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ul. Oświęcimska 16 - remont elewacji od strony podwórka i ściany północnejOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont elewacji budynku mieszkalnego

1 ROBOTY ELEWACYJNE
1

d.1
ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską m2

1,06*1,55*11+1,06*1,95+0,95*1,55+1,10*1,90+1,06*1,65+0,32*1,06*6+1,20*
2,0

m2 29,887

RAZEM 29,887
2

d.1
ZKNR C-2
0401-05

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach,
filarach, pilastrach - ponad 5 m2

m2

<bud. główny>[8,70*11,75+7,65*11,75+5,0*3,40]*85% m2 177,746
<cokół>8,70*1,20+7,75*1,10+11,20*1,20 m2 32,405
<przybudówka>[5,0+1,65*2]*9,50 m2 78,850
<ściana szczytowa>[11,20*11,75]*70% m2 92,120

RAZEM 381,121
3

d.1
ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

<bud. główny>8,70*11,75+7,65*11,75+5,0*3,40 m2 209,113
<cokół>8,70*1,20+7,75*1,10+11,20*1,20 m2 32,405
<przybudówka>[5,0+1,65*2]*9,50 m2 78,850
<daszek nad wejściem>2,0*1,17 m2 2,340
<ściana szczytowa>11,20*11,75 m2 131,600

RAZEM 454,308
4

d.1
KNR 4-01
0308-01

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. szt.

<elewacja>15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

5
d.1

KNR 4-01
0308-03

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. szt.

<narożnik budynku>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1

KNR 4-01
0308-04

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.

<nadproża okienek piwn.i podmurówka przy okienkach na 1/2 c.>6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

7
d.1

KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, nawiewnych szt.

<kratka nawiewna>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

<kratka nawiewna z pcw.>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

poz.3 m2 454,308
RAZEM 454,308

10
d.1

ZKNR C-2
0105-08

Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach m2

<daszek nad wejściem>2,0*1,17 m2 2,340
RAZEM 2,340

11
d.1

ZKNR C-2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych prostych m

<okienka w.c. + piwniczne i kl. schod.>[1,06*2+0,32]*6+[0,70*2+0,80]*6+[1,90*
2+1,10]+[1,65*2+1,06]+<wejście>2,0*2+1,20

m 42,300

<ściana szczytowa - strych>0,8*2+0,5 m 2,100
RAZEM 44,400

12
d.1

KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

poz.3 m2 454,308
<minus otwory>-1,06*1,55*11-1,06*1,95-0,95*1,55-1,10*1,90-1,06*1,65-0,32*
1,06*6-0,80*0,65*6-1,20*2,0-0,8*0,5

m2 -33,407

RAZEM 420,901
13

d.1
KNR 4-01
0733-04

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych
cementowo-wapiennych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach ( ponad 5
m2 w 1 miejscu )

m2

poz.12*65% m2 273,586
RAZEM 273,586

14
d.1

KNR-W 2-02
0902-03

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 15 cm wykony-
wane ręcznie

m2

{[1,55*2+1,06]*11+[1,95*2+1,06]+[1,55*2+0,95]+[1,90*2+1,10]+[1,65*2+1,05]+
[1,06*2+0,32]*6+[0,8*2+0,5]}*0,15

m2 12,114

RAZEM 12,114
15

d.1
KNR-W 2-02
0902-04

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykony-
wane ręcznie

m2

[0,65*2+0,80]*6*0,30+[2,0*2+1,20]*0,25 m2 5,080
RAZEM 5,080
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16

d.1
NNRNKB
202 0930-01

(z.IX) Wyprawy szlachetne nakrapiane cementowe na gotowym podkładzie wy-
konywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) -
kolor szary

m2

poz.12 m2 420,901
RAZEM 420,901

17
d.1

NNRNKB
202 0935-02

(z.IX) Wyprawy szlachetne nakrapiane cementowe na gotowym podkładzie na
ościeżach o szer. do 15 cm

m2

poz.14 m2 12,114
RAZEM 12,114

18
d.1

NNRNKB
202 0935-04

(z.IX) Wyprawy szlachetne nakrapiane cementowe na gotowym podkładzie na
ościeżach o szer. do 30 cm

m2

poz.15 m2 5,080
RAZEM 5,080

19
d.1 kalk. własna

Uzupełnienie krat prostych polegająca na wspawaniu w powierzchnię kraty
brakującego pręta fi 16 mm. i długości 60 cm. oraz wyprostowanie pozostałych
prętów kratownicy.

m2

<okienko piwniczne str. lewa> 0,80*0,60 m2 0,480
RAZEM 0,480

20
d.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

<krata okienna - parter>1,06*1,90 m2 2,014
<kraty okien piwnicznych>0,80*0,60*3 m2 1,440

RAZEM 3,454
21

d.1
KNR 4-01
1212-55

Dwukrotne malowanie farbą olejną przeciwrdzewną elementów o powierzchni
do 0.1 m2 z oczyszczeniem ze rdzy, zaprawy i kurzu

szt.

