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ul. Fojkisa 2 - izolacja pionowa OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Izolacja pionowa ścian fundamentowych zewnętrznych
1

d.1
KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

1,2*13,5 m2 16,20
RAZEM 16,20

2
d.1

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

13,5*1,50*1,00 m3 20,25
RAZEM 20,25

3
d.1

KNR 19-01
0117-01

Umocnienie, odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych lub jamistych o gł.
do 1,5 m

m2

13,5*1,5*2 m2 40,50
RAZEM 40,50

4
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

37,0*1,50 m2 55,50
RAZEM 55,50

5
d.1

ZKNR C 2
0409-03

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

m2

zewnątrz i
wewnątrz

poz.4*2 m2 111,000

RAZEM 111,000
6

d.1
KNR 2-02
0901-01

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

m2

poz.4 m2 55,50
RAZEM 55,50

7
d.1

KNR 2-02
0603-09

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

m2

poz.4 m2 55,50
RAZEM 55,50

8
d.1

KNR 2-02
0603-10

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

m2

poz.4 m2 55,50
RAZEM 55,50

9
d.1

KNR 9-15
0301-03

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

m2

poz.4 m2 55,50
RAZEM 55,50

10
d.1

ZKNR C-1
0306-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Docieplenie ścian piwnic płytami
polistyrenowymi XPS 50, grub. 5 cm. mocowanymi punktowo

m2

13,5*1,0 m2 13,50
RAZEM 13,50

11
d.1

KNR AT-40
0421-01

Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - ułożenie folii ochronnej
kubełkowej

m2

poz.4 m2 55,50
RAZEM 55,50

12
d.1

KNR 0-23
2612-09
analogia

Montaż listew zamykających folii kubełkowej m

13,5*2 m 27,00
RAZEM 27,00

13
d.1

KNR 2-01
0610-07

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wyko-
pie z gotowego kruszywa

m3

15,0*1,0*0,4 m3 6,00
RAZEM 6,00

14
d.1

KNR 2-01
0611-04
analogia

Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie
suchym - rury drenarskie DN100 w otulinie z geowłókniny

m

15 m 15,00
RAZEM 15,00

15
d.1

KNR 2-01
0610-07

Drenaż - obsypka piaskiem rury drenarskiej (ostatnia warstwa) m3

40,0*1,0*0,1 m3 4,00
RAZEM 4,00

16
d.1

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.2 m3 20,25
-poz.13 m3 -6,00
-poz.15 m3 -4,00
-poz.18 m3 -4,86

RAZEM 5,39
17

d.1
KNR 2-31
0202-01

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

m2

poz.1 m2 16,20
RAZEM 16,20

18
d.1

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piasko-
wej - kostka w kolorze szarym (kostka nowa 30%)

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.1*30% m2 4,86

RAZEM 4,86
19

d.1
KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piasko-
wej - kostka w kolorze szarym (kostka z odzysku 70%)

m2

poz.1*70% m2 11,34
RAZEM 11,34

20
d.1

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

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.1*0,06*30% m3 0,29
poz.4*0,02 m3 1,11

RAZEM 1,40
21

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.20 m3 1,40
RAZEM 1,40

22
d.1

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

poz.13 m3 6,00
poz.15 m3 4,00
poz.17*0,1 m3 1,62

RAZEM 11,62
23

d.1 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.22 m3 11,62
RAZEM 11,62
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