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Koszt inwest nr1 bud i drog Bierzow w1 OBMIAR

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

1 STAN ZEROWY
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.

1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizin-
nym

m3

poz.9+poz.10+poz.11+poz.12 m3 45.19
RAZEM 45.19

2
d.1.

1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek

m2

<świetlica>(23.44+0.60)*(12.42+0.60) m2 313.00
<taras ogrodowy>(4.00+0.60)*(12.42+0.60) m2 59.89
<schody i pochylnia dla niepełnosprawnych>(2.00+0.60)*(4.40+3.50+
1.20)

m2 23.66

<fundament zbiornika na gaz>(1.50+0.60+0.60)*6.00+0.60+0.60 m2 17.40
RAZEM 413.95

3
d.1.

1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek -
dodatek za kaŜde dalsze 5 cm grubości
- za dodatkowe 15 cm

m2

poz.2 m2 413.95
RAZEM 413.95

4
d.1.

1

KNR 2-01
0228-02

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie
kat. III

m3

<świetlica>((23.44+1.20)*(12.42+0.60))*0.10 m3 32.08
<taras ogrodowy>((4.00+0.60)*(12.42+0.60))*0.10 m3 5.99
<schody i pochylnia dla niepełnosprawnych>((2.00+0.60)*(4.40+3.50+
1.20))*0.10

m3 2.37

RAZEM 40.44
5

d.1.
1

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15
m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

<ława 1-1>(0.60+1.50+0.60)*0.80*(0.30+4.09+11.24+11.72+0.25) m3 59.62
<ława 1-1 skarpa>(1.20*0.72*0.5)*(0.30+4.09+11.24+11.72+0.25) m3 11.92
<ława 2-2>(0.60+1.50+0.60)*0.80*(0.30+4.09+11.24+11.72+0.25) m3 59.62
<ława 2-2 skarpa>(1.20*0.72*0.5)*(4.12+4.26+1.00+2.06+1.00+1.47+
1.16+1.00+2.20+1.00+2.17)

m3 9.26

<ława C-C>(0.60+0.50+0.60)*0.80*(2.72+1.00+3.50+1.00+3.22-1.10-
1.10)

m3 12.57

<ława C-C skarpa>(1.20*0.72*0.5)*(0.72+0.25+3.47+4.50+3.97+
0.25+0.72)

m3 6.00

<ława B-B>(0.60+0.50+0.60)*0.80*(3.12+1.20+2.80+1.20+3.12-1.10-
1.10)

m3 12.57

<ława A-A>(0.60+0.50+0.60)*0.80*(11.44-1.10-1.10) m3 12.57
<stopa fundamentowa ST5>(0.60+0.60+0.60)*0.80*(12.55-1.10-1.10) m3 14.90
<ława tarasu skarpa>(1.20*0.72*0.5)*(0.72+12.52+0.72) m3 6.03
<schody>(0.60+1.00+0.60)*0.80*(0.60+1.00+2.95+1.00+0.60) m3 10.82
<schody skarpa>(1.20*0.72*0.5)*(0.60+1.00+2.95+1.00+0.60) m3 2.66
<komin>(0.60+1.80)*(0.60+0.60+0.60) m3 4.32
<pochylnia dla osób niepełnosprawnych>1.45*0.70*3.50+1.15*0.70*
3.50

m3 6.37

<fundament zbiornika na gaz>1.90*6.40*0.50 m3 6.08
RAZEM 235.31

6
d.1.

1

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do
1.5 m kat.gr.III-IV

m3

poz.5 m3 235.31
-poz.31-poz.36-poz.9-poz.10-poz.11 m3 -46.41
<ściany fundamentowe świetlica>-(23.20+23.20+11.70+11.70+11.70)
*0.25*0.30

m3 -6.11

<ściany fundamentowe schody>-(1.52+2.95+2.20)*0.25*0.30 m3 -0.50
<ściany fundamentowe taras>-(3.67+12.46+3.67)*0.30*0.30 m3 -1.78
<opaska filtracyjna>-poz.220 m3 -7.27
<fundament zbiornika na gaz>-0.15*0.60*(6.40*2+1.50*2) m3 -1.42

RAZEM 171.82
7

d.1.
1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km grunt.kat. III
- wysypisko śmieci w Gaciach

m3
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Koszt inwest nr1 bud i drog Bierzow w1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.2*0.15+poz.3*0.15+poz.4 m3 164.63
poz.5-poz.6 m3 63.49

RAZEM 228.12
8

d.1.
1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1
km

m3

poz.7 m3 228.12
RAZEM 228.12

1.2 Fundamenty
9

d.1.
2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6m
- beton C20/25 (B25)

m3

<ława 1-1>0.40*0.30*(4.09-0.30-0.12)+0.50*0.30*(0.50+4.07+2.06+
1.85+2.25+2.56+2.00+1.67+0.50)

m3 3.06

<ława 2-2>0.40*0.30*(4.09-0.30-0.12)+0.50*0.30*(0.50+4.07+2.06+
1.85+2.25+2.56+2.00+1.67+0.50)

m3 3.06

<ława C-C>0.50*0.30*(2.72+3.50+3.22) m3 1.42
<ława B-B>0.50*0.30*(3.12+2.80+3.12) m3 1.36
<ława A-A>0.50*0.30*(3.22+3.00+3.22) m3 1.42
<ława schody>0.35*0.30*(1.52+2.95+2.20) m3 0.70
<ława komin>0.30*0.60*1.80 m3 0.32

RAZEM 11.34
10

d.1.
2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6m
- beton C12/15 (B15)

m3

<pochlnia dla osób niepełnosprawnych>0.25*0.25*3.50*2 m3 0.44
RAZEM 0.44

11
d.1.

2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o obj.do 0.5m3
- beton C20/25 (B25)

m3

<stopa fundamentowa ST1>1.00*1.50*0.30*12 m3 5.40
<stopa fundamentowa ST2>1.00*1.50*0.30*4 m3 1.80
<stopa fundamentowa ST3>1.20*1.20*0.30*2 m3 0.86
<stopa fundamentowa ST4>1.00*1.00*0.30*2 m3 0.60
<stopa fundamentowa ST5>0.60*0.30*12.52 m3 2.25

RAZEM 10.91
12

d.1.
2

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe Ŝelbetowe m3

<fundament zbiornika na gaz>60.00*1.50*0.25 m3 22.50
RAZEM 22.50

13
d.1.

2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane
- stal zbrojeniowa A III N (RB500W) i stal AI (St3SX)

t

<ławy fundamentowe i wieniec W1>934.71/1000 t 0.93
<stopa fundamentowa ST1>439.26/1000 t 0.44
<stopa fundamentowa ST2>148.41/1000 t 0.15
<stopa fundamentowa ST3>58.25/1000 t 0.06
<stopa fundamentowa ST4>36.69/1000 t 0.04
<stopa fundamentowa ST5>296.26/1000 t 0.30
<ława schody>(4*(2.55+3.45+2.55)*0.888+9*0.96*0.222)/1000 t 0.03
<taras ogrodowy>((4*4.00*0.888+17*0.96*0.222)*2)/1000 t 0.04
<ława komin>(4*1.75*0.888+8*0.96*0.222)/1000 t 0.01
<pochylnia dla osób niepełnosprzwnych>((3.50*4*0.888)*2+(0.88*13*
0.222)*2)/1000

t 0.03

<fundament zbiornika na gaz>139.70/1000 t 0.14
RAZEM 2.17

1.3 Ściany podziemia
14

d.1.
3

KNR-W 2-
02 0101-06
analiza in-
dywidualna

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
Sciany fundamentowe z bloczków betonowych B 25 o wym. 38x25x14

Przyjęto:
- normę rg = 4,29/m3
- bloczki betonowe 38x25x14 -  62,5szt/m3 , 
- zaprawa bez zmian

m3

<ściana tylna>23.20*0.60*0.25 m3 3.48
<ściana boczna>11.70*0.60*0.25 m3 1.76
<ściana frontowa>23.20*0.60*0.25 m3 3.48
<ściana boczna>11.70*0.60*0.25 m3 1.76
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Koszt inwest nr1 bud i drog Bierzow w1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<ściana środkowa>11.70*0.60*0.25 m3 1.76
<komin>1.44*0.24 m3 0.35
<ława - taras> 3.82*0.60*0.25*2 m3 1.15
<schody>(2.77*2+3.10)*0.60*0.25 m3 1.30
<pochylnia dla osób niepełnosprawnych>0.25*0.51*3.50*2 m3 0.89

RAZEM 15.93
1.4 Izolacja fundamentów i ścian podziemia
15

d.1.
4

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno
z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
- ławy i stopy fundamentowe

m2

<ława 1-1>(0.05+0.05)*(4.09-0.30-0.12)+(0.13+0.13)*(0.50+4.07+
2.06+1.85+2.25+2.56+2.00+1.67+0.50)

m2 4.91

<ława 2-2>(0.05+0.05)*(4.09-0.30-0.12)+(0.13+0.13)*(0.50+4.07+
2.06+1.85+2.25+2.56+2.00+1.67+0.50)

m2 4.91

<ława C-C>(0.13+0.13)*(2.72+3.50+3.22) m2 2.45
<ława B-B>(0.13+0.13)*(3.12+2.80+3.12) m2 2.35
<ława A-A>(0.13+0.13)*(3.22+3.00+3.22) m2 2.45
<ława schody>(0.05+0.05)*(1.52+2.95+2.20) m2 0.67
<stopa fundamentowa ST1>(1.00*0.63)*2*12 m2 15.12
<stopa fundamentowa ST2>(1.00*0.63)*2*4 m2 5.04
<stopa fundamentowa ST3>(1.20*0.48)*2*2 m2 2.30
<stopa fundamentowa ST4>(0.40*1.00+0.40*0.60+0.40*0.40)*2 m2 1.60
<stopa fundamentowa ST5>(0.15+0.15)*12.52 m2 3.76
<komin>(0.18+0.18)*1.80+0.24*0.18*2 m2 0.73

RAZEM 46.29
16

d.1.
4

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno
z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
- ławy i stopy fundamentowe

m2

poz.15 m2 46.29
RAZEM 46.29

17
d.1.

