
Śląska 72 m 5 inwest MODERNIZACJA mieszkania 06 2019 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Roboty remontowo-budowlane i instalacyjne

1 STOLARKA  DRZWIOWA I OKIENNA - ROBOTY TOWARZYSZĄCE
1

d.1
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych m

<kuchnia> 1,25 m 1,250
RAZEM 1,250

2
d.1

KNR 4-01
0354-09

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

szt.

<wejście 0,80x2,0> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

< pokój 1,0*2,0 > 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNR 4-01
0306-03

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian

m2

<zwężenie otworu drzwi pokojowych> 2,15*0,25 m2 0,538
RAZEM 0,538

5
d.1

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych z kątownika 50x50x5 mm

m

<drzwi pokojowe> 1,15*2 m 2,300
RAZEM 2,300

6
d.1

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.5 m 2,300
RAZEM 2,300

7
d.1

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni otworu do 2.0 m2
w ścianach z cegieł

m2

<wejście> 0,80*2,0 m2 1,600
<pokój > 0,80*2,0 m2 1,600

RAZEM 3,200
8

d.1
KNR 9-09
0408-01

Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych  z płyt
g-k.

m2

<łazienka> 0,80*2,0 m2 1,600
RAZEM 1,600

9
d.1

KNR 2-02
1019-08

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wy-
kończone

m2

<wejście> 0,80*2,0 m2 1,600
RAZEM 1,600

10
d.1

KNR 2-02
1017-04

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne lub szklone o po-
wierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0,2 m2 fabrycznie
wykończone

m2

<pokój > 0,80*2,0 m2 1,600
RAZEM 1,600

11
d.1

KNR 2-02
1017-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do
1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykończone , z
kratką nawiewną o pow. min.200 cm2

m2

<łazienka> 0,80*2,0 m2 1,600
RAZEM 1,600

12
d.1

KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek drzwiowych z szyldami szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

13
d.1

KNR 4-01
0920-21

Założenie na nowym miejscu wkładki patentowej szt.

<drzwi wejściowe> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 25 cm

m

<wejście - od strony klatki schod.> 2,10*2+1,0 m 5,200
RAZEM 5,200

15
d.1

KNR 4-01
0411-08
analogia

Wstawienie progów drewnianych szt.

 <wejście + pokój + łazienka> 1+1+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000

16
d.1 kalk. własna

Regulacja i dopasowanie skrzydeł okiennych z pcw o pow.ok. 1,50 m2 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

17
d.1

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników z pcw do 1.5 m w ścianach z cegieł <1,25*0,25> szt.

<kuchnia - łazienka> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2 ROBOTY MURARSKO-TYNKARSKIE, PODŁOGI I POSADZKI, OKŁADZINY STROPÓW
18

d.2
KNR 4-01
0701-02

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

m2
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<kuchnia> [2,03+3,38+1,85]*2,82*20% m2 4,095
<proj. łazienka - kabina> [1,0+0,90]*2,20 m2 4,180

RAZEM 8,275
19

d.2
KNR 4-01
0716-01

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

m2

poz.18 m2 8,275
RAZEM 8,275

20
d.2

KNR 4-01
0713-01

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

m2

<kuchnia> [2,03+3,38+1,85]*2,82*80% m2 16,379
<proj.łazenka> [1,94+1,0]*2,82 m2 8,291

RAZEM 24,670
21

d.2
KNR 4-01
0428-01
analogia

Rozebranie podłóg z płyt pażdzierzowych grub.20 mm m2

<pokój> 5,30*3,40 m2 18,020
<kuchnia> 3,10*3,08 m2 9,548

RAZEM 27,568
22

d.2
KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust m2

<kuchnia> 3,10*3,08 m2 9,548
RAZEM 9,548

23
d.2

KNR 4-01
0429-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep grub. 8 cm. m2

poz.22 m2 9,548
RAZEM 9,548

24
d.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa grub. 8 cm.

m2

poz.22 m2 9,548
RAZEM 9,548

25
d.2

KNR 2-02
0410-03
analogia

Wykonanie rusztu drewnianego łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarci-
cy nasyconej wraz z wypoziomowaniem podłoża pod płyty OSB

m2

poz.22 m2 9,548
RAZEM 9,548

26
d.2

KNR 4-01
0820-03

Przybicie do podłóg płyt OSB grub.25 mm. m2

<kuchnia z proj. łazienką> poz.22 m2 9,548
RAZEM 9,548

27
d.2

KNR-W 2-02
2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych 12,5 mm na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo
75-01

m2

<łazienka> 3,0*2,37 m2 7,110
RAZEM 7,110

28
d.2 kalk. własna

Wykonanie wzmocnienia w ściance g-k pod montaż umywalki z profili zimno-
giętych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.2

KNR-W 2-02
1015-04

Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 1.0 m2 m2

3,0*0,45 m2 1,350
RAZEM 1,350

30
d.2

KNR AT-43
0401-04

Suchy jastrych RIGIDUR układany na pełnym podłożu - powłoka gruntująca m2

<łazienka> 1,0*2,92 m2 2,920
RAZEM 2,920

31
d.2

KNR AT-43
0401-03 z.o.
4.1. z.o. 4.2. 

