
Krótka 2 izolacja ścia fundamentowych wraz z remontem elewacji frontowej inwest korekta 02 2020OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Izolacja pionowaścian fundamentowych + remont elewacji frontowej

1 STOLARKA OKIENNA
1

d.1
KNR 4-01
0354-03

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

<okna piwnic od ulicy> 6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

2
d.1

KNR 4-01
0354-04

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

<okna lokatorskie: parter + IIp.> 3 +3 szt. 6,000
RAZEM 6,000

3
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

1,30*6 m 7,800
RAZEM 7,800

4
d.1

KNR 0-19
1023-01

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

m2

<piwnice - front> 0,68*0,47*6 m2 1,918
RAZEM 1,918

5
d.1

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2

m2

<parter> 1,05*1,78*3 m2 5,607
< II.p.>  1,05*1,70*3 m2 5,355

RAZEM 10,962
6

d.1
KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników z pcw do 1.5 m w ścianach z cegieł szt.

<parter+ II.p.> 3+3 szt. 6,000
RAZEM 6,000

7
d.1

NNRNKB
202 0541-02

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

m2

1,0*0,40*6 m2 2,400
RAZEM 2,400

2 IZOLACJA ŚCIAN PONIŻEJ POZIOMU TERENU
8

d.2
KNR 2-31
0815-01

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

m2

<wzdłuż elewacji> [7,50+6,50]*0,35 m2 4,900
RAZEM 4,900

9
d.2

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

1,0*1,85 - 1,10*0,35 m2 1,465
RAZEM 1,465

10
d.2

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

11,35+8,50+1,00*2 m 21,850
RAZEM 21,850

11
d.2

KNR 2-31
0803-01 z.o.
2.13. 9902-
01  0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gruboś-
ci 5 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

[11,35+8,50]*1,0+2,45*0,50 - poz.8 - poz.9 m2 14,710
RAZEM 14,710

12
d.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

19,85*0,70*1,95 m3 27,095
RAZEM 27,095

13
d.2

KNR 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębo-
kość do 3 m

m2

19,85*1,95 m2 38,708
RAZEM 38,708

14
d.2

KNR 4-01
0107-08

Pomosty z barierkami dla pieszych nad wykopem m2

2,50*2,60 m2 6,500
RAZEM 6,500

15
d.2

KNR 4-01
0107-07

Przykrycie wykopu balami drewnianymi wraz z rozbiórką m2

19,85*1,50 m2 29,775
RAZEM 29,775

16
d.2

ZKNR C-2
0301-01

Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie podłoża m2

<ściana fundamentowa>  19,85*1,95 m2 38,708
RAZEM 38,708

17
d.2

KNR 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych  na ścianach zaprawą cementową m2

poz.16 m2 38,708
RAZEM 38,708

18
d.2

KNR-W 2-02
0901-01

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

m2

poz.16 m2 38,708
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RAZEM 38,708

19
d.2

ZKNR C-2
0308-02

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65 lub równoważny
na powierzchni pionowej przeciw zawilgoceniu

m2

poz.16 m2 38,708
RAZEM 38,708

20
d.2

ZKNR C-2
0307-01

Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi XPS 50 grub.5 cm. mocowanymi
punktowo

m2

poz.16 m2 38,708
RAZEM 38,708

21
d.2

ZKNR C-2
0105-02

Mocowanie płyt polistyrenowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z
cegły - 5 szt/m2

m2

poz.20 m2 38,708
RAZEM 38,708

22
d.2

KNR AT-27
0508-02

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej
kubełkowej

m2

19,85*2,10 m2 41,685
RAZEM 41,685

23
d.2

ZKNR C-2
0107-02
analogia

Montaż listew zamykających folii kubełkowej do podłoża z cegły m

19,85 m 19,850
RAZEM 19,850

24
d.2

KNR 4-01
0108-07
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt kat.
IV

m3

poz.12 m3 27,095
RAZEM 27,095

25
d.2

KNR 4-01
0108-07
0108-08 

Przywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt kat.
IV - z miejsca składowania do wykopu

m3

poz.26 m3 24,385
RAZEM 24,385

26
d.2

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.12-19,85*1,95*0,07 m3 24,385
RAZEM 24,385