4

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno
z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
- ławy i stopy fundamentowe

m2

<ława 1-1>(0.30+0.30)*(4.09-0.30-0.12)+(0.30+0.30)*(0.50+4.07+
2.06+1.85+2.25+2.56+2.00+1.67+0.50)

m2 12.68

<ława 2-2>(0.30+0.30)*(4.09-0.30-0.12)+(0.30+0.30)*(0.50+4.07+
2.06+1.85+2.25+2.56+2.00+1.67+0.50)

m2 12.68

<ława C-C>(0.30+0.30)*(2.72+3.50+3.22) m2 5.66
<ława B-B>(0.30+0.30)*(3.12+2.80+3.12) m2 5.42
<ława A-A>(0.30+0.30)*(3.22+3.00+3.22) m2 5.66
<ława schody>(0.30+0.30)*(1.52+2.95+2.20) m2 4.00
<pochylnia dla osób niepełnosprawnych>(0.25+0.25)*3.50*2 m2 3.50
<stopa fundamentowa ST1>(0.50+1.00+0.50)*2*0.30*12 m2 14.40
<stopa fundamentowa ST2>(0.50+1.00+0.50)*2*0.30*4 m2 4.80
<stopa fundamentowa ST3>(0.35+1.20+0.35)*2*0.30*2 m2 2.28
<stopa fundamentowa ST4>(0.35+1.00+1.00+0.35+0.35+0.35)*0.30*
2

m2 2.04

<stopa fundamentowa ST5>(0.30+0.30)*12.52+0.80*12.52*2 m2 27.54
<komin>(0.30+0.30)*1.80+0.60*0.30*2 m2 1.44
<pochylnia dla osób niepełnosprawnych>0.51*3.50*2*2 m2 7.14
<fundament zbiornika na gaz>0.25*(1.50*2+6.00*2) m2 3.75

RAZEM 112.99
18

d.1.
4

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno
z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
- ławy i stopy fundamentowe

m2

poz.17 m2 112.99
RAZEM 112.99

19
d.1.

4

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na go-
rąco ław fundament.betonowych
- izolacja pod ścianą fundamentową
- izolacja pod ławami i stopami fundamentowymi

m2

<świetlica>(23.20+11.70+23.20+11.70+11.70)*0.24 m2 19.56
<pochylnia dla osób niepełnosprawnych>0.25*3.50*2 m2 1.75
<schody zewnętrzne>(2.77*2+3.10)*0.24 m2 2.07
<taras ogrodowy ława>3.82*0.24*2 m2 1.83
<taras ogrodowy Stopa St5>12.52*0.30 m2 3.76
<komin>1.44*0.25 m2 0.36
<ława 1-1>0.40*(4.09-0.30-0.12)+0.50*(0.50+4.07+2.06+1.85+2.25+
2.56+2.00+1.67+0.50)

m2 10.20
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<ława 2-2>0.40*(4.09-0.30-0.12)+0.50*(0.50+4.07+2.06+1.85+2.25+
2.56+2.00+1.67+0.50)

m2 10.20

<ława C-C>0.50*(2.72+3.50+3.22) m2 4.72
<ława B-B>0.50*(3.12+2.80+3.12) m2 4.52
<ława A-A>0.50*(3.22+3.00+3.22) m2 4.72
<ława schody>0.35*(1.52+2.95+2.20) m2 2.33
<pochylnia dla osób niepełnosprawnych>0.25*3.50*2 m2 1.75
<stopa fundamentowa ST1>(1.00*1.50)*12 m2 18.00
<stopa fundamentowa ST2>(1.00*1.50)*4 m2 6.00
<stopa fundamentowa ST3>(1.20*1.20)*2 m2 2.88
<stopa fundamentowa ST4>(1.00*1.00)*2 m2 2.00
<stopa fundamentowa ST5>0.60*12.52 m2 7.51
<komin>0.60*1.80 m2 1.08
<fundament zbiornika na gaz>1.50*6.00 m2 9.00

RAZEM 114.24
20

d.1.
4

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno
- pierwsza warstwa
- izolacja komina pod czapką betonową z papy asfaltowej

m2

<komin>1.50*0.24 m2 0.36
RAZEM 0.36

21
d.1.

4

KNR 2-02
0603-05

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno
z past emulsyjnych asfalt.gęstych - pierwsza warstwa
Izolacja ścian piwnic poniŜej terenu - bitumiczna hydroizolacja Com-
biflex, przyjęto zuŜycie 6,0 kg/m2

m2

<ściana tylna>23.20*0.70+11.00*0.70+11.48*0.70 m2 31.98
<ściana boczna>12.18*0.70+11.70*0.70 m2 16.72
<ściana frontowa>23.20*0.70+11.00*0.70+11.48*0.70 m2 31.98
<ściana boczna>12.18*0.70+11.70*0.70 m2 16.72
<ściana środkowa>11.70*0.70*2 m2 16.38
<komin>(1.44*2+0.24*2)*0.70+0.24*0.70*2 m2 2.69
<taras ogrodowy Stopa St5>12.52*0.70*2 m2 17.53
<taras ogrodowy ściana fundamentowa>4.11*0.70*2*2 m2 11.51
<pochylnia dla osób niepełnosprawnych>0.51*3.50*2*2 m2 7.14
<schody zewnętrzne ściana fundamentowa>(2.77*2+3.10)*0.70*2 m2 12.10

RAZEM 164.75
22

d.1.
4

KNR 2-02
0603-05

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno
z past emulsyjnych asfalt.gęstych - pierwsza warstwa
Izolacja ścian piwnic powyŜej terenu - elastyczna zaprawa uszczelnia-
jąca Aquafin 2K, przyjęto zuŜycie 4,5 kg/m2

m2

<ściana tylna>23.20*0.30+11.00*0.30+11.48*0.30 m2 13.70
<ściana boczna>12.18*0.30+11.70*0.30 m2 7.16
<ściana frontowa>23.20*0.30+11.00*0.30+11.48*0.30 m2 13.70
<ściana boczna>12.18*0.30+11.70*0.30 m2 7.16
<ściana środkowa>11.70*0.30*2 m2 7.02
<komin>(1.44*2+0.24*2)*0.30+0.24*0.30*2 m2 1.15
<taras ogrodowy Stopa St5>12.52*0.30*2 m2 7.51
<taras ogrodowy ściana fundamentowa>4.11*0.30*2*2 m2 4.93
<schody zewnętrzne ściana fundamentowa>(2.77*2+3.10)*0.30*2 m2 5.18
<czapka kominowa>1.70*0.45+(1.70*2+0.45*2)*0.07+(0.45*0.13*2+
1.44*0.10*2)

m2 1.47

RAZEM 68.98
23

d.1.
4

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe na
lepiku bez siatki metal.
Styropian wodoodporny grub. 10 cm

m2

<ściana fundamentowa tylna>23.20*1.00 m2 23.20
<ściana fundamentowa boczna>12.18*1.00 m2 12.18
<ściana fundamentowa frontowa>23.20*1.00 m2 23.20
<ściana fundamentowa boczna>12.18*1.00 m2 12.18

RAZEM 70.76
24

d.1.
4

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe na
lepiku bez siatki metal.
- styropian wodoodporny gr. 6 cm

m2

<schody - ściany fundamentowe>0.90*(2.60+4.40+2.60) m2 8.64
RAZEM 8.64

25
d.1.

4

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej zbior-
ników,basenów itp.
Izolacja pionowa ścian fundamentowych folią kubełkową

m2

<ściana tylna>23.20*0.90 m2 20.88
<ściana boczna>12.18*0.90 m2 10.96
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<ściana frontowa>23.20*0.90 m2 20.88
<ściana boczna>12.18*0.90 m2 10.96

RAZEM 63.68
26

d.1.
4

KNR 2-02
0617-12

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem
- pionowa dylatacja wierzchniej warstwy tarasu - grub. 15 mm

m

12.42+4.00*3 m 24.42
RAZEM 24.42

27
d.1.

4

KNR 2-02
0617-07

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych taśma dy-
latac.PCW szer.115mm '0'
- izolacja pionowa pomiędzy ławami i ścianami fundamentowymi tara-
su i budynku świetlicy oraz pomiędzy płytą tarasu a ścianą budynku
świetlicy

m

<ławy i ściany fundamentowe>1.10*2*2+(0.30+0.40*0.30)*2 m 5.24
<płyta tarasu>12.42 m 12.42

RAZEM 17.66
1.5 Podło Ŝa
28

d.1.
5

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym
Piasek zagęszczony mechanicznie grub. 40 cm

m3

<świetlica - sala>(11.70*11.00)*0.40 m3 51.48
<świetlica - zaplecze>(11.70*11.48)*0.40 m3 53.73

RAZEM 105.21
29

d.1.
5

KNR 2-02
1101-06

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie m3

<scena>(2.80-0.25)*(3.10-0.25) m3 7.27
RAZEM 7.27

30
d.1.

