
Powstańców 30 Decyzja PINB zwiększ zakres II OBMIAR

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

1 Roboty w lokalu mieszkalnym nr 4
1

d.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

pokój 1
2,72*5,07 m2 13,79
pokój 2
2,12*3,32 m2 7,04
pokój 3
2,18*3,22 m2 7,02
kuchnia
4,37*1,76 m2 7,69

RAZEM 35,54
2

d.1
KNR 4-01
0702-04
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze-
rokości do 15 cm - odbicie tynków ze spękanych faset

m

pokój 1
2*2,72+2*5,07 m 15,58
pokój 2
2*2,12+2*3,32-2,12 m 8,76
pokój 3
2*2,18+2*3,22 m 10,80
kuchnia
2*4,37+2*1,76-2,12 m 10,14

RAZEM 45,28
3

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

pokój 1
2*(2,72+5,07)*2,80 m2 43,62
pokój 2
2*(2,12+3,32)*2,80-2,12*2,80 m2 24,53
pokój 3
2*(2,18+3,22)*2,80 m2 30,24
kuchnia
2*(4,37+1,76)*2,80-2,12*2,80 m2 28,39

RAZEM 126,78
4

d.1
KNR 4-01
0307-02

Przemurow.ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cemento-
wej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

1,00+1,20+1,50 m 3,70
RAZEM 3,70

5
d.1

KNR 4-01
0307-03

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

m

1,00+0,90+0,90+1,50 m 4,30
RAZEM 4,30

6
d.1

KNR 4-01
0307-02

Przemurow.ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cemento-
wej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ściana nośna
grubości 2 cegły. Współczynnik do R,M,S=2,00

m

 
0,90+1,20+2,50+3,40+2,00 m 10,00

RAZEM 10,00
7

d.1
KNR 4-01
0314-01

Przemurowanie przesklepień łukowych otworów 2x1 ceg.w ścianach z cegieł m

1,60*3+2*0,50+3*0,50+2*0,70+2,00 m 10,70
RAZEM 10,70

8
d.1

KNR 4-01
0422-02

Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania m

2,80*12 m 33,60
RAZEM 33,60

9
d.1

KNR 4-01
0422-06

Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania m

poz.8 m 33,60
RAZEM 33,60

10
d.1

KNR 4-01
0422-04

Podstemplowania zagrożonych nadproży szt.

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

11
d.1

KNR 4-01
0422-08

Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży szt.

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

12
d.1

KNR 4-01
0619-03

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

m2

poz.3*0,30 m2 38,03
RAZEM 38,03

13
d.1

KNR 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą
smarowania

m2

poz.12 m2 38,03
RAZEM 38,03
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14

d.1
KNR 4-01
0621-06

Każde następne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 me-
todą smarowania

m2

poz.12 m2 38,03
RAZEM 38,03

15
d.1

KNR 4-01
0705-05

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką
cięto-ciągnioną - tynki na fasetach

m

poz.2 m 45,28
RAZEM 45,28

16
d.1

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i
pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

poz.3 m2 126,78
RAZEM 126,78

17
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.16*0,30 m2 38,03
RAZEM 38,03

18
d.1

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

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.2*0,02*0,15 m3 0,14
poz.3*0,02 m3 2,54
<pozostałe>0,60 m3 0,60

RAZEM 3,28
19

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.18 m3 3,28
RAZEM 3,28

2 Roboty w lokalu mieszkalnym nr 9
20

d.2
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

pokój
5,44*3,22 m2 17,52
kuchnia
5,15*3,88-2,14*2,01 m2 15,68
łazienka
2,05*1,53 m2 3,14

RAZEM 36,34
21

d.2
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

pokój
5,44*3,44 m2 18,71
kuchnia
5,15*3,88-2,14*2,01 m2 15,68

RAZEM 34,39
22

d.2
KNR 4-01
0701-05

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

m2

pokój 
0,5*(2,62+1,46)*3,22*2+5,44*1,46+5,44*2,62 m2 35,33
kuchnia
(1,30+3,88+1,50)*2,65+3,15*1,20 m2 21,48
łazienka
(0,85+0,85)*2,41 m2 4,10

