0+1,80*4)*0,40 m2 4,6

Elewacja boczna    (1,10*4+1,0*4+0,35*2+1,0+1,20*2+0,20*2)*0,40 m2 5,16

razem m2 19,76

60 KNR K-25 

0201/08

Montaż profili gzymsów i parapetów- odtworzenie profili okiennych w oknach na poddaszu

0,30*2*5 m 3

0,30*2*2 m 1,2

0,30*2*2 m 1,2

razem m 5,4

61   KNR 2-02 

rozdz.16 

Praca rusztowań - Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, bez osłony 

siatkowej o wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego)

Nakłady robocizny = 2 109,64 r-g

Skład zespołu roboczego = 5

Współczynnik przestoju = 0,84

Współczynnik za pomosty = 1 kpl 1

62 KNR 4-01 

0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

78,318*0,02+5,40*0,15*0,15 m3 1,688

razem m3 1,688

63 KNR 4-01 

0108/10

(dopłata 9x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

m3 1,688

64   Kalkulacja 

indywidualna 

Utylizacja gruzu budowlanego

m3 1,688

1.5. Remont schodów

1.5.1. Schody wejściowe od strony sklepu

65 KNR 4-01 

0211/03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach -  podkucie powierzchni 

posadzki schodowej

5,60*2,50 m2 14

razem m2 14

66 KNR 2-31 

0815/03

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt kamiennych o grubości 7cm na 

podsypce piaskowej - stopień z kostki brukowej do rozbiórki

2,50*0,38 m2 0,95

razem m2 0,95

67 KNR 2-02 

0218/01

Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na 

gotowym podłożu - nadlanie jednego stopnia schodowego

2,80*0,30*0,30 m3 0,252

5,60*0,30*0,30 m3 0,504

razem m3 0,756

68 KNR 2-02 

0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych

0,756*90/1000 t 0,068

razem t 0,068

69 KNR-W 2-02 

1104/01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro - wyrównanie 

istniejącej posadzki m2 14

70 KNR-W 2-02 

1104/03

(dopłata 5x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 

10mm

m2 14

71 NNRNKB 7 

1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- emulsja sczepna do betonu - spocznik, 

stopnica, podstopnica

5,90*2,80 m2 16,52

(2,50*2+5,60)*0,20 m2 2,12
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(2,20*2+5,0)*0,20 m2 1,88

(0,65*2+2,0)*0,20 m2 0,66

(0,34*2+1,35)*0,20 m2 0,406

1,0*0,20 m2 0,2

razem m2 21,786

72 KNR-W 2-02 

1104/01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro

m2 21,786

73 KNR-W 2-02 

1104/03

(dopłata 5x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 

10mm

m2 21,786

74 KNR 4-01 

0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

14,0*0,05+0,95*0,08 m3 0,776

razem m3 0,776

75 KNR 4-01 

0108/10

(dopłata 9x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

m3 0,776

76   Kalkulacja 

indywidualna 

Utylizacja gruzu budowlanego

m3 0,776

1.5.2. Schody główne do budynku

77 KNR 4-01 

1306/01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych

szt 1

78 KNR-W 4-01 

0212/04

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm - schody do 

budynku

1,25*0,55*0,25 m3 0,172

0,80*1,51*0,15 m3 0,181

1,04*1,51*0,16 m3 0,251

razem m3 0,604

79 KNR-W 4-01 

0102/01

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie suchym i 

wilgotnym kategorii I-II

1,8*1,5*1,0 m3 2,7

razem m3 2,7

80 KNR 2-31 

0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

I-IV

1,8*1,5 m2 2,7

razem m2 2,7

81 KNR 2-31 

0114/01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm

m2 2,7

82 KNR 2-31 

0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2 2,7

83 KNR 2-31 

0105/01

Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie

m2 2,7

84 KNR 2-31 

0105/02

(dopłata 7x)

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm

m2 2,7

85 KNR 2-02 

1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego - podkład betonowy pod porjektowane schody

