
Kołłątaja 6 docieplenie INW 06 2019 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

1 Termomodernizacja budynku wielorodzinnego Siemianowice Śląskie ul. Kołłątaja 6
1.1 Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.

1
d.1.1

KNR-W 4-01
0353-03

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

<okna piwniczne> 6+3 szt. 9,000
<okna strychowe> 2+3 szt. 5,000
<w.c.> 4 szt. 4,000

RAZEM 18,000
2

d.1.1
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> 0,75*0,40*9 m2 2,700
<strych> 0,26*1,15*5 m2 1,495
<w.c.> 0,40*0,60*4 m2 0,960

RAZEM 5,155
3

d.1.1
KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie
drzwi

m2

1,0*2,10 m2 2,100
RAZEM 2,100

4
d.1.1

NNRNKB
202 1026-05

(z.VI) Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z
przekładką termiczną systemu PI 50 z zamontowanym samozamykaczem

m2

1,0*2,10 m2 2,100
RAZEM 2,100

5
d.1.1

ZKNR C-2
0101-01

Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską m2

<piwnice> 0,75*0,40*13 m2 3,900
<strych> 0,26*1,15*5 m2 1,495
<w.c> 0,40*0,60*4 m2 0,960
<klatka schod.> 1,65*4,08 + 0,70*1,50*2 m2 8,832
<okna lokatorskie> 1,0*1,50*8*2 + 1,65*1,50*4*2 m2 43,800
<drzwi wejściowe> 1,0*2,10 m2 2,100

RAZEM 61,087
6

d.1.1
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - malowanie usterek po wymianie stolarki okienno - drzwiowej

m2

 [0,40+0,60]*2*4*0,25 m2 2,000
RAZEM 2,000

7
d.1.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 8 km

m3

0,70 m3 0,700
RAZEM 0,700

8
d.1.1

Utylizacja gruzu m3

poz.7 m3 0,700
RAZEM 0,700

1.2 45450000-6 Ściany zewnętrzne poniżej poziomu gruntu
9

d.1.2
KNR 2-31
0811-01

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m2

< ściana szczytowa - zachodnia> 10,87*0,70 m2 7,609
RAZEM 7,609

10
d.1.2

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

< stopień schodowy - wejście do budynku> 1,25*0,30*0,50 m3 0,188
<ściana szczyt.- zachodnia> (10,87-7,07)*0,90*0,16 m3 0,547

RAZEM 0,735
11

d.1.2
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

[20,60+10,87]*2*0,70*1,50 m3 66,087
RAZEM 66,087

12
d.1.2

KNR 2-01
0321-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i
gł. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką

m2

[20,60+10,87]*2*1,50 m2 94,410
RAZEM 94,410

13
d.1.2

KNR-W 4-01
0107-08

Pomost drewniany nad wykopem wraz z rozbiórką m2

<wejście do budynku> 1,00*2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000

14
d.1.2

KNR 9-23
0101-02

Ręczne oczyszczenie podłoża pod izolację bitumiczną - powierzchnie porowa-
te

m2

<mury fundamentowe> [19,20+10,87]*2*1,50 m2 90,210
RAZEM 90,210

15
d.1.2

KNR 9-23
0101-03

Zmycie z podłoża osadów tłustych, biologicznych, itp. rozcieńczone preparaty
grzybobójcze

m2

poz.14 m2 90,210
RAZEM 90,210

16
d.1.2

KNR 9-03
0105-02

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarst-
wowe gr. 15 mm cementowe zatarte

m2
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poz.14*40% m2 36,084

RAZEM 36,084
17

d.1.2
KNR-W 4-01
0722-01

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II
na ścianach, loggiach i balkonach

m2

poz.14*60% m2 54,126
RAZEM 54,126

18
d.1.2

ZKNR C-2
0302-04

Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41 lub równoważnej -
powierzchnie pionowe bardzo nasiąkliwe

m2

poz.14 m2 90,210
RAZEM 90,210

19
d.1.2

ZKNR C-2
0303-06

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej - powierzchnia
pionowa; izolacja przeciw wilgoci w gruncie

m2

poz.14 m2 90,210
RAZEM 90,210

20
d.1.2

ZKNR C-2
0306-06

Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej - wklejenie pasów z
membrany w narożach

m

<narożniki murów fundamentowych> 1,50*4 m 6,000
RAZEM 6,000

21
d.1.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS 300-
035 grub. 10 cm. -  przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