5

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym
- podsypka Ŝwirowo-piaskowa gr. 20 cm , 30cm i 55 cm

m3

<pochylnia dla osób niepełnosprawnych>0.20*1.20*3.50 m3 0.84
<taras>3.82*12.15*0.30 m3 13.92
<fundament zbiornika na gaz>1.90*6.40*0.55 m3 6.69

RAZEM 21.45
31

d.1.
5

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym
- podkład z pisku gru. 10 cm

m3

<ława 1-1>0.60*0.10*(4.09-0.30-0.12)+0.70*0.10*(0.50+4.07+2.06+
1.85+2.25+2.56+2.00+1.67+0.50)

m3 1.44

<ława 2-2>0.60*0.10*(4.09-0.30-0.12)+0.70*0.10*(0.50+4.07+2.06+
1.85+2.25+2.56+2.00+1.67+0.5010)

m3 1.44

<ława C-C>0.70*0.10*(2.72+3.50+3.22) m3 0.66
<ława B-B>0.70*0.10*(3.12+2.80+3.12) m3 0.63
<ława A-A>0.70*0.10*(3.22+3.00+3.22) m3 0.66
<łstopa fundamentowa ST5>0.80*0.10*12.52 m3 1.00
<ława schody>0.55*0.10*(1.52+2.95+2.20) m3 0.37
<stopa fundamentowa ST1>1.20*1.70*0.10*14 m3 2.86
<stopa fundamentowa ST2>1.20*1.70*0.10*4 m3 0.82
<stopa fundamentowa ST3>1.40*1.40*0.10*2 m3 0.39
<stopa fundamentowa ST4>1.00*1.00*0.30*2 m3 0.60
<pochylnia dla osób niepełnosprawnych - ławy fundamentowe>0.10*
0.25*3.50*2

m3 0.18

<schody>3.55*2.27*0.10 m3 0.81
RAZEM 11.86

32
d.1.

5

KNR 2-02
1101-03
analogia

Podkłady murarskie z tłucznia na podł.gruntowym m3

<pochylnia dla osób niepełnosprawnych>0.25*1.20*3.50 m3 1.05
RAZEM 1.05

33
d.1.

5

KNR 2-31
0105-07
analogia

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm
grub.warstwy po zagęszcz.
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

m2

<pochylnia dla osób niepełnosprawnych>1.20*3.50 m2 4.20
<schody>3.55*2.27 m2 8.06

RAZEM 12.26
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34

d.1.
5

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za kaŜdy
dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- za dodatkowy 1 cm

m2

poz.33 m2 12.26
RAZEM 12.26

35
d.1.

5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
- chudy beton - B10  grub. 10 cm i grub. 15 cm

m3

<świetlica - sala>(11.70*11.00)*0.10 m3 12.87
<świetlica - zaplecze>(11.70*11.48)*0.10 m3 13.43
<schody>3.55*2.27*0.15 m3 1.21
<taras>3.82*12.15*0.10 m3 4.64
<fundament zbiornika na gaz>1.90*6.40*0.10 m3 1.22

RAZEM 33.37
36

d.1.
5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
- chudy beton B10 grub. 10 cm

m3

poz.31 m3 11.86
RAZEM 11.86

37
d.1.

5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
- płyta tarasu z betonu C16/20 (B20) grub. 10 cm

m3

<taras>3.82*12.15*0.10 m3 4.64
RAZEM 4.64

38
d.1.

5

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20
mm zatarte na ostro
- beton C20/25 (B25)
- warstwa pod posadzkę z płytek gres

m2

<świetlica - zaplecze>11.70*11.48 m2 134.32
RAZEM 134.32

39
d.1.

5

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20
mm zatarte na gładko
- beton C20/25 (B25)
- warstwa pod posadzinę z wykładziny PCV

m2

<świetlica - sala>(11.70*11.00)-(2.80-0.25)*(3.10-0.25) m2 121.43
<scena>(2.80-0.25)*(3.10-0.25) m2 7.27

RAZEM 128.70
40

d.1.
5

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda-
tek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
- beton C20/25 (B25)
Dodatek za zmianę grubości o 60 mm

m2

poz.38+poz.39 m2 263.02
RAZEM 263.02

41
d.1.

5

KNR-W 2-
02 1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką
stalową
- siatka do zbrojenia posadzek typ Q378

m2

poz.38+poz.39 m2 263.02
RAZEM 263.02

2 STAN SUROWY
2.1 Ściany nadziemia
42

d.2.
1

KNR 9-01
0104-02
analogia

Ściany zewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M24 m2

<ściana tylna>23.20*3.25-(1.50*1.70)*3-(0.70*2.00)*3-0.24*3.25*6 m2 58.87
<ściana boczna>11.70*3.25-(1.50*1.70)*4-0.40*3.1*2 m2 25.35
<ściana frontowa>23.20*3.25-(1.50*1.70)*6-(2.10*2.55)-0.24*3.25*6 m2 50.07
<ściana boczna>11.70*3.25-(2.00*2.25)*2-0.40*3.10*2 m2 26.55

RAZEM 160.84
43

d.2.
1

KNR 9-01
0104-01

Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M18 m2

<lukarna>3.95*1.9*0.5 m2 3.75
RAZEM 3.75

44
d.2.

1

KNR 9-01
0104-04

Ściany wewnętrzne o wys. powyŜej 4,5 m z bloków SILKA M24 m2

- 7 -
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<ściana środkowa>11.70*3.50-(2.10*2.25)-(1.00*2.05)+4.70*2.50+
(3.70*2.50*0.5)*2-0.4*3.10*2

m2 52.70

RAZEM 52.70
45

d.2.
1

KNR-W 2-
02 0101-06
analogia
analiza in-
dywidualna

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
- ściany sceny 38x25x14 
Przyjęto:
- normę rg = 4,29/m3
- bloczki betonowe 38x25x14 -  62,5szt/m3 , 
- zaprawa bez zmian

m3

<scena>0.25*0.47*(3.10+2.55) m3 0.66
RAZEM 0.66

46
d.2.

1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,
bloczków i pustaków

szt

<ściana tylna>6 szt 6.00
<ściana boczna>4 szt 4.00
<ściana frontowa>6 szt 6.00

RAZEM 16.00
47

d.2.
1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych
gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków

szt

<ściana boczna>2 szt 2.00
<ściana wewnętrzna>2 szt 2.00
<ściana frontowa>1 szt 1.00

RAZEM 5.00
48

d.2.
1

KNNR 2
0308-02

Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych
Pustaki wentylacyjne silikatowe np. Silka EW (24x24 cm)

m

6*6.90 m 41.40
RAZEM 41.40

49
d.2.

1

KNR 2-02
1215-01

Drzwiczki i kratki,osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2
- Kratka wentyl.z PVC o wym.14x21cm b/Ŝaluz.

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

50
d.2.

1

KNR 2-02
1215-01
analogia

Drzwiczki i kratki,osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2
- otwór rewizyjny przewodu kominowego nr 1

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

51
d.2.

1

KNR 2-02
0701-01

Betonowe dno kanału wewnątrz budynku gr.10cm m2

0.24*1.50 m2 0.36
RAZEM 0.36

52
d.2.

1

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm
- czpka kominowa grub. 7 cm zbrojona pretami stalowymi fi 6 mm

m2

1.70*0.45 m2 0.77
RAZEM 0.77

53
d.2.

1

KNR 2-02
0117-01

Ściany z cegieł licowane cegłami licówkami równocz.z wykon.ścian w
budynkach jednokond.z cegieł pełnych gr.1ceg.

m2

<pochylnia dla osób niepełnosprawnych>0.53*3.5*2 m2 3.71
RAZEM 3.71

54
d.2.

1

KNR 2-02
1612-02

Rusztowania ramowe warszawskie 6 m m2

<ściana środkowa>11.70*3.50+4.70*2.50+(3.70*2.50*0.5)*2 m2 61.95
RAZEM 61.95

55
d.2.

1

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:53,64)

2.2 Stropy nad podziemiem i schody
56

d.2.
2

KNR 0-21
4005-01

Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm
- belki stropowe wym. 0,10x0,20

mb

<belka drewniana bd1>(4.40+0.15)*28 mb 127.40
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<belka drewniana bd2>(4.30+0.15)*14 mb 62.30

RAZEM 189.70
57

d.2.
2

KNR 0-21
4006-20

Stropy drewniane - podciągi złoŜone z czterech belek stropowych o
wys. do 260 mm
- belka w formie skrzyni drewnianej 20x25 cm zdesek 32 mm wsparta
na murłatach i dwuteownikach stalowych

mb

11.94*2 mb 23.88
RAZEM 23.88

58
d.2.

2

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków
Pierwsza powłoka
- środek impregnujący Fobos M4

m2

<belki stropu drewnianego>(0.10*2+0.20*2)*(4.40*28+4.30*14) m2 110.04
RAZEM 110.04

59
d.2.

2

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków
Druga powłoka
- środek impregnujący Fobos M4

m2

poz.58 m2 110.04
RAZEM 110.04

60
d.2.

2

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków
Pierwsza powłoka
- środek impregnujący Fobos M4 Kolor (kolor orzech lu dąb)

m2

<podciągi z desek>((0.032+0.20+0.032+0.20)*2+(0.032+0.25+0.032+
0.25)*2)*23.88

m2 49.10

RAZEM 49.10
61

d.2.
2

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków
Druga powłoka
- środek impregnujący Fobos M4 Kolor (kolor orzech lu dąb)

m2

poz.60 m2 49.10
RAZEM 49.10

62
d.2.