RAZEM 60,91
23

d.2
KNR 4-01
0307-01

Przemurow.ciągłe pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cemen-
towej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

<kuchnia>2,00 m 2,00
RAZEM 2,00

24
d.2

KNR 4-01
0307-05

Przemurow.ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cemento-
wej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej

m

<pokój - kuchnia>2,65 m 2,65
RAZEM 2,65

25
d.2

KNR 4-01
0307-02

Przemurow.ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cemento-
wej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ściana nośna
grubości 2 cegły. Współczynnik do R,M,S=2,00

m

 
<kuchnia>1,20+0,60+1,40*2 m 4,60

RAZEM 4,60
26

d.2
KNR 4-01
0619-03

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

m2

poz.21*0,70 m2 24,07
poz.22*0,30 m2 18,27

RAZEM 42,34
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27

d.2
KNR 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą
smarowania

m2

poz.26 m2 42,34
RAZEM 42,34

28
d.2

KNR 4-01
0621-06

Każde następne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 me-
todą smarowania

m2

poz.26 m2 42,34
RAZEM 42,34

29
d.2

KNR 4-01
0716-09

Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów
żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na stropach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

poz.21 m2 34,39
RAZEM 34,39

30
d.2

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.21*0,30 m2 10,32
RAZEM 10,32

31
d.2

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i
pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

poz.22 m2 60,91
RAZEM 60,91

32
d.2

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.31*0,30 m2 18,27
RAZEM 18,27

33
d.2

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

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.21*0,02 m3 0,69
poz.22*0,02 m3 1,22
<pozostałe>0,3 m3 0,30

RAZEM 2,21
34

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.33 m3 2,21
RAZEM 2,21

3 Elewacja
35

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

elewacja wschodnia
18,55*8,00 m2 148,40
elewacja południowa
(4,69+4,69)*10,00 m2 93,80
elewacja zachodnia
18,55*8,00 m2 148,40
elewacja północna
(4,69+4,69)*1,00 m2 9,38

RAZEM 399,98
36

d.3
KNR AT-05
1663-04

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

m2

poz.35 m2 399,98
RAZEM 399,98

37
d.3 kalk. własna

Koszt pracy rusztowań przez całkowity okres ich użytkowania kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

38
d.3

KNR 4-03
0704-06

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z płaskownika o
przekroju do 120 mm2 w ciągu pionowym

m

7,10 m 7,10
RAZEM 7,10

39
d.3

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z PVC nadających się do użytku - rury spustowe
PVC do ponownego wykorzystania

m

8,90*3 m 26,70
RAZEM 26,70

40
d.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne

m2

elewacja wschodnia
1,20*0,25*6 m2 1,80
1,10*0,25*2 m2 0,55
elewacja południowa 
0 m2 0,00
elewacja zachodnia
1,20*0,25*3 m2 0,90
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elewacja północna
0 m2 0,00

RAZEM 3,25
41

d.3
KNR 4-01
0308-05

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.

5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00

42
d.3

KNR 4-01
0308-05

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.

5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00

43
d.3

KNR 4-01
0308-03

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

8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00

44
d.3

KNR 4-01
0308-02

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

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

45
d.3

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

elewacja wschodnia
14,00 m 14,00
elewacja południowa
4,00 m 4,00
elewacja zachodnia
3,50 m 3,50
elewacja północna
0 m 0,00

RAZEM 21,50
46

d.3
KNR 4-01
0314-03

Przemurowanie przesklepień łukowych otworów 2 1/2x2 ceg.w ścianach z ce-
gieł

m

elewacja wschodnia
1,50 m 1,50

RAZEM 1,50
47

d.3
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna
drewniane i PCV

m2

elewacja wschodnia
1,16*1,79*1 m2 2,08
elewacja południowa
0 m2 0,00
elewacja zachodnia
0 m2 0,00
elewacja północna
0 m2 0,00

RAZEM 2,08
48

d.3
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okno drewnia-
ne - naświetle klatki schodowej

szt.