1,50*1,20*0,40 m3 0,72

razem m3 0,72

86 KNR 2-02 

0218/01

Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na 

gotowym podłożu

1,50*0,60*0,15 m3 0,135

1,50*0,90*0,15 m3 0,203

1,50*1,20*0,15 m3 0,27

razem m3 0,608

87 KNR 2-02 

0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych

0,608*90/1000 t 0,055

razem t 0,055

88 KNR 2-02 

1207/01

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane

m 1,2

89 KNR 4-01 

0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

m3 0,604

90 KNR 4-01 

0108/10

(dopłata 9x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

m3 0,604
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91   Kalkulacja 

indywidualna 

Utylizacja gruzu budowlanego

m3 0,604

92 KNR 4-01 

0108/07

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV

m3 2,7

93 KNR 4-01 

0108/08

(dopłata 9x)

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

m3 2,7

1.5.3. Schody wraz z tarasem

94 KNR-W 4-01 

0812/05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju

1,40*3,42 m2 4,788

4,55*2,77 m2 12,604

2,92*1,37 m2 4

2,92*(0,30+0,40) m2 2,044

0,76*1,76 m2 1,338

razem m2 24,774

95 KNR-W 4-01 

0808/08

Rozbiórka cokolików

2,15+1,80+5,30+2,75+4,57+0,60-0,95 m 16,22

razem m 16,22

96 NNRNKB 7 

1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- emulsja sczepna do betonu

m2 24,774

97 KNR-W 2-02 

1104/01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro

m2 24,774

98 KNR-W 2-02 

1111/03

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej 

układane metodą regularną - taras

1,40*3,42 m2 4,788

4,55*2,77 m2 12,604

0,76*1,76 m2 1,338

razem m2 18,73

99 KNR-W 2-02 

1120/02

Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układanych na zaprawie klejowej

2,92*1,37 m2 4

2,92*(0,30+0,40) m2 2,044

razem m2 6,044

100 KNR-W 2-02 

1115/02

Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej

m 16,22

101 KNR 4-01 

0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

24,774*0,02+16,22*0,10*0,02 m3 0,528

razem m3 0,528

102 KNR 4-01 

0108/10

(dopłata 9x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

m3 0,528

103   Kalkulacja 

indywidualna 

Utylizacja gruzu budowlanego

m3 0,528

1.6. Roboty uzupełniające

104   Kalkulacja 

indywidualna 

Oczyszczenie elewacji z zbędnych elementów okablowania oraz elementów stalowych

kpl 1

105   Kalkulacja 

indywidualna 

Uporządkowanie instalacji elektrycznej na budynku wraz z montażem ponownym instalacji po wykonaniu 

termomodernizacji

kpl 1

106   Kalkulacja 

indywidualna 

Demontaż reklam na elewacji

kpl 1

107 KNR-W 4-01 

0353/06

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2

szt 2

108 KNR-W 4-01 

0353/07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2

szt 1

109 KNR-W 4-01 

0353/08

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

1,0*2,65 m2 2,65

razem m2 2,65

110 KNR-W 4-01 

1214/02

Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5m2

1,0*1,75+0,35*1,20*2+1,0*2,65 m2 5,24
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razem m2 5,24

111 KNR-W 4-01 

1212/05

Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych

m2 5,24

112 KNR-W 2-02 

1210/01

Kraty prętowe stałe o powierzchni do 1m2 osadzone w ścianach - osadzenie ponownie krat okiennych po 

wykonanej termomodernizacji

0,35*1,20*2 m2 0,84

razem m2 0,84

113 KNR-W 2-02 

1210/02

Kraty prętowe stałe o powierzchni do 2m2 osadzone w ścianach- osadzenie ponownie krat okiennych po 

wykonanej termomodernizacji

1,0*1,75 m2 1,75

razem m2 1,75

114 KNR-W 2-02 

1211/03

Kraty stalowe otwierane, prętowe o powierzchni ponad 2m2 osadzone w ścianach- osadzenie ponownie krat 

okiennych po wykonanej termomodernizacji

1,0*2,65 m2 2,65

razem m2 2,65

115 KNR 2-17 

0156/02

Nawietrzaki podokienne, typ A w murach o grubości do 2 cegieł - Montaż nawiewników podokiennych