2

KNR 0-14
2012-02

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedyn-
czym, mocowanym do podłoŜa, metalowym z kształtowników CD i UD
- płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm

m2

<pom 1>9.22 m2 9.22
<pom 2>8.21 m2 8.21
<pom 3>4.12 m2 4.12
<pom 4>3.64 m2 3.64
<pom 5>15.70 m2 15.70
<pom 6>1.87 m2 1.87
<pom 7>39.91 m2 39.91
<pom 8>12.45 m2 12.45
<pom 9>9.98 m2 9.98
<pom 10>14.45 m2 14.45
<pom 11>8.10 m2 8.10

RAZEM 127.65
63

d.2.
2

KNR 0-14
2012-02

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedyn-
czym, mocowanym do podłoŜa, metalowym z kształtowników CD i UD
- płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm

m2

<połać tylna nad pom. nr 12 - sala>7.28*5.25+5.25*4.24*0.5 m2 49.35
<połać frontowa nad pom. nr 12 - sala>7.28*5.25+5.25*4.24*0.5 m2 49.35
<połać boczna nad pom. nr 12 - sala>((4.40+12.48)/2)*5.30 m2 44.73
<płaszczyzna środkowa nad pom. nr 12 - sala>7.28*4.40 m2 32.03

RAZEM 175.46
64

d.2.
2

KNR 2-02
1605-03

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót
wykonyw.na sufitach przy wys.do 7 m

m2

poz.63 m2 175.46
RAZEM 175.46

65
d.2.

2

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:63)

66
d.2.

2

KNR 2-02
0211-01

Słupy Ŝelbetowe, w ścianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie
deskowane
- beton C20/25 (B25)

m3

<rdzeń Ŝelbetowy R1>0.24*0.24*(3.50-0.25)*13 m3 2.43
<rdzeń Ŝelbetowy R2>0.24*0.40*3.10*4 m3 1.19
<rdzeń Ŝelbetowy R2.1>0.24*0.40*(3.50-0.25) m3 0.31
<rdzeń Ŝelbetowy R3>0.40*0.40*3.10*2 m3 0.99

RAZEM 4.92
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67

d.2.
2

KNR 2-02
0208-07

Słupy Ŝelbetowe, prostokątne o wys.do 6m stos.desk.obw.do
przekr.do 6
- beton C20/25 (B25)

m3

<słup Ŝelbetowy S1>0.20*0.20*4.11*2 m3 0.33
RAZEM 0.33

68
d.2.

2

KNR 2-02
0262-01

Belki,podciągi i wieńce Ŝelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.de-
skow.obw.do przekroju do 8
- beton C20/25 (B25)

m3

<wieniec W1>0.20*0.24*(23.20+11.70+23.20+11.70+11.70) m3 3.91
<wieniec W2>0.25*0.24*(23.20+11.70+23.20) m3 3.49
<wieniec W3>0.30*0.24*11.70 m3 0.84
<belka B1>0.20*0.40*(0.20+2.55+0.24)*2 m3 0.48
<belka B2>0.20*0.40*(0.20+3.75+0.20) m3 0.33
<nadproŜe N1>0.24*0.25*(0.24+1.50+0.24) m3 0.12
<nadproŜe N2>0.24*0.30*(0.40+1.50+0.24) m3 0.15
<nadproŜe N3>0.24*0.25*(0.24+2.00+0.24) m3 0.15
<nadproŜe N4>0.24*0.25*(0.24+2.10+0.24) m3 0.15
<nadproŜe N5>0.24*0.25*(0.24+0.90+0.24) m3 0.08
<nadproŜe N6>0.24*0.25*(0.24+1.00+0.24) m3 0.09

RAZEM 9.79
69

d.2.
2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane
- stal A III N (RB500W) i stal AI (St3SX)

t

<rdzeń Ŝelbetowy R2>124.24/1000 t 0.1242
<rdzeń Ŝelbetowy R2.1>41.45/1000 t 0.0415
<rdzeń Ŝelbetowy R3>66.34/1000 t 0.0663
<słup Ŝelbetowy S1>69.57/1000 t 0.0696
<zbrojenie wieńca W1ujęto w poz.14 "ławy fundamentowe i wieniec
W1>0

t 0.0000

<wieniecW2 i W3>475.52/1000 t 0.4755
<belka B1 B2>61.67/1000 t 0.0617
<nadproŜe N1 N3 N4 N5 N6>240.49/1000 t 0.2405
<nadproŜe N2>23.83/1000 t 0.0238
<czapka kominowa>((1.65*5+0.40*11)*0.222)/1000 t 0.0028

RAZEM 1.1059
2.3 Scianki działowe
70

d.2.
3

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm m2

<pom. 01>2.50*2.90-2.10*2.25-1.00*0.95+3.69*2.90-1.00*2.05*2 m2 8.18
<pom. 02>2.33*2.90-1.00*2.05+1.20*2.90 m2 8.19
<pom. 03>(1.15*3.20-1.00*2.05)*2+3.46*2.90 m2 13.29
<pom. 04>1.97*2.90-1.00*2.05+2.18*3.20+2.30*2.90+1.97*2.90 m2 23.02
<pom. 05>1.50*3.30-1.00*2.05+6.08*3.30-(1.00*2.05)*2 m2 18.86
<pom. 06>1.20*3.30-1.00*2.05+1.20*2.90 m2 5.39
<pom. 07>6.05*2.90+2.00*3.30 m2 24.15
<pom. 08>4.00*3.30-1.50*3.30 m2 8.25
<pom. 09>3.88*3.30-1.00*2.05 m2 10.75
<pom. 10>2.80*3.30-1.20*0.85 m2 8.22
<pom. 11>3.09*3.30-1.00*2.05 m2 8.15

RAZEM 136.45
71

d.2.
3

KNR 2-02
0120-09

Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie m2

poz.70 m2 136.45
RAZEM 136.45

72
d.2.

3

KNR 2-02
2004-02
analogia

Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jedno-
warstw.100-01
- obudowa pionu kanalizacyjnego fi 110 mm

m2

<pom nr 05>(0.15+0.15)*3.30 m2 0.99
RAZEM 0.99

2.4 Dach konstrukcja
73

d.2.
4

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
- tarcica sosnowa klasy C27 o wilgotności względnej poniŜej 15%
- murłaty 0,14x0,14

m3

drew.

<murłata md1>(23.40+0.15)*0.14*0.14*2 m3

drew.
0.92

<murłata md2>(12.00+0.15)*0.14*0.14*2 m3

drew.
0.48
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<murłata md3>(12.00+0.15)*0.14*0.14*2 m3

drew.
0.48

<murłata md4>(3.30+0.15)*0.14*0.14*2 m3

drew.
0.14

RAZEM 2.02
74

d.2.
4

KNR 2-02
0407-06

Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy
nasyc.
- tarcica sosnowa klasy C27 o wilgotności względnej poniŜej 15%
- słupy 0,20x0,20

m3

drew.

<słup sd>(2.70+0.15)*0.20*0.20*10 m3

drew.
1.14

RAZEM 1.14
75

d.2.
4

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad
180cm2 z tarcicy nasyc.
- tarcica sosnowa klasy C27 o wilgotności względnej poniŜej 15%
- płatwie 0,20x0,20

m3

drew.

<płatew pd1>(4.20+0.15)*0.20*0.20*2 m3

drew.
0.35

<płatew pd2>(8.00+0.15)*0.20*0.20*2 m3

drew.
0.65

<płatew pd3>(8.20+0.15)*0.20*0.20*2 m3

drew.
0.67

RAZEM 1.67
76

d.2.
4

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
- tarcica sosnowa klasy C27 o wilgotności względnej poniŜej 15%
- miecze 0,12x0,12

m3

<miecz mid>(1.30+0.15)*0.12*0.12*20 m3 0.42
RAZEM 0.42

77
d.2.

4

KNR 2-02
0408-04

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tar-
cicy nasyc.
- tarcica sosnowa klasy C27 o wilgotności względnej poniŜej 15%
- krokwie 0,10x0,20

m3

<krokiew kd1>(0.85+0.15)*0.20*0.10*8 m3 0.16
<krokiew kd2>(1.95+0.15)*0.20*0.10*8 m3 0.34
<krokiew kd3>(3.05+0.15)*0.20*0.10*8 m3 0.51
<krokiew kd4>(4.15+0.15)*0.20*0.10*7 m3 0.60
<krokiew kd14>(3.95+0.15)*0.20*0.10*1 m3 0.08
<krokiew kd15>(4.45+0.15)*0.20*0.10*1 m3 0.09

RAZEM 1.78
78

d.2.
4

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy
nasyc.
- tarcica sosnowa klasy C27 o wilgotności względnej poniŜej 15%
- krokwie 0,16x0,08

m3

<krokiew kd16>(3.25+0.15)*0.16*0.08*8 m3 0.35
<krokiew kd17>(2.30+0.15)*0.16*0.08*2 m3 0.06
<krokiew kd18>(1.20+0.15)*0.16*0.08*2 m3 0.03

RAZEM 0.44
79

d.2.
4

KNR 2-02
0408-06

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z
tarcicy nasyc.
- tarcica sosnowa klasy C27 o wilgotności względnej poniŜej 15%
- krokwie 0,10x0,20

m3

<krokiew kd5>(5.25+0.15)*0.20*0.10*4 m3 0.43
<krokiew kd6>(6.35+0.15)*0.20*0.10*2 m3 0.26
<krokiew kd7>(7.45+0.15)*0.20*0.10*2 m3 0.30
<krokiew kd8>(7.85+0.15)*0.20*0.10*22 m3 3.52
<krokiew kd9>(7.60+0.15)*0.20*0.10*2 m3 0.31
<krokiew kd10>(6.40+0.15)*0.20*0.10*2 m3 0.26
<krokiew kd11>(5.30+0.15)*0.20*0.10*4 m3 0.44
<krokiew kd12>(6.50+0.15)*0.20*0.10*4 m3 0.53
<krokiew kd13>(7.60+0.15)*0.20*0.10*2 m3 0.31

RAZEM 6.36
80

d.2.
4

KNR 2-02
0408-08

Krokwie naroŜne i koszowe,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tar-
cicy nasyc.
- tarcica sosnowa klasy C27 o wilgotności względnej poniŜej 15%
- krokwie naroŜne 0,10x0,20

m3

<krokiew naroŜna knd>(10.00+0.15)*0.25*0.20*4 m3 2.03
<krokiew koszowa kkd1>(4.10+0.15)*0.20*0.10*1 m3 0.09
<krokiew koszowa kkd2>(4.70+0.15)*0.20*0.10*1 m3 0.10

RAZEM 2.22
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81

d.2.
4

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
- tarcica sosnowa klasy C27 o wilgotności względnej poniŜej 15%
- kleszcze 0,08x0,20

m3

<kleszcze kld>(5.95+0.15)*0.20*0.08*10 m3 0.98
RAZEM 0.98

82
d.2.