[19,40+10,87]*2*1,50 m2 90,810
RAZEM 90,810

22
d.1.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
mocowanie płyt polistyrenowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z ceg-
ły - 5 szt/m2

szt.

poz.21*5 szt. 454,050
RAZEM 454,050

23
d.1.2 kalk. własna

Montaż profila cokołowego - wypełnienie styku opaski/chodnika z ścianą masą
elastyczną

m

<przy opasce i chodniku> [19,50+11,17]*2 m 61,340
RAZEM 61,340

24
d.1.2

KNR AT-27
0508-02

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej
- membrama kubełkowa

m2

[19,40+11,07]*2*1,50 m2 91,410
RAZEM 91,410

25
d.1.2

KNR AT-40
0418-01
analogia

Uszczelnienie górnej krawędzi membramy kubełkowej taśmą z pcw m

[19,40+11,07]*2 m 60,940
RAZEM 60,940

26
d.1.2

KNR-W 4-01
0105-02

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

m3

poz.11- poz.21*0,10  - [20,60+11,07]*2*0,50*0,15 m3 52,256
RAZEM 52,256

27
d.1.2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

<pod opaskę> [20,50+11,17*2]*0,50 m2 21,420
RAZEM 21,420

28
d.1.2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

20,50+11,17*2 + 0,50*2 m 43,840
RAZEM 43,840

29
d.1.2

KNR 2-31
0402-01

Ława pod krawężniki z pospółki m3

poz.28*0,10*0,10 m3 0,438
RAZEM 0,438

30
d.1.2

KNR 2-31
0202-05
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po
zagęszczeniu 5 cm

m2

{20,50+11,17*2]*0,50 m2 21,420
RAZEM 21,420

31
d.1.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

<opaska> 20,50+11,17*2+0,50*2 m 43,840
RAZEM 43,840

32
d.1.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

[20,50+11,17*2]*0,50 m2 21,420
RAZEM 21,420

33
d.1.2 kalk. własna

Wykonanie stopni schodowych z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm
ograniczonych obrzeżem betonowym 30x8 cm. na podsypce cementowo-pias-
kowej

kpl.

<wejście do klatki schod.>  1 < 1.25*0.60+1.25*0.30> kpl. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.1.2

KNR-W 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 z bocznym odwodnieniem szt.

1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000

35
d.1.2

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km

m3

poz.9*0,08 m3 0,609
poz.10 m3 0,735

RAZEM 1,344
36

d.1.2
KNR 4-01
0108-07

Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km grunt kat. IV

m3

poz.11-  poz.26 m3 13,831
RAZEM 13,831

37
d.1.2 kalk. własna

Utylizacja gruzu i ziemi m3

poz.35+poz.36 m3 15,175
RAZEM 15,175

1.3 45450000-6 Ocieplenie ścian powyżej poziomu gruntu
38

d.1.3
KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych nawiewnych szt.

<elewacja północna> 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

39
d.1.3

KNR 2-17
0156-01
analogia

Kratki nawiewne podokienne z pcw przedłużone sztucerem z rury pcw 150mm
o wielkości (grubość muru w cegłach) do 1.5

szt.

<elewacja pólnocna> 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

40
d.1.3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

<bud. wysoki> 9,80*8,45*2 m2 165,620
<bud. niskie> 4,70*6,70*2*2 m2 125,960
<ściany szczytowe> 10,87*8,45*2 m2 183,703
<ościeża okienne> {[1,50*2+0,70]*2+4,08*2+1,65+[1,50*2+1,03]*8*2+[1,50*2+
1,65]*4*2}*0,16

m2 19,022

<ościeże drzwiowe> [2,10*2+1,0]*0,26 m2 1,352
<minus otwory> - 0,70*1,50*2 - 1,65*4,08 - 1,03*1,50*8*2 - 1,65*1,50*4*2 -
1,0*2,10 -<stacja energ.> 1,0*1,70

m2 -57,152

RAZEM 438,505
41

d.1.3
KNR-W 4-01
0728-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w
1 miejscu - przyjęto 15 %

m2

poz.40*15% m2 65,776
RAZEM 65,776

42
d.1.3

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja
grzybobójcza jednokrotnie

m2

poz.40 m2 438,505
RAZEM 438,505

43
d.1.3

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podłoże

m2

poz.40 m2 438,505
RAZEM 438,505

44
d.1.3

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie

m2

poz.40*0,1 m2 43,851
RAZEM 43,851

45
d.1.3

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - zamocowanie listwy co-
kołowej

m

[19,50+10,87]*2 - <drzwi i stacja energ.>  1,0*2 m 58,740
RAZEM 58,740

46
d.1.3

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą -
przyklejenie płyt styropianowych frezowanych EPS 70-031 grub.14 cm. do
ścian

m2

<bud. wysoki> 9,80*8,45*2 m2 165,620
<bud. niskie> 4,85*6,70*2*2 m2 129,980
<ściany szczytowe> 11,17*8,45*2 m2 188,773
<minus otwory> - 57,152 m2 -57,152