szt 2

116 KNR 4-01 

0354/06

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2 - zabudowa z blachy okien 

piwnicznych szt 3

117 KNR 0-19 

0929/01

Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 0,4m2 - okienka 

piwniczne, okna na poddaszu

Okno poddasza    0,20*1,10*8 m2 1,76

Okna w wc    0,3*0,50*2 m2 0,3

Okno piwniczne    0,80*0,40*10 m2 3,2

razem m2 5,26

118 KNR 0-19 

0929/02

Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 0,6m2 - okno na 

poddaszu, lokal usługowy na parterze

Okno poddasza    1,10*0,40*10 m2 4,4

0,40*1,25*2 m2 1

razem m2 5,4

119 KNNR 3 

0702/06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych stalowych z ościeżnicą stalową- Drzwi wejściowe 

do lokalu użytkowego od strony ul. Michałkowickiej

0,95*2,05 m2 1,948

razem m2 1,948

120 KNNR 3 

0702/06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych drewnianych z ościeżnicą drewnianą-  -wejście 

główne do budynku

1,0*2,20 m2 2,2

razem m2 2,2

121   Kalkulacja 

indywidualna 

Wymiana skrzynki gazowej na elewacji

szt 1

122 KNNR-W 9 

0210/01

Urządzenia łączności wewnętrznej przyzywowej - wymiana tablicy przyzywowej . Panel domofonu na elewacji

szt 1

123   Kalkulacja 

indywidualna 

Wykonanie oświetlenia strefy wejściowej do budynku wraz z czujnikiem zmierzhu oraz zabudową nowego 

numeratora

kpl 1

124 KNR 7-11 

0611/04

Demontaż zadaszenia nad wejściem do sklepu

szt 1

125 KNR 2-02 

1220/04

Konstrukcje daszków jednospadowe - Analogia: Wykonanie nowego zadaszenie nad drzwiami wejściowymi do 

sklepu z blachy trapezowej na konstrukcji stalowej

1,80*1,0 m2 1,8

razem m2 1,8

126 KNR 4-01 

0713/01

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

0,45*4*1,80*2 m2 6,48

(1,42*2+0,45*2)*1,80 m2 6,732

((1,20+2,20)*0,50*1,40+1,20*0,50)*2+0,42*1,95*2 m2 7,598

(0,75*2+1,10*2)*1,80 m2 6,66

razem m2 27,47

127 KNR 4-01 

1201/01

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian

m2 27,47

2. Dachy

2.1. Dach główny

128 KNR 4-01 

0535/04

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

12,0*2+13,50 m 37,5

razem m 37,5
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129 KNR 4-01 

0535/06

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

8,7*2+8,90+8,50 m 34,8

razem m 34,8

130 KNR 4-01 

0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas 

nadrynnowy, podrynnowy, attyka, zadasznie kominów

Kominy    0,60*0,50 m2 0,3

1,20*0,50 m2 0,6

0,85*0,85+0,45*0,50 m2 0,948

Listwa dociskowa    (1,45*2+0,42*2)*0,15 m2 0,561

(0,42*2+0,50*2)*2*0,15 m2 0,552

(1,15*2+0,42*2)*0,15 m2 0,471

(0,73*2+1,10*2)*0,15 m2 0,549

Attyka    (15,30+5,80*2+0,50*2)*0,60 m2 16,74

razem m2 20,721

131 KNR 4-01 

0410/02

Wymiana podsufitki z desek niestruganych grubości 25mm - okap dachowy

37,40*0,20 m2 7,48

razem m2 7,48

132 KNR 4-01 

0414/11

Wymiana  desek czołowych

12,0*2+13,40 m 37,4

razem m 37,4

133 KNR-W 4-01 

0518/01

Drobne naprawy pokrycia polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - przecięcie pęcherzy