<przybudówka - narożniki ściągów stalowych z kątownika 100x100 mm.dług.
500 mm> 4

szt. 4,000

<stopki belek stalowych daszku 117x8cm.> 3 szt. 3,000
<daszek - elementy obróbki blacharskiej 117x10*2+200*10cm.>3 szt. 3,000

RAZEM 10,000
22

d.1
KNR 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną przeciwrdzewną rur wodociągowych i gazo-
wych o średnicy do 50 mm z oczyszczeniem ze rdzy,zaprawy i kurzu

m

<pręty stalowe ściągów w otworach okiennych>1,20*2+0,30*4 m 3,600
RAZEM 3,600

23
d.1 kalk. własna

Oczyszczenie ze rdzy i zaprawy oraz dwukrotne pomalowanie farbą olejną
przeciwrdzewną  elementów metalowych o powierzchni do 0,03 m2 - kolor far-
by dostosować do koloru elewacji

szt.

<elementy ściągów stalowych>14+10 szt. 24,000
RAZEM 24,000

24
d.1

KNR-W 4-01
0536-02

Wymiana zużytych rur spustowych  na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o
średnicy 110 mm - odcinki pionowe

m

12,90*2+9,50 m 35,300
RAZEM 35,300

25
d.1

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

26
d.1

KNR 4-05II
0222-04

Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - rury deszczowe z
osadnikiem i kolanem

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

27
d.1 kalk. własna

Przełożenie kabli elektrycznych biegnących wzdłuż elewacji kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

28
d.1

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,57 m o wys. do 15 m

m2

<ściana od podwórka>(8,80+7,65)*13,0 m2 213,850
<ściana szczytowa>11,2*13,0 m2 145,600

RAZEM 359,450
29

d.1
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

[1,65*2+5,0]*10,0+<nad przybudówką>5,00*3,00 m2 98,000
RAZEM 98,000

30
d.1

KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramo-
wych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m

8,80+5,0+7,65+1,65+11,2 m 34,300
RAZEM 34,300

31
d.1

KNR AT-05
1663-03

Poszerzenia o szer. 0,72 m dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer.
0,73 m

m

5,0 m 5,000
RAZEM 5,000

32
d.1

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2

poz.28+poz.29 m2 457,450
RAZEM 457,450
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33

d.1
KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 15 m

m2

poz.32 m2 457,450
RAZEM 457,450

34
d.1 kalk. własna

Praca rusztowań m2

poz.32 m2 457,450
RAZEM 457,450

35
d.1

KNR 4-01
0205-08

Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2 szt.

<schód wejścia do budynku>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.2*0,035 m3 13,339
poz.4*0,25*0,15*0,09 m3 0,051
poz.5*0,25*0,15*0,09*5 m3 0,017
poz.6*0,25*0,15 m3 0,225
poz.24*0,11*0,11 m3 0,427

RAZEM 14,059
37

d.1 kalk. własna
Utylizacja gruzu m3

poz.36 m3 14,059
RAZEM 14,059

2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
38

d.2
KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

<piwnice 0.92*0.72>6 szt. 6,000
<w.c. 0.42*1.12>6 szt. 6,000
<strych - ściana szczytowa 0,50*0,80>1 szt. 1,000

RAZEM 13,000
39

d.2
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

<drzwi wejściowe>1,20*2,00 m2 2,400
RAZEM 2,400

40
d.2

KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2

m2

<piwnice>0,92*0,72*6 m2 3,974
<w.c.>0,42*1,12*6 m2 2,822
<strych - ściana szczytowa>0,50*0,80*1 m2 0,400

RAZEM 7,196
41

d.2 kalk. własna
Wykonanie i montaż drzwi wejściowych drewnianych z drewna sosnowego,
wzmocnionych z wkładem szybowym jednokomorowym o pow. 0,2m2 wraz z
obróbką obsadzenia, z kompletem klamek oraz zamkiem na wkładkę patento-
wą, samozamykacz - ościeżnica drewniana o przekroju 15x5,5cm.Malowane
dwukrotnie z zagruntowaniem

m2

poz.39 m2 2,400
RAZEM 2,400

42
d.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

<piwnice>0,92*0,72*6*0,05 m3 0,199
<w.c.>0,42*1,12*6*0,05 m3 0,141
<strych - ściana szczytowa>0,50*0,80*1*0,05 m3 0,020
poz.39*0,05 m3 0,120

RAZEM 0,480
43

d.2 kalk. własna
Utylizacja gruzu m3

poz.42 m3 0,480
RAZEM 0,480
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