RAZEM 427,221
47

d.1.3
KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

poz.46*6 szt. 2 563,326
RAZEM 2 563,326

48
d.1.3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

m2

poz.46 m2 427,221
RAZEM 427,221

49
d.1.3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie drugiej war-
stwy  warstwy siatki pancernej na ścianach do wysokości 2 m

m2

[19,50+11,17]*2*2,0 - 1,0*2,0 - 1,0*1,70 m2 118,980
RAZEM 118,980
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50

d.1.3
KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt styro-
pianowych EPS 70-031 grub. 2 cm do ościeży

m2

<ościeża okienne> {[1,50*2+0,70]*2+4,08*2+1,65+[1,50*2+1,03]*8*2+[1,50*2+
1,65]*4*2 + [1,10*2+0,18]*5+[0,60*2+0,40]*4 + [0,40*2+0,70]*13}*0,33

m2 51,708

<ościeże drzwiowe> [2,10*2+1,0]*0,41 m2 2,132
RAZEM 53,840

51
d.1.3

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ościeży z cegły

szt.

poz.50*6 szt. 323,040
RAZEM 323,040

52
d.1.3

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie warstwy
siatki na ościeżach

m2

poz.50 m2 53,840
RAZEM 53,840

53
d.1.3

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

<okna> [1,50*2+0,70]*2+4,08*2+1,65+[1,50*2+1,03]*8*2+[1,50*2+1,65]*4*2+
[1,10*2+0,18]*5+[0,60*2+0,40]*4+ [0,40*2+0,70]*13

m 156,690

<drzwi> 2,10*2+1,0 m 5,200
<naroża budynku> 8,45*4 m 33,800

RAZEM 195,690
54

d.1.3
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - montaż parapetów  wraz z zakończeniami z pcw

m2

[0,70*2+1,65*3+1,03*8*2+1,65*4*2+0,18*5+0,40*4]*0,46 m2 17,724
RAZEM 17,724

55
d.1.3

KNR 2-31
0407-01
analogia

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

m

<świetliki - ograniczniki w otworach okienek  piwnicznych> 0,75*13 m 9,750
RAZEM 9,750

56
d.1.3

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej ma-
sy tynkarskiej

m2

poz.46 m2 427,221
poz.50 m2 53,840

RAZEM 481,061
57

d.1.3
ZKNR C-2
0118-01

Gruntowanie podłoża pod tynk mozaikowy m2

<cokół>  [19,50+11,17]*2*1,0 m2 61,340
RAZEM 61,340

58
d.1.3

ZKNR C-2
0118-04

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym
podłożu. Tynk mozaikowy CT 77;lub równoważny -  ściany płaskie i powierzch-
nie poziome; kruszywo marmurowe 1,4-2,0 mm

m2

poz.57 m2 61,340
RAZEM 61,340

59
d.1.3

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego o fakturze ka-
myczkowej gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podło-
żu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.46 - <minus> poz.58 m2 365,881
RAZEM 365,881

60
d.1.3

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża okienne i drzwio-
we

m2

poz.50 m2 53,840
RAZEM 53,840

61
d.1.3

KNR AT-08
0107-05

Wykonanie zabezpieczenia środkiem antigraffiti  agregatem malarskim z pom-
pą ręczną na powierzchniach porowatych

m2

poz.49 m2 118,980
RAZEM 118,980

62
d.1.3

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie styropianu i gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odległość 10 km

m3

poz.41*0,035 m3 2,302
<styropian> 66*5% m3 3,300

RAZEM 5,602
63

d.1.3 kalk. własna
Utylizacja gruzu m3

poz.41*0,035 m3 2,302
RAZEM 2,302

64
d.1.3 kalk. własna

Utylizacja styropianu m3

3,30 m3 3,300
RAZEM 3,300

1.4 Remont kominów
65

d.1.4
KNR 4-01
0348-05
analogia

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2
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<nadbudowa komina ścianką gr. 1/2 c.> [0,50+0,50]*2*0,30 m2 0,600