elewacja wschodnia
1,00 szt. 1,00
elewacja południowa
0 szt. 0,00
elewacja zachodnia
0 szt. 0,00
elewacja północna
0 szt. 0,00

RAZEM 1,00
49

d.3
KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna drewnia-
ne pomieszczeń WC

szt.

elewacja wschodnia
0 szt. 0,00
elewacja południowa
0 szt. 0,00
elewacja zachodnia
3,00 szt. 3,00
elewacja północna
0 szt. 0,00

RAZEM 3,00
50

d.3
KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna podda-
sza

szt.

elewacja wschodnia - 4 sztuki nowe istniejące nie podlegające wymianie
4 szt. 4,00
elewacja południowa
0 szt. 0,00
elewacja zachodnia
14 szt. 14,00
elewacja północna

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 11048 Użytkownik: M.P.G.K.i M. Sp.  z o.o.



Powstańców 30 Decyzja PINB zwiększ zakres II OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0 szt. 0,00

RAZEM 18,00
51

d.3
KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2

m2

elewacja wschodnia
1,16*1,79*1 m2 2,08
elewacja południowa
0 m2 0,00
elewacja zachodnia
0 m2 0,00
elewacja północna
0 m2 0,00

RAZEM 2,08
52

d.3
KNR 0-19
1023-04

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
ponad 1.0 m2 - okno uchylne klatka schodowa

m2

elewacja wschodnia
1,55*0,68 m2 1,05
elewacja południowa
0 m2 0,00
elewacja zachodnia
0 m2 0,00
elewacja północna
0 m2 0,00

RAZEM 1,05
53

d.3
KNR 0-19
1023-01

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
do 0.4 m2 - okna pomieszczeń WC

m2

elewacja wschodnia
0 m2 0,00
elewacja południowa
0 m2 0,00
elewacja zachodnia
0,29*0,82*3 m2 0,71
elewacja północna
0 m2 0,00

RAZEM 0,71
54

d.3
KNR 0-19
1023-01

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
do 0.4 m2 - okna poddasza

m2

elewacja wschodnia
4*0,30*0,45 m2 0,54
elewacja południowa
0 m2 0,00
elewacja zachodnia
14*0,30*0,45 m2 1,89
elewacja północna
0 m2 0,00

RAZEM 2,43
55

d.3
KNR 4-01
0312-02

Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2 ceg.
poziomych - wyrównanie powierzchni pod parapetami zewnętrznymi

m

elewacja wschodnia
1,16*12 m 13,92
1,55*1 m 1,55
1,10*7 m 7,70
elewacja południowa
0 m 0,00
elewacja zachodnia
1,16*9 m 10,44
0,30*3 m 0,90
1,10*7 m 7,70
3,95<witryna stalowa> m 3,95
elewacja północna
0 m 0,00

RAZEM 46,16
56

d.3
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety zewnętrzne z systemowymi zakończeniami PCV

m2

elewacja wschodnia
1,20*12*0,30 m2 4,32
1,60*1*0,30 m2 0,48
1,15*7*0,30 m2 2,42
elewacja południowa
0 m2 0,00
elewacja zachodnia
1,20*9*0,30 m2 3,24
0,35*3*0,30 m2 0,32
1,15*7*0,30 m2 2,42
4,00*0,30<witryna stalowa>+<daszek nad witryną>4,00*0,35 m2 2,60
elewacja północna
0 m2 0,00

RAZEM 15,80
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57

d.3
KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

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

58
d.3 kalk. własna

Uporządkowanie przewodów energetycznych zamocowanych na ścianach bu-
dynku

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

59
d.3

ZKNR C 2
0402-03

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo-
dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2

m2

poz.62 m2 297,330
poz.64*0,30 m2 43,884

RAZEM 341,214
60

d.3
ZKNR C 2
0403-0101

Oczyszczenie spoin na głębokości do 2 cm, powierzchnie ścian
łatwodostępne, do 2,0 m2

m2

poz.62 m2 297,330
poz.64*0,30 m2 43,884

RAZEM 341,214
61

d.3
ZKNR C 2
0409-03

Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - ponad 5,0 m2 
WYPEŁNIENIE SPOIN TYNKIEM RENOWACYJNYM