4

KNR 2-02
0409-05

Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy na-
syc.
- tarcica sosnowa klasy C27 o wilgotności względnej poniŜej 15%
przewiązka drewniana 0,20x0,20

m3

<przewiązka przd>0.14*0.20*0.20*15 m3 0.08
RAZEM 0.08

83
d.2.

4

NNRNKB
202 0411-
01

(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych
- tarcica sosnowa klasy C27 o wilgotności względnej poniŜej 15%7
- łaty 4x5 cm

m2

<połać tylna>((23.50+11.21)/2)*7.85 m2 136.24
<połać boczna>12.48*7.60*0.5 m2 47.42
<połać frontowa> ((23.50+11.21)/2)*7.85-5.12*4.70*0.5 m2 124.20
<połać boczna>12.48*7.60*0.5 m2 47.42
<lukarna>[((5.30+2.80)/2)*3.25]*2 m2 26.33

RAZEM 381.61
84

d.2.
4

NNRNKB
202 0411-
01 analogia

(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych
- tarcica sosnowa klasy C27 o wilgotności względnej poniŜej 15%
- kontrłaty 2,5x5 cm
- przyjęto normę zuŜycia tarcicy - 0,0017 m3/m2

m2

poz.83 m2 381.61
RAZEM 381.61

85
d.2.

4

KNR 2-02
0409-06

Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
- tarcica sosnowa klasy C27 o wilgotności względnej poniŜej 15%
- wiatrownica gr 25 mm

m3

<dach-lukarna>(0.15*0.025)*3.25*2 m3 0.02
RAZEM 0.02

86
d.2.

4

NNRNKB
202 0411-
02

(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych -
przybicie deski czołowej
- tarcica sosnowa klasy C27 o wilgotności względnej poniŜej 15%
- przybicie deski okapowej gr. 25 mm

m

<elewacja tylna>23.50 m 23.50
<elewacja boczna>12.48 m 12.48
<elewacja frontowa>23.50-5.12 m 18.38
<elewacja boczna>12.48 m 12.48
<lukarna>2*2.80 m 5.60

RAZEM 72.44
87

d.2.
4

KNR 0-21
4004-07
analogia

Poszycie ścian szkieletowych ze sklejki
- obudowanie drewnianej konstrukcji lukarny - sufitu z płyt OSB-3 -
wodoodpornymi gr. 25 mm
- przyjęto normę płyta OSB grub. 25 mm - 0,0275m3/m2

m2

<sufit-lukarna>4.50*2.60 m2 11.70
RAZEM 11.70

88
d.2.

4

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków
Pierwsza powłoka
- środek impregnujący Fobos M4

m2

<murłata md1>(23.40+0.15)*(0.14*4)*2 m2 26.38
<murłata md2>(12.00+0.15)*(0.14*4)*2 m2 13.61
<murłata md3>(12.00+0.15)*(0.14*4)*2 m2 13.61
<murłata md4>(3.30+0.15)*(0.14*4)*2 m2 3.86
<słup sd>(2.70+0.15)*(0.20*4)*6 m2 13.68
<płatew pd1>(4.20+0.15)*(0.20*4)*2 m2 6.96
<płatew pd2>(8.00+0.15)*(0.20*4)*2 m2 13.04
<płatew pd3>(8.20+0.15)*(0.20*4)*2 m2 13.36
<miecz mid>(1.30+0.15)*(0.12*4)*12 m2 8.35
<krokiew kd1>(0.85+0.15)*(0.20*2+0.10*2)*8 m2 4.80
<krokiew kd2>(1.95+0.15)*(0.20*2+0.10*2)*8 m2 10.08
<krokiew kd3>(3.05+0.15)*(0.20*2+0.10*2)*8 m2 15.36
<krokiew kd4>(4.15+0.15)*(0.20*2+0.10*2)*7 m2 18.06
<krokiew kd14>(3.95+0.15)*(0.20*2+0.10*2)*1 m2 2.46
<krokiew kd15>(4.45+0.15)*(0.20*2+0.10*2)*1 m2 2.76
<krokiew kd16>(3.25+0.15)*(0.16*2+0.08*2)*8 m2 13.06
<krokiew kd17>(2.30+0.15)*(0.16*2+0.08*2)*2 m2 2.35
<krokiew kd18>(1.20+0.15)*(0.16*2+0.08*2)*2 m2 1.30
<krokiew kd5>(5.25+0.15)*(0.20*2+0.10*2)*4 m2 12.96
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<krokiew kd6>(6.35+0.15)*(0.20*2+0.10*2)*2 m2 7.80
<krokiew kd7>(7.45+0.15)*(0.20*2+0.10*2)*2 m2 9.12
<krokiew kd8>(7.85+0.15)*(0.20*2+0.10*2)*22 m2 105.60
<krokiew kd9>(7.60+0.15)*(0.20*2+0.10*2)*2 m2 9.30
<krokiew kd10>(6.40+0.15)*(0.20*2+0.10*2)*2 m2 7.86
<krokiew kd11>(5.30+0.15)*(0.20*2+0.10*2)*4 m2 13.08
<krokiew kd12>(6.50+0.15)*(0.20*2+0.10*2)*4 m2 15.96
<krokiew kd13>(7.60+0.15)*(0.20*2+0.10*2)*2 m2 9.30
<krokiew naroŜna knd>(10.00+0.15)*(0.25*2+0.20*2)*4 m2 36.54
<krokiew koszowa kkd1>(4.10+0.15)*(0.20*2+0.10*2)*1 m2 2.55
<krokiew koszowa kkd2>(4.70+0.15)*(0.20*2+0.10*2)*1 m2 2.91
<kleszcze kld>(5.95+0.15)*(0.20*2+0.08*2)*10 m2 34.16
<przewiązka przd>0.14*(0.20*2+0.20*2)*15 m2 1.68
<łaty>(1.5264/(0.04*0.05*1.00))*(0.04*2+0.05*2) m2 137.38
<kontrłaty>(0.7355/(0.025*0.05*1.00))*(0.025*2+0.05*2) m2 88.26
<płyta OSB>15.08*2 m2 30.16

RAZEM 707.70
89

d.2.
4

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków
Druga powłoka
- środek impregnujący Fobos M4

m2

poz.88 m2 707.70
RAZEM 707.70

90
d.2.

4

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków
Pierwsza powłoka
- środek impregnujący Fobos M4 Kolor (kolor orzech lu dąb)

m2

<słup sd>(2.70+0.15)*(0.20*4)*4 m2 9.12
<miecz mid>(1.30+0.15)*(0.12*4)*8 m2 5.57

RAZEM 14.69
91

d.2.
4

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków
Druga powłoka
- środek impregnujący Fobos M4 Kolor (kolor orzech lu dąb)

m2

poz.90 m2 14.69
RAZEM 14.69

92
d.2.

4

KNR 4-01
0628-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowa-
nia preparatami olejowymi
- elementy więźby dachowej poza obrysem ścian zewnętrznych

m2

<deska okapowa>(0.025*2+0.10*2)*72.44 m2 18.11
<deska wiatrowa>(0.025*2+0.15*2)*6.50 m2 2.28

RAZEM 20.39
93

d.2.
4

KNR 4-01
0628-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą
smarowania preparatami olejowymi
- elementy więźby dachowej poza obrysem ścian zewnętrznych

m2

<krokwie kd1-kd15,kkd1,kkd2>(0.20*2+0.10*2)*0.30*79 m2 14.22
<krokwie kd16-kd18>(0.16*2+0.08*2)*0.30*12 m2 1.73
<krokiew knd>(0.25*2+0.20*2)*0.30*4 m2 1.08

RAZEM 17.03
2.5 Dach pokrycie
94

d.2.
5

NNRNKB
202 0535-
04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do
85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach

m2

poz.83 m2 381.61
RAZEM 381.61

95
d.2.

5

NNRNKB
202 0535-
02

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 50 m2 o nachyleniu połaci do 85 %
blachą powlekaną dachówkową na łatach

m2

<taras ogrodowy>12.48*4.09 m2 51.04
RAZEM 51.04

96
d.2.

5

NNRNKB
202 0539-
01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaŜ gąsiorów m

<świetlica>11.21+10.00*4 m 51.21
<lukarna>5.20 m 5.20

RAZEM 56.41
97

d.2.
5

NNRNKB
202 0539-
02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaŜ pasów nadrynno-
wych - okapów

m

poz.86 m 72.44
RAZEM 72.44
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98

d.2.
5

NNRNKB
202 0539-
03

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaŜ osłon bocznych -
wiatrownic

m

<lukarna>3.25*2 m 6.50
RAZEM 6.50

99
d.2.