RAZEM 0,600
66

d.1.4
KNR-W 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3

0,85*0,85*1,20*2 + 0,85*0,50*1,40*2 - 0,85*1,40*0,15*2 + 0,40*0,40*1,0 m3 2,727
RAZEM 2,727

67
d.1.4

KNR-W 2-02
0220-05

Nakrywy betonowe kominów o średniej grubości 7 cm m2

<czapki kominowe > 0,95*0,95*2 + 0,50*0,50 m2 2,055
RAZEM 2,055

68
d.1.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

t

<czapki kominowe> 0,015 t 0,015
RAZEM 0,015

69
d.1.4

KNR 9-03
0502-04

Nałożenie na powierzchnię ścian warstwy sczepnej m2

<kominy> [0,85+0,85]*2*1,20*2 + [0,85+0,50*2]*1,40*2 + [0,40+0,40]*2*1,0 m2 14,940
RAZEM 14,940

70
d.1.4

KNR 9-03
0207-02

Wyprawy tynkarskie wykonywane na słupach o przekroju do 100/100 cm spo-
sobem ręcznym, gr. 15 mm cementowe zatarte

m2

poz.69 m2 14,940
RAZEM 14,940

71
d.1.4

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach

m2

poz.69 m2 14,940
RAZEM 14,940

72
d.1.4

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

<kominy> 1,20*2*2 +2,60*2*2+1,0*4 m 19,200
RAZEM 19,200

73
d.1.4

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej ma-
sy tynkarskiej

m2

poz.69 m2 14,940
RAZEM 14,940

74
d.1.4

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego 1,5 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzch-
nie poziome

m2

poz.69 m2 14,940
RAZEM 14,940

75
d.1.4

KNR 4-01
0535-08

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

m2

<kominy> [0,85+0,50*2]*0,40*2*2  + [0,40+0,40]*0,40 m2 3,280
RAZEM 3,280

76
d.1.4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

poz.75 m2 3,280
RAZEM 3,280

77
d.1.4

NNRNKB
202 0541-01
analogia

Listwa dociskowa z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu 10 cm uszczelnio-
na silikonem

m2

[0,85+0,50*2]*0,10*2 *2 + [0,40+0,40]*2*0,10 m2 0,900
RAZEM 0,900

78
d.1.4

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 8 km

m3

poz.65*0,15 m3 0,090
poz.66 m3 2,727

RAZEM 2,817
79

d.1.4 kalk. własna
Utylizacja gruzu m3

poz.78 m3 2,817
RAZEM 2,817

1.5 Remont dachu i daszka nad wejściem
80

d.1.5
KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

<cz. wysoka> 10,50*11,57 m2 121,485
<cz. niska> 5,07*11,57*2 m2 117,320

RAZEM 238,805
81

d.1.5
KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
Krotność = 5

m2

poz.80 m2 238,805
RAZEM 238,805

82
d.1.5

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

<cz. wysoka> [10,50+11,57]*2 m 44,140
<cz. niska> [5,07*2+11,57]*2 m 43,420
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RAZEM 87,560

83
d.1.5

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

 4*8,55 m 34,200
RAZEM 34,200

84
d.1.5

KNR 4-01
0535-06
analogia

Rozebranie rur wentylacyjnych z blachy nie nadającej się do użytku m

1,0*4 m 4,000
RAZEM 4,000

85
d.1.5 kalk. własna

Demontaż nasad dymowych i wentylacyjnych szt.

1+2 szt. 3,000
RAZEM 3,000

86
d.1.5 kalk. własna

Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

87
d.1.5 kalk. własna

Nasady dymowe chromoniklowe  o średnicy wlotu do 20 cm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

88
d.1.5

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC z kołnierzem o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