m2

poz.62 m2 297,330
poz.64*0,30 m2 43,884

RAZEM 341,214
62

d.3
KNR 4-01
0728-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z
cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

elewacja wschodnia
18,55*8,15 m2 151,18
-1,16*1,79*12 m2 -24,92
-1,55*0,68 m2 -1,05
-1,10*0,52*7 m2 -4,00
A  (suma częściowa) ---------------

m2 121,21
elewacja południowa - założono 45,00m2
45,00 m2 45,00
B  (suma częściowa) ---------------

m2 45,00
elewacja zachodnia
18,55*8,15 m2 151,18
-1,16*1,79*9 m2 -18,69
-0,29*0,82*3 m2 -0,71
-1,10*0,52*7 m2 -4,00
-3,90*2,09 m2 -8,15
-1,35*2,60 m2 -3,51
C  (suma częściowa) ---------------

m2 116,12
elewacja północna - założono 15,00m2
15,00 m2 15,00
D  (suma częściowa) ---------------

m2 15,00
RAZEM 297,33

63
d.3

KNR 4-01
0720-04

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cemento-
wych na na ścianach i słupach prostokątnych ( ponad 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.62*0,60 m2 178,40
RAZEM 178,40

64
d.3

KNR 4-01
0708-05

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na
ościeżach szerokości do 25 cm

m

elewacja wschodnia
(2*1,79+1,16)*12 m 56,88
(2*0,68+1,55)*1 m 2,91
(2*0,52+1,10)*7 m 14,98
A  (suma częściowa) ---------------

m 74,77
elewacja południowa 
0 m 0,00
B  (suma częściowa) ---------------

m 0,00
elewacja zachodnia
(2*1,79+1,16)*9 m 42,66
(2*0,82+0,29)*3 m 5,79
(2*0,52+1,10)*7 m 14,98
(2*2,09+3,90)*1 m 8,08
C  (suma częściowa) ---------------

m 71,51
elewacja północna
0,00 m 0,00
D  (suma częściowa) ---------------

m 0,00
RAZEM 146,28
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65

d.3
NNRNKB
202 0550-03

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm - rury spusto-
we z demontażu

m

poz.39 m 26,70
RAZEM 26,70

66
d.3

KNR 4-02
0217-01

Wymiana rury deszczowej o śr. 150 mm szt.

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

67
d.3

KNR 4-02
0217-02

Wymiana elementów rury deszczowej o śr. 150 mm - kolana żeliwne szt.

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

68
d.3 kalk. własna

Wymiana tabliczki z numerem budynku i adresem na elewacji kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

69
d.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

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

70
d.3

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

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.62*0,02 m3 5,95
<pozostałe>2,50 m3 2,50

RAZEM 8,45
71

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.70 m3 8,45
RAZEM 8,45

4 Renowacja drzwi wejściowych i witryny stalowej
72

d.4
KNR 4-01
0426-04
analogia

Rozebranie płyt zabezpieczających okna w witrynie stalowej m2

1,20*1,99*2 m2 4,78
RAZEM 4,78

73
d.4

KNR 4-01
1108-08

Szklenie ram metalowych wystawowych stałych szkłem gładkim 5-8 mm na lis-
twy z obustronnym podkitowaniem o powierzchni szyby do 4.0 m2

m2

1,17*1,99*2 m2 4,66
RAZEM 4,66

74
d.4

KNR 4-01
1301-01

Wymiana lub uzupełnienie krat prostych m2

3,90*2,09 m2 8,15
RAZEM 8,15

75
d.4

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

3,90*2,09 m2 8,15
RAZEM 8,15

76
d.4

KNR 4-01
1212-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną okien stalowych m2

3,90*2,09 m2 8,15
RAZEM 8,15

77
d.4

KNR 4-01
1212-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną okien stalowych - drzwi stalowe wejściowe
z naświetlem

m2

1,18*2,85*(1,00*2+0,50) m2 8,41
RAZEM 8,41

78
d.4 kalk. własna

Renowacja drzwi drewnianych wejściowych do budynku: Wymiana szyb, wy-
miana progu, naprawa i uzupełnienie ościeżnicy i skrzydeł drzwiowych, wymia-
na zamków, szyldów, lakierowanie. Wymiana opasek drzwiowych.