13,40*12,0*1,04 m2 167,232

13,60*5,60*1,04 m2 79,206

razem m2 246,438

134 KNR-W 4-01 

0518/03

Drobne naprawy pokrycia polegające na wstawianiu łat do 1,0m2

szt 8

135 KNR-W 2-02 

0504/01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe

m2 246,438

136 KNR-W 2-02 

0504/03

Pokrycie papą termozgrzewalna - obróbki z papy nawierzchniowej

(13,20+5,40*2+0,40*2+0,50*2+1,45*2+0,40*2+0,40*2+0,50*2+1,20*2+0,40*2+0,75*2+1,10*2)*0,50 m2 19,1

razem m2 19,1

137 NNRNKB 6 

0541/01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - pas nadrynnowy, listwa 

dociskowa na kominach

Pas nadrynnowy    (13,40+12,0*2)*0,25 m2 9,35

Listwa dociskowa    (1,45*2+0,42*2)*0,15 m2 0,561

(0,42*2+0,50*2)*2*0,15 m2 0,552

(1,15*2+0,42*2)*0,15 m2 0,471

(0,73*2+1,10*2)*0,15 m2 0,549

razem m2 11,483

138 NNRNKB 6 

0541/02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - pas podrynnowy, attyka

Pas nadrynnowy    (13,40+12,0*2)*0,60 m2 22,44

Attyka    (15,30+5,80*2+0,50*2)*0,60 m2 16,74

razem m2 39,18

139 KNR K-05 

0406/02

Demontaż starej pokrywy wyłazu oraz montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym, Rx1,2

kpl 1

140 KNR-W 2-02 

0519/04

Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej półokrągłe o średnicy 15cm

m 37,5

141 KNR-W 2-02 

0519/08

Zbiorniczki przy rynnach dachowych z blachy stalowej powlekanej

szt 4

142 KNR-W 2-02 

0526/03

Rury spustowe okrągłe o średnicy 12cm z blachy powlekanej

m 34,8

143 KNR-W 4-02 

0218/07

Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i syfonem

kpl 1

144 KNCK 1 

1104/01

Ułożenie ścieków drogowych - prefabrykaty ściekowe o grubości 15cm, podsypka piaskowa

2,0*3 m 6

razem m 6

145 KNR 4-05t2 

0119/02

Mechaniczne czyszczenie przykanalików

szt 1

146 KNR 4-05t2 

0122/04

Mechaniczne czyszczenie rury deszczowej z osadnikiem i kolanem w obiektach mieszkalnych - Udrożnienie 

odcinka kanalizacji deszczowej do studzienki kanalizacji deszczowej odcinek ok. 5m szt 1
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147 KNR-W 2-02 

0533/01

Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20cm (blacha ocynkowana płaska 0,60mm) - demontaż 
starych nasad wentylacyjnych , montaż nowych szt 6

148 KNR-W 4-01 

0310/01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3 - rozbiórka zwięczenia komina z 

nadmurowaniem do wys. 100cm

0,42*0,52*0,40 m3 0,087

razem m3 0,087

149 KNR 4-01 

0711/02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w 

jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków 

ceramicznych, gazo- i pianobetonu - Naprawa tynków na kominach

(1,15*2+0,42*2)*0,80 m2 2,512

(0,75*4)*1,55+(0,33*2+0,42)*0,80 m2 5,514

(0,42*0,50*2)*0,80*2 m2 0,672

(1,45*2+0,42*2)*0,90 m2 3,366

razem m2 12,064

150 KNR-W 2-02 

0220/05

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm

0,50*0,60*2 m2 0,6

0,85*0,85+0,40*0,50 m2 0,923

1,25*0,50 m2 0,625

razem m2 2,148

151 KNR 0-23 

2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków

m2 12,064

152 KNR 0-23 

2612/08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami 

styropianowymi

4*0,80 m 3,2

4*1,55+2*0,80 m 7,8

4*0,80*2 m 6,4

4*0,90 m 3,6

razem m 21

153 KNR 0-23 

0933/01

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

m2 12,064

154 KNR 0-23 

0933/02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych o grubości 2mm na ścianach 

płaskich i powierzchniach poziomych m2 12,064

155   Kalkulacja 

indywidualna 

Demontaż istaniejącego masztu telewizyjnego wraz z montażem nowego systemowego

kpl 1

2.2. Daszek na wejściem do budynku

156 KNR-W 4-01 

0518/06

Rozbiórki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach betonowych - daszek nad wejściem

1,40*0,80 m2 1,12

razem m2 1,12

157 KNR-W 4-01 

0518/07

(dopłata 2x)