Suchy jastrych RIGIDUR układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu
(system 7.05.00) Podłogi o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu
mniejszym niż 5 m2.
R*1,1*1,1

m2

<łazienka> poz.30 m2 2,920
RAZEM 2,920

32
d.2

KNR AT-40
0413-03

Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w
płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw

m2

poz.30 m2 2,920
RAZEM 2,920

33
d.2

KNR AT-40
0418-01

Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej m

<łazienka - podłoga> [1,0+2,92]*2 m 7,840
RAZEM 7,840

34
d.2

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.30 m2 2,920
RAZEM 2,920

35
d.2

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 33x33 cm

m2
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poz.30 m2 2,920

RAZEM 2,920
36

d.2
KNR AT-23
0216-06

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie
cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm

m

<łazienka> [1,0+2,92]*2 - 0,80 m 7,040
RAZEM 7,040

37
d.2

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne grun-
towanie podłoża pod kleje cementowe

m2

<kabina> [0,85+0,85]*2,20 m2 3,740
RAZEM 3,740

38
d.2

KNR AT-22
0106-06

Dodatek za naniesienie mineralnej warstwy sczepnej na spód płytek m2

poz.37 m2 3,740
RAZEM 3,740

39
d.2

KNR AT-22
0204-05

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm

m2

poz.37 m2 3,740
RAZEM 3,740

40
d.2

KNR AT-23
0218-02

Listwy zakończeniowe z pcw obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejo-
wej

m

<łazienka - drzwi> 2,05*2+0,90 + <krawędzie płytek> 2,20*2+0,85*2 m 11,100
RAZEM 11,100

41
d.2

KNR AT-23
0218-02

Listwy zakończeniowe metalowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie kle-
jowej

m

<łazienka - listwa progowa> 0,80 m 0,800
RAZEM 0,800

42
d.2

KNR 4-01
0820-03

Przybicie do podłóg płyt OSB grub. 20 mm m2

<pokój> 5,30*3,40 m2 18,020
RAZEM 18,020

43
d.2

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2

<pokój> 5,30*3,40 m2 18,020
<kuchnia> 3,10*3,08 - 2,92*1,10 m2 6,336

RAZEM 24,356
44

d.2
KNR-W 2-02
1124-04

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone m

<pokój> 5,50+3,82+5,27+3,06 - 0,80 m 16,850
<kuchnia> [2,03+0,12+3,38+1,85+2,92] - 0,80*2 m 8,700

RAZEM 25,550
45

d.2
KNR 4-01
0310-05

Sprawdzenie przewodów kominowych [dymowe] m

6,0 m 6,000
RAZEM 6,000

3 ROBOTY ZDUŃSKIE
46

d.3
KNR 4-01
0310-03

Wykucie otworów do komina szt.

<pokój> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.3 kalk. własna

Piece pokojowe ceramiczne znormalizowane - kafle kwadratowe m3

0,55*0,77*1,75 m3 0,741
RAZEM 0,741

4 ROBOTY MALARSKIE
48

d.4
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

sufity <kuchnia z proj. łazienką> 3,10*3,08 m2 9,548
<pokój> 5,30*3,40 m2 18,020

ściany <pokój> [5,50+3,82+5,27+3,06]*2,82 - 0,80*2,0 m2 48,173
RAZEM 75,741

49
d.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

<pokój sufit + ściany>  5,30*3,40 + [5,50+3,82+5,27+3,06]*2,82 -0,80*2,0 m2 66,193
RAZEM 66,193

50
d.4

ZKNR C-2
0101-07
analogia

Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów - przed malowaniem m2

<pokój > poz.49 m2 66,193
<kuchnia z proj. łazienką > 3,10*3,08 +  [2,84+3,13+3,38+3,07]*2,82 + <ścian-
ka g-k> 3,0*2,82*2 - 0,80*2,0*2 

m2 58,292

RAZEM 124,485
51

d.4
KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków

m2

<ścianka - łazienka> 3,0*2,82*2 - 0,80*2,0*2 - <naświetle> 3,0*0,45 m2 12,370
RAZEM 12,370