5

KNR-W 2-
02 1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone
- właz dachowy o wymiarach 80x 80 cm np. Fakro 86x86 cm

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

100
d.2.

5

NNRNKB
202 0541-
01

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

m2

<komin>1.90*0.25*2+0.24*0.25*2 m2 1.07
<kosze lukarny>4.70*0.25*2 m2 2.35

RAZEM 3.42
101
d.2.

5

NNRNKB
202 0539-
04

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaŜ barier śniegowych m

<połać tylna>21.00 m 21.00
<połać boczna>10.80 m 10.80
<połać frontowa>7.30+9.30 m 16.60
<połać boczna>10.80 m 10.80
<lukarna>2.90*2 m 5.80

RAZEM 65.00
102
d.2.

5

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie dług. 80 cm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

103
d.2.

5

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

104
d.2.

5

NNRNKB
202 0522-
09

(z.I) montaŜ prefabrykowanych obróbek wywiewek kanalizacyjnych z
blachy z cynku w dachach krytych blachą
- wywiewka kanalizacyjna w dachach krytych blachą dachówkową fi
100

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

105
d.2.

5

NNRNKB
202 0522-
09

(z.I) montaŜ prefabrykowanych obróbek wywiewek kanalizacyjnych z
blachy z cynku w dachach krytych blachą
- wywietrznik połaciowy KTV stalowy w dachach krytych blachą da-
chówkową

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

106
d.2.

5

KNR-W 2-
02 0514-06

Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej
- rura wylotowa przewodu saplinowego zamontowana na kominie fi
160 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

107
d.2.

5

KNR-W 2-
02 0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowa-
nej

m

poz.86 m 72.44
<taras>12.42 m 12.42

RAZEM 84.86
108
d.2.

5

KNR-W 2-
02 0526-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

<elewacja tylna>3.89*2 m 7.78
<elewacja frontowa>3.89*2 m 7.78
<taras>3.89 m 3.89

RAZEM 19.45
2.6 Izolacje p-wilgociowe, cieplne
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109
d.2.

6

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami
z przykręceniem wkrętami - ułoŜenie na krokwiach ekranu zabezpie-
czającego z folii
UłoŜenie folii paroizolacyjnej Rockwool

m2

<połać tylna nad pom. nr 12 - sala>7.28*5.25+5.25*4.24*0.5 m2 49.35
<połać frontowa nad pom. nr 12 - sala>7.28*5.25+5.25*4.24*0.5 m2 49.35
<połać boczna nad pom. nr 12 - sala>((4.40+12.48)/2)*5.30 m2 44.73
<płaszczyzna środkowa nad pom. nr 12 - sala>7.28*4.40 m2 32.03
<strop drewniany-zaplecze świetlicy>11.48*11.70+0.40*11.48 m2 138.91
<lukarna>5.12*2.30*0.5 m2 5.89

RAZEM 320.26
110
d.2.

6

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami
z przykręceniem wkrętami - ułoŜenie na krokwiach ekranu zabezpie-
czającego z folii
UłoŜenie membramy paroprzepuszczalnej Onduline

m2

poz.83 m2 381.61
<lukarna>5.12*2.30*0.5 m2 5.89

RAZEM 387.50
111
d.2.

6

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

<świetlica - sala>11.70*11.00 m2 128.70
<świetlica - zaplecze>11.70*11.48 m2 134.32

RAZEM 263.02
112
d.2.

6

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno
z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
Wykonanie izolacji posadzek pomieszczeń "mokrych" - emulsja Izo-
han Ekofolia, przyjęto normę zuŜycia 
0,6 kg/m2

m2

<pom 2 - posadzka>8.21 m2 8.21
<pom 3 - posadzka>4.12 m2 4.12
<pom 4 - posadzka>3.64 m2 3.64
<pom 10 - posadzka>14.45 m2 14.45
<pom 11 - posadzka>8.10 m2 8.10

RAZEM 38.52
113
d.2.

6

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno
z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
Wykonanie izolacji ścian pomieszczeń "mokrych" - emulsja Izohan
Ekofolia, przyjęto normę zuŜycia 
0,6 kg/m2

m2

<pom 2 - ściany>(2.45+1.00)*2*2.90-1.00*2.05*2+2.45*2.90-1.00*
2.05+2.15*2.90+1.20*2.90+1.00*2.90+1.12*2.90-1.00*2.05+(1.50+
1.20)*2*2.90-1.00*2.05

m2 48.39

<pom 3 - ściany>(1.20*1.84)*2*2.90-1.00*2.05*2+(1.20+1.50)*2*2.90-
1.00*2.05

m2 22.32

<pom 4 - ściany>(1.50+2.18)*2*2.90-1.00*2.05 m2 19.29
<pom 10 - ściany>(3.88+2.50)*2*3.30-1.00*2.05*2-0.80*1.80-1.20*
3.30

m2 32.61

<pom 11 - ściany>(2.50+2.80)*2*3.30-1.00*2.05*2-0.80*1.80+2.80*
3.30-1.00*2.05+2.80*3.30+1.20*3.30-1.00*2.05 

m2 47.78

RAZEM 170.39
114
d.2.

6

KNR 2-02
1113-06
analogia

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu
klejone
UłoŜenie w naroŜach ścian pomieszczeń "mokrych" taśmy uszczelnia-
jącej typu Izohan

m

<pom 2 - ściany>(2.45+1.00)*2-1.00*2+2.45-1.00+2.15+1.20+1.00+
1.12-1.00+(1.50+1.20)*2-1.00+12*2.90

m 50.02

<pom 3 - ściany>(1.20*1.84)*2-1.00*2+(1.20+1.50)*2-1.00+8*2.90 m 30.02
<pom 4 - ściany>(1.50+2.18)*2-1.00+4*2.90 m 17.96
<pom 10 - ściany>(3.88+2.50)*2-1.00*2-0.80-1.20+3*3.30 m 18.66
<pom 11 - ściany>(2.50+2.80)*2-1.00*2-0.80+2.80-1.00+2.80+1.20-
1.00+4*3.30

m 25.80

RAZEM 142.46
115
d.2.

6

NNRNKB
202 0618-
03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze-
niach o pow.ponad 5 m2
- izolacja przeciwodna tarasu z papy termozgrzewalnej

m2

<taras>3.82*12.15 m2 46.41
RAZEM 46.41
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116
d.2.

6

KNR 0-39
0114-01

Gruntowanie podłoŜa pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Su-
perflex 8 ręcznie Eurolanem TG 5

m2

poz.115 m2 46.41
RAZEM 46.41

117
d.2.

6

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie
pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną
folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z
włókniny

m2

poz.115 m2 46.41
RAZEM 46.41

118
d.2.

6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
Styropian EPS 100-036 grub. 10 cm

m2

<posadzka - świetlica - sala>11.70*11.00 m2 128.70
<posadzka - świetlica - zaplecze>11.70*11.48 m2 134.32

RAZEM 263.02
119
d.2.

6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - jedna warstwa
płyty z wełny mineralnej np Rockwool Megaroch grub 20 cm

m2

poz.109 m2 320.26
RAZEM 320.26

120
d.2.

6

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - kaŜda nast.warstwa
płyty z wełny mineralnej np Rockwool Megaroch grub 5 cm

m2

poz.119 m2 320.26
RAZEM 320.26

2.7 Okna i drzwi zewn ętrzne
121
d.2.

7

KNR 0-19
1022-07

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z
PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
Zestawienie stolarki - okno indywidualne poz. O1

m2

1.50*1.70*13 m2 33.15
RAZEM 33.15

122
d.2.

7

KNR 0-19
1022-08

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
Zestawienie stolarki - okno indywidualne poz. O2

m2

0.70*2.00*3 m2 4.20
RAZEM 4.20

123
d.2.

7

KNR-W 2-
02 1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
Zestawienie stolarki - drzwi wejściowe indywidualne poz. D1

m2

2.00*2.25*2 m2 9.00
RAZEM 9.00

124
d.2.

7

KNR-W 2-
02 1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
Zestawienie stolarki - drzwi wejściowe indywidualne poz. D2

m2

2.10*2.25 m2 4.73
RAZEM 4.73

125
d.2.

7

KNR-W 2-
02 1218-04

Podokienniki, półki nadgrzejnikowe
Parapety zewnętrzne - blacha cynkowo-tytanowa - dł. 150 cm szer. 25
cm

szt.

13 szt. 13.00
RAZEM 13.00

126
d.2.

7

KNR-W 2-
02 1218-04

Podokienniki, półki nadgrzejnikowe
Parapety zewnętrzne - blacha cynkowo-tytanowa - dł. 200 cm szer. 25
cm

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

2.8 Drzwi wewn ętrzne
127
d.2.

8

KNR 0-19
1022-12

MontaŜ drzwi balkonowych z PCV bez obróbki obsadzenia
Zestawienie stolarki - drzwi wejściowe indywidualne poz. D3

m2

2.10*2.25 m2 4.73
RAZEM 4.73

128
d.2.

8

KNR 0-19
1022-12

MontaŜ drzwi balkonowych z PCV bez obróbki obsadzenia
Zestawienie stolarki - drzwi wejściowe indywidualne poz. D4

m2

2.10*2.25 m2 4.73
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RAZEM 4.73

129
d.2.

8

KNR 0-19
1022-12

MontaŜ drzwi balkonowych z PCV bez obróbki obsadzenia
Zestawienie stolarki - drzwi wejściowe indywidualne poz. D5

m2

1.30*2.05 m2 2.67
RAZEM 2.67

130
d.2.