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

5 Izolacja pionowa ścian fundamentowych zewnętrznych
79

d.5
KNR 4-01
0104-03

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV

m3

(18,55*2+4,77*2+4,88*2)*1,50*1,00 m3 84,60
RAZEM 84,60

80
d.5

KNR 4-01
0105-03

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV

m3

poz.79 m3 84,60
-poz.110 m3 -8,46

RAZEM 76,14
81

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

(18,55*2+4,77*2+4,88*2)*(1,50+0,50) m2 112,80
RAZEM 112,80
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82

d.5
KNR 4-01
0619-06

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

m2

poz.81 m2 112,80
RAZEM 112,80

83
d.5

ZKNR C 2
0409-03

Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - ponad 5,0 m2 
WYPEŁNIENIE SPOIN TYNKIEM RENOWACYJNYM

m2

poz.81 m2 112,800
RAZEM 112,800

84
d.5

KNR 2-02
0901-01

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

m2

poz.81 m2 112,80
RAZEM 112,80

85
d.5

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

poz.81 m2 112,80
RAZEM 112,80

86
d.5

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa

m2

poz.81 m2 112,80
RAZEM 112,80

87
d.5

KNR 9-15
0301-03

Izolacja powierzchni pionowych z papy SBS.  Izolacja ścian fundamentowych
papą termozgrzewalną

m2

poz.81 m2 112,80
RAZEM 112,80

88
d.5

KNR AT-40
0421-01

Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - ułożenie folii ochronnej
kubełkowej

m2

poz.81 m2 112,80
RAZEM 112,80

89
d.5

KNR 0-23
2612-09
analogia

Montaż listew zamykających folii kubełkowej m

(18,55*2+4,77*2+4,88*2) m 56,40
RAZEM 56,40

90
d.5

KNR 2-31
0402-03
analogia

Ława pod krawężniki betonowa zwykła - pod obrzeża m3

poz.91*0,10*0,10 m3 0,64
RAZEM 0,64

91
d.5

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

(18,55*2+4,77*2+4,88*2)+4*1,00*2 m 64,40
RAZEM 64,40

92
d.5

KNR 2-31
0202-01

Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po
zagęszczeniu 10 cm - podbudowa pod opaskę

m2

poz.91*0,50 m2 32,20
RAZEM 32,20

93
d.5

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piasko-
wej - kostka w kolorze szarym

m2

poz.91*0,50 m2 32,20
RAZEM 32,20

94
d.5

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm - schody wejściowe do budynku

m3

1,83*0,38*0,16 m3 0,11
1,83*(0,51+0,38)*1,00 m3 1,63

RAZEM 1,74
95

d.5
KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm - schody wejściowe do lokalu od strony zachodniej

m3

1,45*0,62*0,16 m3 0,14
1,45*(0,62+0,38)*1,00 m3 1,45

RAZEM 1,59
96

d.5
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm - wsypy piwniczne

m3

elewacja zachodnia
(0,55*2+1,68)*0,25*0,50+0,55*1,68*0,40 m3 0,72
(0,55*2+1,68)*0,25*0,50+0,55*1,68*0,40 m3 0,72
elewacja wschodnia
(0,55*2+1,68)*0,25*0,50+0,55*1,68*0,40 m3 0,72
(0,55*2+1,68)*0,25*0,50+0,55*1,68*0,40 m3 0,72
(0,55*2+1,68)*0,25*0,50+0,55*1,68*0,40 m3 0,72