52
d.4

KNR 2-02
1505-01

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

m2
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poz.50- poz.51 m2 112,115

RAZEM 112,115
53

d.4
KNR 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i
elementów pełnych o powierzchni ponad 0,5 m2 bez szpachlowania

m2

<ościeżnice drzwiowe>  0,80*2,0*0,50 *2 m2 1,600
RAZEM 1,600

5 ROBOTY INSTALACYJNE I TOWARZYSZĄCE
54

d.5
KNR-W 4-01
0338-03

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

m

4,50 m 4,500
RAZEM 4,500

55
d.5

KNR 4-01
0336-01

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

m

5,00 m 5,000
RAZEM 5,000

56
d.5

KNR 4-01
0339-01

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

m

2,00 m 2,000
RAZEM 2,000

57
d.5

KNR-W 4-01
0335-09

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

szt.

 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

58
d.5

KNR-W 4-01
0325-04

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

poz.57 szt. 2,000
RAZEM 2,000

59
d.5

KNR-W 4-02
0144-06

Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 15-20 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

60
d.5

KNR-W 4-02
0121-03

Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewa-
nych

m

<kuchnia - kl. schod. > 2,0 m 2,000
RAZEM 2,000

61
d.5

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły-
wowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucz-
nych

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.5

KNR-W 4-02
0140-03

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

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

63
d.5

KNR-W 4-02
0229-07

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

0,50 m 0,500
RAZEM 0,500

64
d.5

KNR-W 4-02
0232-06

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

<zlew> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

65
d.5

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. Rurociągi do
ciepłej wody z wkładka aluminiową.

m

poz.60 m 2,000
<zimna + ciepła woda: bojler, prysznic, umywalka, zlew; zimna woda: wc, pral-
ka>  19,0

m 19,000

RAZEM 21,000
66

d.5
KNR-W 2-15
0123-01

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o
śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

67
d.5

KNR-W 2-15
0140-06

Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm - wodomierz
klasy "C"

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

68
d.5

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

<bojler, prysznic, umywalka, zlew, pralka>  2+2+2+2+1 szt. 9,000
RAZEM 9,000

69
d.5

KNR-W 2-15
0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr.
zewnętrznej 20 mm

szt.

<wc>  1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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70

d.5
KNR-W 2-15
0130-01
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 15 mm - zawory kątowe na podejściach

szt.

<wc, bojler, umywalka, zlew, pralka>  1+2+2+2+1 szt. 8,000
RAZEM 8,000

71
d.5

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

<umywalka, zlew> 1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

72
d.5

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

73
d.5

KNR-W 2-15
0207-01

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

m

4,5 m 4,500
RAZEM 4,500

74
d.5

KNR-W 2-15
0207-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

3,00 m 3,000
RAZEM 3,000

75
d.5

KNR-W 2-15
0211-04

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 32 mm podej.

<pralka> 1 podej. 1,000
RAZEM 1,000

76
d.5

KNR-W 2-15
0211-01

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

podej.

<zlew, brodzik, umywalka>  1+1+1 podej. 3,000
RAZEM 3,000

77
d.5

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych - w tym trójnik fi 110x110x75mm

podej.

<wc>  1 podej. 1,000
RAZEM 1,000

78
d.5

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce (bez kosztu szafki) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

79
d.5

KNR-W 2-15
0218-03

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

<zlew>  1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

80
d.5

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

81
d.5

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

82
d.5

KNR-W 2-15
0218-01
analogia

Odwodnienie liniowe natrysku tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej, o śr. 50
mm

szt.

<odwodnienie liniowe natrysku>  1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

83
d.5

KNR 0-35
0125-09
analogia

Drzwi do natrysku regulowane z szybami ze szkła hartowanego - tylko drzwi
otwierane lub przesuwne bez kosztu brodzika (natrysk z odpływem liniowym w
podłodze); współczynnik do R=0,7
R*0,7

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

84
d.5

KNR 0-31
0105-03
analogia

Montaż zasobnikowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o pojemnoś-
ci do 75 dm3 - bojler elektryczny o pojemności 60dm3
podgrzewacze wody zasobnikowe, wiszące o pojemności 60 dm3 z zestawem
przyłączeniowym

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

85
d.5

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr. 6 mm (C)

m

poz.65 m 21,000
RAZEM 21,000

86
d.5

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)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1,0 prób. 1,000
 
poz.65 m 21,000

RAZEM 21,000
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87

d.5
KNR-W 4-01
0207-01
analogia

Wypełnienie zaprawą cementową bez deskowań i stemplowań bruzd z przewo-
dami instalacyjnymi o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach

m

poz.54+poz.55+poz.56 m 11,500
RAZEM 11,500

88
d.5

 
kalk. własna

Montaż czujników tlenku węgla i dymu w kuchni szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6 WENTYLACJA ŁAZIENKI
89

d.6
KNR-W 4-01
0427-04

Wycięcie otworów dla komina wentylacyjnego w stropie międzypiętrowym msc.