8

KNR 2-02
1016-02

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7
dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia
ścian
Zestawienie stolarki - drzwi do sanitariatu poz. D6, D7

szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

131
d.2.

8

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone
Zestawienie stolarki - drzwi do sanitariatu poz. D6, D7

m2

12 m2 12.00
RAZEM 12.00

132
d.2.

8

NNRNKB
202 1027-
01 analogia

(z.VI) Okna dachowe "FAKRO"
Schody strychowe ocieplone na poddasze nieuŜytkowe ze składanymi
schodami drabiniastymi lekkiej konstrukcji drewnianej albo stalowej
np: schody strychowe Fakro LKT Thermo 60x 120 (270 cm)

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

133
d.2.

8

KNR 2-02
1013-05

Okna podawcze otwierane pionowo jednokrotnie pomalowane i
oszklone fabrycznie o pow. 0.8-1.25 m2

m2

<pom. nr 11>1.00*1.00 m2 1.00
RAZEM 1.00

134
d.2.

8

KNR 2-02
1009-05

Naświetla stałe fabrycznie wykończone o pow. 0.7-1.0 m2
- naświetle o wym. 1,00x0,95

m2

<pom. nr 01>1.00*0.95 m2 0.95
RAZEM 0.95

135
d.2.

8

KNR-W 2-
02 1218-04

Podokienniki, półki nadgrzejnikowe
Parapety wewnętrzne - płyta MDF gr 3cm lub drewniane - dł. 150 cm
szer. 25 cm

szt.

13 szt. 13.00
RAZEM 13.00

136
d.2.

8

KNR-W 2-
02 1218-04

Podokienniki, półki nadgrzejnikowe
Parapety wewnętrzne - płyta MDF gr 3cm lub drewniane - dł. 200 cm
szer. 25 cm

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

3 WEWNĘTRZNY STAN WYKOŃCZENIOWY
3.1 Tynki ioblicowania

137
d.3.

1

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

<pom 1>(3.69+2.50)*2*2.90-2.10*2.25-1.00*2.05*3 m2 25.03
<pom 2>(2.45+1.00)*2*2.90-1.00*2.05*2+2.45*2.90-1.00*2.05+2.15*
2.90+1.20*2.90+1.00*2.90+1.12*2.90-1.00*2.05+(1.50+1.20)*2*2.90-
1.00*2.05

m2 48.39

<pom 3>(1.20*1.84)*2*2.90-1.00*2.05*2+(1.20+1.50)*2*2.90-1.00*
2.05

m2 22.32

<pom 4>(1.50+2.18)*2*2.90-1.00*2.05 m2 19.29
<pom 5>2.50*2.90-2.10*2.25-1.00*2.05+3.74*2.90-2.10*2.25+6.08*
3.30-1.00*2.05*2+1.50*3.30-1.00*2.05+1.36*3.30-1.00*2.05+0.5*
3.30+2.18*3.30+0.5*3.30+0.12*3.30

m2 38.79

<pom 6>1.50*2.90*2+1.10*2.90+1.10*3.30-1.00*2.05 m2 13.47
<pom 7>1.50*3.30+6.00*2.90+5.29*2.90+6.00*2.90+1.50*3.30+2.20*
3.30

m2 67.30

<pom 8>4.00*3.30+0.12*3.30*2+3.54*3.30+4.00*3.30 m2 38.87
<pom 9>(3.88+2.48)*2*3.30-1.00*2.05 m2 39.93
<pom 10>(3.80+2.60)*2*3.30-1.00*2.05*2-0.80*1.80-1.20*3.30 m2 32.74
<pom 11>(2.60+2.80)*2*3.30-1.00*2.05*2-0.80*1.80+2.80*3.30-1.00*
2.05+2.80*3.30+1.20*3.27-1.00*2.05

m2 48.40

<pom 12>(11.70+11.00)*2*3.30-2.00*2.25*2-2.10*2.25+4.70*2.70+
(3.70*2.70*0.5)*2-0.74*(2.80+3.10)

m2 154.41
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<ściana od strony strychu nieuŜytkowego>4.70*2.70+(3.70*2.70*0.5)*
2

m2 22.68

<komin część strychowa>0.24*2.20+((2.20+1.30)/2)*1.50*2+0.24*
1.30

m2 6.09

<scena>0.74*(2.80+3.10) m2 4.37
RAZEM 582.08

138
d.3.

1

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony
i loggie) wyk.ręczn.

m2

<komin część ponad dachem>0.24*1.43+((1.43+2.33)/2)*1.50*2+
0.24*2.33

m2 6.54

RAZEM 6.54
139
d.3.

1

KNR 2-02
0902-05

Tynki zewn.zwykłe kat.III na oddziel.belkach słupach prostok.i ścia-
nach cylindr.wyk.ręczn.

m2

<lukarna belka B1>(0.40*2+0.20)*2.55*2 m2 5.10
<lukarna belka B2>(0.40*2+0.20)*(3.75+0.20+0.20) m2 4.15
<lukarna słup S1>0.20*4*3.11*2 m2 4.98

RAZEM 14.23
140
d.3.

1

KNR 2-02
0808-06

Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III na ościeŜach o szer.do
15

m2

<pom 1>(2.25*2+2.10)*0.15 m2 0.99
<pom 5>(2.25*2+2.10)*0.15 m2 0.99
<pom 12>((2.25*2+2.10)*0.15)*2 m2 1.98

RAZEM 3.96
141
d.3.

1

KNR 2-02
0815-03

Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wy-
lewanych

m2

<pom 1>(3.69+2.50)*2*1.40-0.70*2.00-1.00*0.55*3 m2 14.28
<pom 2>(2.45+1.00)*2*0.70+2.45*0.70+2.15*0.70+1.20*0.70+1.00*
0.70+1.12*0.70+(1.50+1.20)*2*0.70

m2 14.15

<pom 3>(1.20*1.84)*2*0.70+(1.20+1.50)*2*0.70 m2 6.87
<pom 4>(1.50+2.18)*2*0.70 m2 5.15
<pom 5>2.50*1.40-1.00*0.55+3.74*1.40-0.60*2.00+6.08*1.80-1.00*
0.55*2+1.50*1.80-1.00*0.55+1.36*1.80-1.00*0.55+0.5*1.80+2.18*
1.80+0.5*1.70+0.12*1.80

m2 26.77

<pom 6>1.50*0.70*2+1.10*0.70+1.10*1.10-1.00*2.05 m2 2.03
<pom 7>1.50*3.30+6.00*2.90+5.29*2.90+6.00*2.90+1.50*3.30+2.20*
3.30

m2 67.30

<pom 8>4.00*3.30+0.12*3.30*2+3.54*3.30+4.00*3.30 m2 38.87
<pom 9>(3.88+2.48)*2*3.30-1.00*2.05 m2 39.93
<pom 10>(3.88+2.60)*2*3.30-1.00*2.05*2-0.85*1.30-1.20*3.30-2.60*
1.60

m2 29.44

<pom 11>(2.60+2.73)*2*3.30-1.00*2.05*2-0.80*1.80+2.80*3.30-1.00*
2.05+2.80*3.20+1.20*3.30-1.00*2.05-0.74*(2.80+3.10)

m2 43.33

<pom 12>(11.70+11.00)*2*3.30-2.00*2.25*2-2.10*2.25+4.70*2.70+
(3.70*2.70*0.5)*2

m2 158.78

<pom 1 ościeŜa>(2.25*2+2.10)*0.15 m2 0.99
<pom 5 ościeŜa>(2.25*2+2.10)*0.15 m2 0.99
<pom 12 ościeŜa>((2.25*2+2.10)*0.15)*2 m2 1.98
<scena>0.74*(2.80+3.10) m2 4.37

RAZEM 455.23
142
d.3.

1

KNR 2-02
0921-02

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6cm ścian m2

<komin część ponad dachem>0.24*1.43+((1.43+2.33)/2)*1.50*2+
0.24*2.33

m2 6.54

RAZEM 6.54
143
d.3.

1

NNRNKB
202 0933-
01

(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykony-
wane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)
Wyprawa tynkarska - tynk mozaikowy

m2

<pom 1>(3.69+2.50)*2*1.50-1.50*2.25-1.00*1.50*3 m2 10.70
<pom 5>2.50*1.50-1.50*2.25-1.00*1.50+3.74*1.50-1.50*2.25+6.08*
1.50-1.00*1.50*2+1.50*1.50-1.00*1.50+1.36*1.50-1.00*1.50+0.5*
1.50+2.18*1.50+0.5*1.50+0.12*1.50

m2 13.47

RAZEM 24.17

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 25825



Koszt inwest nr1 bud i drog Bierzow w1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
144
d.3.

1

NNRNKB
202 0838-
01

(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o
wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2

<pom 2>(2.45+1.00)*2*2.20-1.00*2.05*2+2.45*2.20-1.00*2.05+2.15*
2.20+1.20*2.20+1.00*2.20+1.12*2.20-1.00*2.05+(1.50+1.20)*2*2.20-
1.00*2.05

m2 34.23

<pom 3>(1.20*1.84)*2*2.20-1.00*2.05*2+(1.20+1.50)*2*2.20-1.00*
2.05

m2 15.45

<pom 4>(1.50+2.18)*2*2.20-1.00*2.05 m2 14.14
<pom 10>2.60*1.60-0.85*1.30+2.60*1.60 m2 7.22

RAZEM 71.04
145
d.3.

1

NNRNKB
202 2809-
05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, lis-
twa wykańczająca

m

<pom 2>(2.45+1.00)*2+2.45+2.15+1.20+1.00+1.12+(1.50+1.20)*2+
13*2.20

m 48.82

<pom 3>(1.20*1.84)*2+(1.20+1.50)*2+8*2.20 m 27.42
<pom 4>(1.50+2.18)*2+4*2.20 m 16.16
<pom 10>2.60+1.60*2+2.60+1.60*2 m 11.60

RAZEM 104.00
3.2 Roboty malarskie

146
d.3.