RAZEM 3,60
97

d.5
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
- wsypy piwniczne

m3

elewacja zachodnia
(0,85*2+1,35)*0,25*0,60+0,85*1,35*0,40 m3 0,92

RAZEM 0,92
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98

d.5
KNR-W 2-02
0205-01 z.
sz. r 03 5.7.
9907-05 

Płyty fundamentowe żelbetowe (do 1 m3 w jednym miejscu) - ręczne układanie
betonu - wsypy piwniczne - odtworzenie wsypów piwnicznych

m3

elewacja zachodnia
0,55*1,68*0,40 m3 0,37
0,55*1,68*0,40 m3 0,37
0,85*1,35*0,40 m3 0,46
elewacja wschodnia
0,55*1,68*0,40 m3 0,37
0,55*1,68*0,40 m3 0,37
0,55*1,68*0,40 m3 0,37

RAZEM 2,31
99

d.5
KNR-W 2-02
0207-01 z.
sz. r 03 5.7.
9907-05 

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m (do 1 m3 w jednym
miejscu) - ręczne układanie betonu - odtworzenie wsypów piwnicznych

m2

elewacja zachodnia
(0,55*2+1,68)*0,50 m2 1,39
(0,55*2+1,68)*0,50 m2 1,39
(0,85*2+1,35)*0,60 m2 1,83
elewacja wschodnia
(0,55*2+1,68)*0,50 m2 1,39
(0,55*2+1,68)*0,50 m2 1,39
(0,55*2+1,68)*0,50 m2 1,39

RAZEM 8,78
100
d.5

KNR-W 2-02
0207-07 z.
sz. r 03 5.7.
9907-05 

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian (do 1 m3 w
jednym miejscu) - ręczne układanie betonu
Krotność = 17

m2

poz.99 m2 8,78
RAZEM 8,78

101
d.5

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

poz.98*0,030 t 0,07
poz.99*0,25*0,040 t 0,09

RAZEM 0,16
102
d.5

KNR 4-01
1301-03

Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych -
demontaż i ponowny montaż poręczy schodów

m

1,55 m 1,55
RAZEM 1,55

103
d.5

KNR 4-01
1212-34
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną poręczy stalowej schodów m

1,55 m 1,55
RAZEM 1,55

104
d.5

KNR-W 2-02
1219-01

Wsypy piwniczne - klapy stalowe z blachy pełnej mocowane do ściany, otwie-
rane. Spadek od budynku. Krawędzie klapy wystające poza zewnętrzną kra-
wędź wsypu piwnicznygo

szt.

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

105
d.5

KNR-W 2-02
0205-01 z.
sz. r 03 5.7.
9907-05 

Płyty fundamentowe żelbetowe (do 1 m3 w jednym miejscu) - ręczne układanie
betonu - odtworzenie schodów do budynku

m3

1,83*(0,51+0,38)*1,00 m3 1,63
1,45*(0,62+0,38)*1,00 m3 1,45

RAZEM 3,08
106
d.5

KNR-W 2-02
0219-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - ręczne układanie betonu

m3

1,83*0,38*0,16 m3 0,11
1,45*0,62*0,16 m3 0,14

RAZEM 0,25
107
d.5

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

poz.105*0,040 t 0,12
poz.106*0,040 t 0,01

RAZEM 0,13
108
d.5

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

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.81*0,02 m3 2,26
poz.94 m3 1,74
poz.95 m3 1,59
poz.96 m3 3,60
poz.97 m3 0,92
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RAZEM 10,11

109
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.108 m3 10,11
RAZEM 10,11

110
d.5

KNR 4-01
0108-07 +
KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt kat.
IV - wywóz nadmiaru ziemi z wykopów

m3

(18,55*2+4,77*2+4,88*2)*1,50*0,10 m3 8,46
RAZEM 8,46

111
d.5 kalk. własna

Opłata za składowanie i utylizację ziemi na składowisku odpadów - wykonawca
najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót dostarczy zamawiającemu ko-
pie kart przekazania odpadów

m3

poz.110 m3 8,46
RAZEM 8,46

6 Izolacja pozioma ścian fundamentowych zewnętrznych
112
d.6 kalk. własna

Osuszanie ścian fundamentowych metodą iniekcji krystalicznej - ściana cegla-
na gr. 3 cegły

m

(18,55*2+4,77*2+4,88*2) m 56,40
RAZEM 56,40
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