1 msc. 1,000
RAZEM 1,000

90
d.6

KNR-W 4-01
0427-05

Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym msc.

1 msc. 1,000
RAZEM 1,000

91
d.6

 
kalk. własna

Komin wentylacyjny z rury jednościennej o przekroju kołowym , z blachy ocyn-
kowanej grub.0,5-0,6 mm.
rura stalowa jednościenna fi 15 cm.z blachy ocynkowanej grub. 0,5-0,6 mm.
dług. 100 cm. - szt. 2
rura stalowa jednościenna fi 15 cm.z bl. ocynk. grub.0,5-0,6 mm.dług.50 cm.-
szt. 1
trójnik z blachy ocynk.90 st. fi 150 mm. z blachy ocynk. szt 1
odkraplacz z blachy ocynk.150 mm. szt.1
kolano 90st. fi 15 cm.z blachy ocynkowanej grub. 0,5-0,6 mm

m

2,00 m 2,000
RAZEM 2,000

92
d.6

 
kalk. własna

Komin wentylacyjny izolowany o średnicy 150/250 mm. montowany nad da-
chem budynku - rura dwuścienna wewnętrzna i zewnętrzna z blachy ocynko-
wanej o grub. 0,5-0,6 mm. Ocieplenie z wełny mineralnej 50 mm. Komin za-
kończony nasadą cylindryczną lub. nasadą "H" z blachy ocynkowanej.
nasada z blachy kwasoodpornej - szt.1
ustnik izolowany 150/225-250 mm.- szt.1
zaślepka wełny mineralnej 150/225-250mm.- szt.1
rura izolowana prosta fi 150/225-250mm. L = 1000 mm. - szt1
rura izolowana prosta fi 150/225-250mm. L 500 mm. - szt.1
przejście dachowe 150/225-250mm. - szt.1
kołnierz przeciwdeszczowy 150/225-250mm.szt 1
opaski zaciskowe 250mm.- szt.2

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

93
d.6

KNR-W 2-02
2004-01
analogia

Obudowa słupów płytami OSB grub. 12,0 mm. na rusztach metalowych poje-
dynczych jednowarstwowo 50-01

m2

<komin wentylacyjny na strychu>  [0,40+0,30]*2*2,0 m2 2,800
RAZEM 2,800

94
d.6

KNR-W 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalo-
wych i aluminiowych

szt.

<łazienka> 1 szt. 1,000
<kratki w ściance pomiędzy kuchnią a łazienką>  2 szt. 2,000

RAZEM 3,000
95

d.6
 
kalk. własna

Uszczelnienie przebić w stropie pianką poliuretanową z uzupełnieniem tynków
oraz obytków posadzek lub podłóg

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

96
d.6

KNR-W 4-01
0519-05 z.
sz.2.3. 9909-
01/3 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną 5,2 mm. - obróbki z papy
(kołnierze) elementów metalowych - powierzchnia wykonywanych robót do 10
m2
R*1,4

m2

1,0 m2 1,000
RAZEM 1,000

97
d.6

KNR-W 2-02
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyty
OSB

m2

poz.93 m2 2,800
RAZEM 2,800

7 OPINIE KOMINIARSKIE
98

d.7 kalk. własna
Opinia kominiarska odbiorowa o prawidłowym podłączeniu kratek wentylacyj-
nych do przewodów wentylacyjnych oraz piecy kaflowych do przewodów komi-
nowych dymowych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

8 WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU
99

d.8
KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3
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poz.1*0,30*0,04 m3 0,015
poz.2*0,15 m3 0,150
poz.3*0,15 m3 0,150
poz.18*0,03 m3 0,248
poz.20*0,004 m3 0,099
poz.21*0,020 m3 0,551
poz.22*0,032 m3 0,306
poz.23*0,08 m3 0,764
poz.46*0,15*0,15*0,15 m3 0,003
poz.54*0,15*0,15 m3 0,101
poz.55*0,15*0,08 m3 0,060
poz.56*0,15*0,08 m3 0,024
poz.57*0,10*0,10*0,30 m3 0,006
poz.89*0,20*0,20*0,35 m3 0,014
poz.90*0,30*0,30*0,05 m3 0,005
<z demontażu przy robotach instalacyjnych>  0,25 m3 0,250

RAZEM 2,746
100
d.8 kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

poz.99 m3 2,746
RAZEM 2,746
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