27
d.2 kalk. własna

Opłata za składowanie ziemi z wykopów do zasypania wykopów po wykonaniu
izolacji fundamentów

m3

poz.26 m3 24,385
RAZEM 24,385

28
d.2 kalk. własna

Opłata za utylizację ziemi z wykopów m3

poz.12-poz.27 m3 2,710
RAZEM 2,710

29
d.2

KNR 2-31
0103-02 z.o.
2.13. 9902-
01 

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV 26-75 pojazdów na godzinę

m2

19,85*1,0 +2,50*0,50 m2 21,100
RAZEM 21,100

30
d.2

KNR 2-31
0401-02 z.o.
2.13. 9902-
01 

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV 26-75 pojazdów na godzinę

m

19,85+1,00*2 m 21,850
RAZEM 21,850

31
d.2

KNR 2-31
0407-02 z.o.
2.13. 9902-
01 

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę

m

19,85+1,00*2 m 21,850
RAZEM 21,850

32
d.2

KNR 2-31
0114-03 z.o.
2.12. 9901-
02  z.o.2.13.
9902-01 

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5
m 26-75 pojazdów na godzinę

m2

19,85*1,0 m2 19,850
RAZEM 19,850

33
d.2

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce pias-
kowej

m2

19,85*1,0 m2 19,850
RAZEM 19,850

34
d.2

KNR 4-01
0303-04
analogia

Wykonanie świetlików przy oknach piwnicznych z kostki betonowej holland
10x20cm gr. 10cm na zaprawie cementowej

m2

[0,30*2+0,70]*0,10*6 m2 0,780
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RAZEM 0,780

35
d.2

KNR-W 4-02
0218-06
analogia

Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem z pcw 160 mm w wykopie kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

36
d.2

KNR 4-05II
0222-05

Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki rur
spustowych

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

3 REMONT I CZYSZCZENIE ELEWACJI
37

d.3
KNR-W 4-01
0536-02

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

m

2,0*3 m 6,000
RAZEM 6,000

38
d.3

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki [rewizje] z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

39
d.3

KNR-W 4-01
0536-02

Demontaż + ponowny montaż rur spustowych  okrągłych z tworzyw sztucznych
o średnicy 110 mm - odcinki pionowe - rury odzysk

m

11,50*3 - poz.37 m 28,500
RAZEM 28,500

40
d.3

KNR-W 4-01
0536-04

Odsadzki rur okrągłych z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

41
d.3

KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

<kratki nawiewne> 3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

42
d.3

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych z pcw w ścianach z cegieł szt.

<kratki nawiewne> 3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

43
d.3

ZKNR C-2
0101-01

Zabezpieczenie okien folią malarską m2

1,0*1,70*13 + 1,0*1,60*7 + 0,50*0,55*7 m2 35,225
RAZEM 35,225

44
d.3

ZKNR C-2
0403-01

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścia-
nach w miejscach łatwo dostępnych - do 2,0 m2

m2

19,85*11,50*10% m2 22,828
RAZEM 22,828

45
d.3

ZKNR C-2
0409-01

Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - do 2,0 m2 - zaprawa cemen-
towa

m2

poz.44 m2 22,828
RAZEM 22,828

46
d.3 kalk. własna

Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na gzymsach ceglanych miedzypię-
trowych i nadokiennych oraz gzymsu pod dachem. Wyspoinowanie gzymsów
zaprawą cementową , oraz wykonanie spadków na gzymsach z zaprawy ce-
mentowej

m2

<poziom cokołu, między parterem a 1 piętrem, pod dachem (dwa poziomy)>
19,85* [0,20+0,32+0,20*2]

m2 18,262

<gzymsy wystające nad oknami 1 i 2p> 1,30*14*0,15 m2 2,730
<spadki na gzymsach wystających: pod dachem x2, nad parterem, nad oknami
1 i 2p>  (19,85*3+1,30*14)*0,10

m2 7,775

RAZEM 28,767
47

d.3
KNR 4-01
0308-01

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. - cegła klinkiero-
wa

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

48
d.3

KNR 4-01
0308-01

Wymiana uszkodzonych w murze kształtek z cegieł klinkierowych w ilości do 1
szt.

szt.