Rozbiórki pokrycia następnej warstwy papy na dachach betonowych

1,40*0,80 m2 1,12

razem m2 1,12

158 NNRNKB 7 

1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- emulsja sczepna do betonu

m2 1,12

159 KNR-W 4-01 

0803/01

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro

m2 1,12

160 KNR-W 2-02 

0504/01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - daszek nad wejściem

m2 1,12

161 NNRNKB 6 

0541/01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - obróbka daszku nad wejściem

Wiatrówka    (0,80*2*0,25) m2 0,4

Na styku z budynkiem    1,40*0,25 m2 0,35

Okap    1,40*0,15 m2 0,21

razem m2 0,96

162 KNR-W 2-02 

0519/02

Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej półokrągłe o średnicy10cm

m 1,4

163 KNR-W 2-02 

0519/08

Zbiorniczki przy rynnach dachowych z blachy stalowej powlekanej

szt 1

164 KNR-W 2-02 

0526/01

Rury spustowe okrągłe o średnicy 8cm z blachy powlekanej

m 2,5

2.3. Dach niski od strony ul. michałowickiej kryty papą

165 KNR 4-01 

0535/04

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

m 3,8

166 KNR 4-01 

0535/06

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

m 1,5



Rodos 7.0.14 [12541] Strona 12/12

Tabela przedmiaru robót

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

167 KNR 4-01 

0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas 

nadrynnowy, podrynnowy, attyka

3,80*0,50 m2 1,9

Attyka    (6,0+3,60)*0,50 m2 4,8

razem m2 6,7

168 KNR 4-01 

0410/02

Wymiana podsufitki z desek niestruganych grubości 25mm - okap dachowy

3,60*0,20 m2 0,72

razem m2 0,72

169 KNR 4-01 

0414/11

Wymiana  desek czołowych

m 3,6

170 KNR-W 4-01 

0518/01

Drobne naprawy pokrycia polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - przecięcie pęcherzy

5,70*3,60 m2 20,52

razem m2 20,52

171 KNR-W 4-01 

0518/03

Drobne naprawy pokrycia polegające na wstawianiu łat do 1,0m2

szt 2

172 KNR-W 2-02 

0504/01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe

m2 20,52

173 KNR-W 2-02 

0504/03

Pokrycie papą termozgrzewalna - obróbki z papy nawierzchniowej

(5,70*2+3,60)*0,50 m2 7,5

razem m2 7,5

174 NNRNKB 6 

0541/01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - pas nadrynnowy

3,80*0,25 m2 0,95

razem m2 0,95

175 NNRNKB 6 

0541/02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - pas podrynnowy, attyka, 

styk z budynkiem

3,80*0,50 m2 1,9

Attyka    (6,0+3,60)*0,60 m2 5,76

5,70*0,30 m2 1,71

razem m2 9,37

176 KNR-W 2-02 

0519/04

Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej półokrągłe o średnicy 15cm

m 3,7

177 KNR-W 2-02 

0519/08

Zbiorniczki przy rynnach dachowych z blachy stalowej powlekanej

szt 1

178 KNR-W 2-02 

0526/03

Rury spustowe okrągłe o średnicy 12cm z blachy powlekanej

m 1,5

2.4. Dach niski od strony ul. michałowickiej kryty blachą

179 KNR 4-01 

0535/02

Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

3,5*6,0 m2 21

razem m2 21

180 KNR 2-05 

1006/01

Montaż konstrukcji uzupełniających z profili zimnogiętych pod lekką obudowę o masie do 15kg - Analogia: 

Wymiana skorodowanej kontrukcji stalowej przyjęto 100kg, Rx1,5 t 0,01

181 KNR 7-12 

0104/03

Czyszczenie ręczne przez młotkowanie konstrukcji stalowych szkieletowych od stanu wyjściowego 

powierzchni B do trzeciego stopnia czystości - oczyszczenie konstrukcji stalowej m2 21

182 KNR 7-12 

0105/03

Odtłuszczanie konstrukcji stalowych szkieletowych

m2 21

183 KNR 7-12 

0205/03

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji stalowych szkieletowych

m2 21

184 KNR 7-12 

0211/03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji stalowych 

szkieletowych m2 21

185 KNR 2-05 

1008/01

Lekka obudowa z blach fałdowych stalowych bez ocieplenia dachów płaskich o nachyleniu do 10% 

montowana metodą tradycyjną - Blacha trapezowa niski trapez m2 21