89
d.1.5

KNR 4-01
0535-08

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

m2

<okapy> [10,50+11,57]*2*0,25 + [5,07*2+11,57]*0,25*2 + <obróbka ściany
szczyt.> 11,57*0,40*2

m2 31,146

<daszek nad wejściem> 1,60*0,90+1,60*0,25 m2 1,840
<parapety zewnętrzne> 1,03*0,28*8*2 + 1,65*0,28*4*2 + 0,70*0,28*2 + 1,65*
0,28+0,75*0,28*6 

m2 10,424

RAZEM 43,410
90

d.1.5
NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

<daszek nad wejściem: okap + wiatrownice + obróbka muru> 1,50*0,25+0,80*
0,25*2+1,60*0,25

m2 1,175

RAZEM 1,175
91

d.1.5
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

<styk budynków niskich z wysokim> 11,57*0,40*2 m2 9,256
<obróbka dolna gzymsu>  poz.82*0,30 m2 26,268
<obróbka górna gzymsu> poz.82*0,70 m2 61,292
<okap>  poz.82*0,30 m2 26,268

RAZEM 123,084
92

d.1.5
KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej powlekanej

m

poz.82 m 87,560
RAZEM 87,560

93
d.1.5

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

poz.83 m 34,200
RAZEM 34,200

94
d.1.5

NNRNKB
202 0550-07

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 110 mm szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

95
d.1.5

NNRNKB
202 0546-02

Montaż lejów spustowych z pcw 110 szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

96
d.1.5

KNR-W 2-15
0222-02

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

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

97
d.1.5

KNR-W 2-02
0408-06
analogia

Krawędziaki zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej - montaż krawędziaków wzdłuż okapów dacho-
wych dyblami fi 10 mm i L-30cm.

m3

[10,50+11,57]*2*0,23*0,15 m3 1,523
[5,05*2+11,57]*0,23*0,15*2 m3 1,495

RAZEM 3,018
98

d.1.5
KNR 4-01
0410-02
analogia

Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubości 25 mm m2

<gzyms drewniany> [19,70+10,87]*2*0,60*70% m2 25,679
RAZEM 25,679
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99

d.1.5
KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk m2

<okap dachowy> [10,50+11,57]*2*0,40*30% m2 5,297
[5,05*2+11,57]*0,45*2*30% m2 5,851

RAZEM 11,148
100

d.1.5
NNRNKB
202 0421-02

Przybicie deski czołowej z tarcicy gr. 25mm m

poz.82 m 87,560
RAZEM 87,560

101
d.1.5 kalk. własna

Oczyszczenie podłoża dachu po zerwanej papie m2

poz.80 m2 238,805
RAZEM 238,805

102
d.1.5

KNR-W 2-02
0608-02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych laminowanych papą
- styropapa  poziome na wierzchu konstrukcji na kleju do styropianu - ocieple-
nie styropapą EPS200-036 - grubości 23 cm.

m2

poz.81 m2 238,805
RAZEM 238,805

103
d.1.5

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - Parametry papy na-
wierzchniowej: papa termozgrzewalna modyfikowana SBS, osnowa poliestro-
wa 250g/m2,grubość 5,3mm (+-2 mm)

m2

poz.81 m2 238,805
RAZEM 238,805

104
d.1.5

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia grub. 5,3 mm. -
obróbki z papy nawierzchniowej; papa termozgrzewalna modyfikowana SBS,
osnowa poliestrowa 250g/m2,grubość 5,3mm (+-2 mm)

m2

<daszek nad wejściem> 1,50*0,80 m2 1,200
<pas papy na styku obróbki blacharskiej pasa nadrynnowego ze styropapą>
[10,50+11,57]*2*0,20+[5,05*2+11,57]*0,20*2

m2 17,496

RAZEM 18,696
105

d.1.5
KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 75x75 cm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

106
d.1.5

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi na odległość 12 km m3

poz.80*0,004 m3 0,955
poz.81*0,026 m3 6,209

RAZEM 7,164
107

d.1.5 kalk. własna
Utylizacja papy m3

poz.106 m3 7,164
RAZEM 7,164

108
d.1.5

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
8 km

m3

poz.82*0,15*0,05 m3 0,657
poz.83*0,15*0,05 m3 0,257
poz.84*0,10*0,05 m3 0,020
poz.85*0,05 m3 0,150
poz.89*0,001 m3 0,043

RAZEM 1,127
109

d.1.5 kalk. własna
Utylizacja gruzu i blachy m3

poz.108 m3 1,127
RAZEM 1,127

1.6 Roboty towarzyszące i pomocnicze
110

d.1.6 kalk. własna
Oczyszczenie elewacji z zbędnych kabli i elementów stalowych [wsporniki,haki
itp] oraz uporządkowanie i montaż instalacji na budynku z montażem niezbęd-
nych urządzeń po termomodernizacji budynku (w tym lampy uliczne 2 szt.).
UWAGA : sposób montażu należy uzgodnić z dysponentami mediów i w spo-
sób nie powodujący uszkodzeń styropianu i wyprawy elewacyjnej. [lampy ulicz-
ne szt. 2 - odzysk]