<parter> 8 + < I p.> 6 + < II.p.> 8 szt. 22,000
RAZEM 22,000

49
d.3

KNR 9-21
0106-02
uwaga pod
tablicą  uwa-
ga pod tabli-
cą 

Ciśnieniowe mycie elewacji wodą zimną z detergentem - powierzchnie porowa-
te  - silne zanieczyszczenie

m2

19,85*11,50 m2 228,275
RAZEM 228,275
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50

d.3
KNR-W 4-01
0737-02
analiza indy-
widualna

Oczyszczenie chemiczne lub chemiczno-ścierne niskociśnieniowe murów z
wystrojem architektonicznym z cegły
[M i S częściowo z KNR BC-02 0202-02]
środek czyszczący REMMERS SCHMUTZLOSER lub równoważny
piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0 mm
piaskarnia
sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4 -5 m3/min
środek transportowy

m2

19,85*11,50 m2 228,275
RAZEM 228,275

51
d.3

ZKNR C-2
0416-02

Impregnacja [hydrofobizacja] i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrz-
nych porowatych impregnatem do ceramiki budowlanej Remmers Funcosil
SNL lub równoważny

m2

poz.49 m2 228,275
RAZEM 228,275

52
d.3

KNR-W 4-01
1212-55

Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. ele-
mentów o powierzchni do 0.1 m2

szt.

<elementy metalowe ściągów stalowych>  6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

53
d.3

KNR 4-01
1215-05

Mycie po robotach okien innych niż zespolone - od strony zewn. m2

poz.43 m2 35,225
RAZEM 35,225

54
d.3 kalk. własna

Montaż na parapetach okien strychowych kolców "anty-ptak" - długość 40 cm. szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

55
d.3 kalk. własna

Demontaż i montaż numeratora (numerator z odzysku) szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

56
d.3

KNR-W 4-02
0139-05
analogia

Demontaż szafki gazowej ściennej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

57
d.3

KNR-W 2-15
0142-01
analogia

Szafki gazowe naścienne
szafki gazowe naścienne
śruby z kołkami rozporowymi

szt.

poz.56 szt. 1,000
RAZEM 1,000

58
d.3 kalk. własna

Uporządkowanie przewodów elektrycznych oraz instalacji telekomunikacyjnych
na elewacji budynku zgodnie z wymaganymi w tym zakresie przepisami w po-
rozumieniu z dysponentami tych instalacji

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

59
d.3 kalk. własna

Naprawa bramy metalowej wraz z furtką , regulacja skrzydeł bramowych,napra-
wa zamka

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

60
d.3

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlo-
wanych jednokrotnie

m2

<brama - dwustronnie> 2,45*3,15*2 m2 15,435
RAZEM 15,435

61
d.3

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.1*0,08 m3 0,480
poz.2*0,14 m3 0,840
poz.3*0,25*0,045 m3 0,088
poz.8*0,05 m3 0,245
poz.9*0,08 m3 0,117
poz.11*0,05 m3 0,736
poz.16*0,01 m3 0,387
poz.47*0,25*0,15*0,08 m3 0,045
poz.48*0,15*0,15*0,08 m3 0,040

RAZEM 2,978
62

d.3 kalk. własna
Utylizacja gruzu t

poz.61*1,7 <t/m3> t 5,063
RAZEM 5,063

63
d.3

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

20,0*12,0 m2 240,000
RAZEM 240,000

64
d.3

KNR AT-05
1663-01

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

m
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20,0 m 20,000

RAZEM 20,000
65

d.3
KNR AT-05
1663-04

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

m2

20,0*12,0 m2 240,000
RAZEM 240,000

66
d.3

KNR 2-02
1613-02

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

m2

20,0*12,0 m2 240,000
RAZEM 240,000

67
d.3 kalk. własna

Praca rusztowań szt.

poz.63 szt. 240,000
RAZEM 240,000

68
d.3 kalk. własna

Zajęcie chodnika do robót izolacyjnych i elewacyjnych. Formalności w Urzędzie
Miasta związane z zajęciem chodnika załatwia Wykonawca.

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

69
d.3

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie terenu budowy taśmą z tworzywa sztucznego m

<od ulicy> 22,0 m 22,000
RAZEM 22,000

70
d.3

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

71
d.3

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych

szt.

poz.70 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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