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

111
d.1.6 kalk. własna

Wykonanie strefy oświetlenia przy wejściu do budynku (plafon LED) oraz zabu-
dowanie nowego numeratora ulicznego podświetlanego. Montaż nowego czuj-
nika zmierzchowego do którego należy podłączyć obydwie lampy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

112
d.1.6 kalk. własna

Demontaż anten telewizyjnych umocowanych na ścianach z cegły przy pomo-
cy uchwytów wsporczych ,wraz z przewodami

kpl.

<anteny telewizyjne> 10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

113
d.1.6 kalk. własna

Zabudowanie masztów telewizyjnych do montażu anten szt.
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2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
114

d.1.6
KNR 2-25
0308-02

Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozebranie m2

2,0*1,50 m2 3,000
RAZEM 3,000

115
d.1.6

KNR 2-25
0308-01

Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa m2

poz.114 m2 3,000
RAZEM 3,000

116
d.1.6

KNR 4-05II
0222-04

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

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

117
d.1.6

KNR 4-05II
0201-03

Ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.35 m wypeł-
nionych osadem do 1/3 wysokości kanału

m

20,0 m 20,000
RAZEM 20,000

118
d.1.6

KNR-W 4-02
0218-06
analogia

Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

119
d.1.6

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

120
d.1.6

KNR-W 2-19
0102-01
analogia

Oznakowanie terenu budowy taśmą z tworzywa sztucznego m

[25,0+13,0]*2 m 76,000
RAZEM 76,000

1.7 Rusztowania
121

d.1.7
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

10,0*9,0*2+5,50*7,0*2*2+12,0*7,0*2 m2 502,000
RAZEM 502,000

122
d.1.7

KNR AT-05
1663-01

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

m

2,0 m 2,000
RAZEM 2,000

123
d.1.7

KNR AT-05
1663-04

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

m2

poz.121 m2 502,000
RAZEM 502,000

124
d.1.7

KNR-W 2-02
1612-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wyso-
kości do 10 m

m2

poz.121 m2 502,000
RAZEM 502,000

125
d.1.7

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(poz.:
5,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,50,51,52,53,54,56,59,60,82,83,89,91,92,93,9
4,95,98,100)

1.8 Chodnik z kostki betonowej
126

d.1.8
KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

<str. południowa - wejście> 20,60*1,40 -  <stopień> 1,25*0,30 m2 28,465
RAZEM 28,465

127
d.1.8

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

20,60 m 20,600
RAZEM 20,600

128
d.1.8

KNR 2-31
0812-01

Rozebranie ław pod krawężniki z kruszywa m3

20,60*0,20*0,15 m3 0,618
RAZEM 0,618

129
d.1.8

KNR 2-31
0102-05

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm
głębokości koryta

m2

20,60*1,30 m2 26,780
RAZEM 26,780

130
d.1.8

KNR 2-31
0102-06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - za każde
dalsze 5 cm głębokości koryta

m2

20,60*1,30 m2 26,780
RAZEM 26,780

131
d.1.8

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.129*60% m2 16,068
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RAZEM 16,068

132
d.1.8

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.129*40% m2 10,712
RAZEM 10,712

133
d.1.8

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

poz.129 m2 26,780
RAZEM 26,780

134
d.1.8

KNR 2-31
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

poz.129 m2 26,780
RAZEM 26,780

135
d.1.8

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

20,60*0,20*0,30 m3 1,236
RAZEM 1,236

136
d.1.8

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

20,60+1,20*2 m 23,000
RAZEM 23,000

137
d.1.8

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

20,60*1,10 m2 22,660
RAZEM 22,660

138
d.1.8

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km

m3

poz.126*0,05 m3 1,423
poz.127*0,15*0,30 m3 0,927

RAZEM 2,350
139

d.1.8
KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 7

m3

poz.138 m3 2,350
RAZEM 2,350

140
d.1.8

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

poz.128 m3 0,618
poz.129*0,10 m3 2,678
poz.130*0,05 m3 1,339

RAZEM 4,635
141

d.1.8
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 7

m3

poz.140 m3 4,635
RAZEM 4,635

142
d.1.8 kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

poz.138+poz.140 m3 6,985
RAZEM 6,985
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