2

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS
UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
- ściany - gładzie gipsowe

m2

poz.141 m2 455.23
RAZEM 455.23

147
d.3.

2

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS
UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
- sufity - płyty gipsowo-kartonowe

m2

poz.62+poz.63 m2 303.11
RAZEM 303.11

148
d.3.

2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - tynków gładkich bez gruntowania
- farby lateksowe

m2

<pom 1>(3.69+2.50)*2*1.40-0.70*2.00-1.00*0.55*3 m2 14.28
<pom 5>2.50*1.40-1.00*0.55+3.74*1.40-0.60*2.00+6.08*1.80-1.00*
0.55*2+1.50*1.80-1.00*0.55+1.36*1.80-1.00*0.55+0.5*1.80+2.18*
1.80+0.5*1.70+0.12*1.80

m2 26.77

<pom 6>1.50*0.70*2+1.10*0.70+1.10*1.10-1.00*2.05 m2 2.03
<pom 7>1.50*3.30+6.00*2.90+5.29*2.90+6.00*2.90+1.50*3.30+2.20*
3.30

m2 67.30

<pom 8>4.00*3.30+0.12*3.30*2+3.54*3.30+4.00*3.30 m2 38.87
<pom 9>(3.88+2.48)*2*3.30-1.00*2.05 m2 39.93
<pom 11>(2.60+2.73)*2*3.30-1.00*2.05*2-0.80*1.80+2.80*3.30-1.00*
2.05+2.80*3.20+1.20*3.30-1.00*2.05

m2 47.70

<pom 12>(11.70+11.00)*2*3.30-2.00*2.25*2-2.10*2.25+4.70*2.70+
(3.70*2.70*0.5)*2-0.74*(2.80+3.10)

m2 154.41

<pom 1 ościeŜa>(2.25*2+2.10)*0.15 m2 0.99
<pom 5 ościeŜa>(2.25*2+2.10)*0.15 m2 0.99
<pom 12 ościeŜa>((2.25*2+2.10)*0.15)*2 m2 1.98
<scena>0.74*(2.80+3.10) m2 4.37

RAZEM 399.62
149
d.3.

2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - tynków gładkich bez gruntowania
- farby akrylowe

m2

<pom 2>(2.45+1.00)*2*0.70+2.45*0.70+2.15*0.70+1.20*0.70+1.00*
0.70+1.12*0.70+(1.50+1.20)*2*0.70

m2 14.15

<pom 3>(1.20*1.84)*2*0.70+(1.20+1.50)*2*0.70 m2 6.87
<pom 4>(1.50+2.18)*2*0.70 m2 5.15
<pom 10>(3.88+2.60)*2*3.30-1.00*2.05*2-0.85*1.30-1.20*3.30-2.60*
1.60

m2 29.44

RAZEM 55.61
150
d.3.

2

KNNR 2
1402-05

Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych
- sufity z płyt GK

m2

poz.62 m2 127.65
RAZEM 127.65
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151
d.3.

2

KNNR 2
1402-05

Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych
- sufity z płyt GK
- dodatek do R - 1,10 (malowanie elementów znajdujący się na wyso-
kości pow. 5.00 m)

m2

poz.63 m2 175.46
RAZEM 175.46

152
d.3.

2

KNR 2-02
1501-07

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewn.na ścia-
nach

m2

<ściana od strony strychu nieuŜytkowego>4.70*2.70+(3.70*2.70*0.5)*
2

m2 22.68

<komin część strychowa>0.24*2.20+((2.20+1.30)/2)*1.50*2+0.24*
1.30

m2 6.09

RAZEM 28.77
3.3 Posadzki

153
d.3.

3

NNRNKB
202 2807-
06

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2

m2

<pom 1>9.22 m2 9.22
<pom 2>8.21 m2 8.21
<pom 3>4.12 m2 4.12
<pom 4>3.64 m2 3.64
<pom 6>1.87 m2 1.87
<pom 9>9.98 m2 9.98
<pom 11>8.10 m2 8.10

RAZEM 45.14
154
d.3.

3

NNRNKB
202 2808-
06

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2

m2

<pom 5>15.70 m2 15.70
<pom 7>39.91 m2 39.91
<pom 8>12.45 m2 12.45
<pom 10>14.45 m2 14.45

RAZEM 82.51
155
d.3.

3

NNRNKB
202 2809-
02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

<pom 1>(3.69+2.50)*2-1.00*3 m 9.38
<pom 6>(1.50+1.10)*2-1.00 m 4.20
<pom 9>(3.88+2.48)*2-1.00 m 11.72
<pom 11>(2.50+2.80)*2-1.00*2 m 8.60

RAZEM 33.90
156
d.3.

3

NNRNKB
202 2809-
04

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

<pom 5>2.50-1.00+3.74-2.00+6.08-1.00*2+1.50-1.00+1.36-1.00+0.5+
2.18+0.5+0.12

m 11.48

<pom 7>(7.50+5.29)*2-1.00-3.54 m 21.04
<pom 8>4.00+0.12*2+3.54 m 7.78
<pom 10>(3.88+2.50)*2-1.00*2-1.20 m 9.56

RAZEM 49.86
157
d.3.

3

NNRNKB
202 2809-
05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, lis-
twa wykańczająca

m

poz.155+poz.156 m 83.76
RAZEM 83.76

158
d.3.

3

KNR 2-02
1103-05

Posadzki z płytek klinkierowych
- płytki klinkierowe na elastycznej zaprawie klejowej

m2

<taras>4.00*12.42 m2 49.68
RAZEM 49.68

159
d.3.

3

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2.
- wycieraczka z osuszającymi wkładami czyszczacymi osadzonymi w
profilach aluminiowych 80x100 np. Clean.

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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160
d.3.

3

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe - PCW antypoślizgowa

m2

<świetlica - sala>11.70*11.00-2.80*3.10 m2 120.02
<wywinięcie  cokolika na ścianę>0.10*(11.70+11.0)*2-(2.00*3-1.00)*
0.10

m2 4.04

<scena>2.80*3.10 m2 8.68
<wywinięcia cokolika na ścianę>0.10*(2.80+3.10) m2 0.59

RAZEM 133.33
161
d.3.

3

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin
rulonowych

m2

poz.160 m2 133.33
RAZEM 133.33

162
d.3.

3

KNR 2-02
1217-03

NaroŜniki z kątownika 40x40x5 mm
- naroŜnik aluminiowy

m

<scena>2.80+3.10 m 5.90
RAZEM 5.90

3.4 Elementy ślusarsko-kowalskie
163
d.3.

4

Kalkulacja
własna

Barierka z pochwytami z rur stalowych ze stali nierdzewnej  50x50
mm dla osób niepełnosprawnych.
Przyjęto - R 2,75 r-g/m

m

<pochylnia dla osób niepełnosprawnych>0.60*2+4.00*2 m 9.20
RAZEM 9.20

164
d.3.

4

KNR 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
- balustrady z rury stalowej nierdzewnej 50/50 mm

m

<schody do budynku>2.30+0.45+0.45+0.60+0.60 m 4.40
<taras ogrodowy>4.00+11.94+1.00+1.00 m 17.94

RAZEM 22.34
165
d.3.

4

KNR 2-02
1219-05

Wieszaki szatniowe stalowe,obrotowe (bez numerków) umocowane
na stojakach z rur
- długość całkowita wieszaka L=45 cm
- długość ramienia L=40 cm
- element główny - wykończenie chrom
- wieszaczki - wykończenie chrom lub matowy chrom

szt.

<szatnia>3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

166
d.3.

4

KNR 2-05
0102-07

Hale typu lekkiego - podciągi dachowe - belka stalowa bs1 19K
- podciąg stalowy HEB 400

t

<elem. nr 1 - wg rys.19K - belka stalowa bs1 - HEB 400>3515.40/
1000

t 3.52

<elem. nr 2 - wg rys.19K - C200>76.44/1000 t 0.08
<pręt nr 1 - wg rys.19K>14.39/1000 t 0.01
<marka M1 - wg rys.11K>22.83/1000 t 0.02
<marka M2 - wg rys.13K>25.37/1000 t 0.03
<marka M3 - wg rys.16K>7.61/1000 t 0.01

RAZEM 3.67
167
d.3.

4

Dostawa
materiału

Dostawa stali zgodnie z rys. 19K, 16K, 13K, 11K t

poz.166 t 3.67
RAZEM 3.67

168
d.3.

4

KNR 2-05
0102-07

Hale typu lekkiego - podciągi dachowe - belka stalowa bs2 wg rys.
20K
- podciąg stalowy HEB 400

t

<elem. nr 4 - wg rys.20K - belka stalowa bs1 - HEB 400>3664.20/
1000

t 3.66

<elem. nr 2 - wg rys.20K - C200>76.44/1000 t 0.08
<pręt nr 1, nr 2 - wg rys.20K>25.67/1000 t 0.03

RAZEM 3.77
169
d.3.

4

Dostawa
materiału

Dostawa stali zgodnie z rys. 20K t

poz.168 t 3.77
RAZEM 3.77
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170
d.3.

4

KNR 2-05
0101-01

Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t wg rys. nr 21K
- słup stalowy Rk 160x5

t

<słup stalowy Rk 160x5>681.09/1000 t 0.68
RAZEM 0.68

171
d.3.

4

Dostawa
materiału

Dostawa stali zgodnie z rys. 21K t

poz.170 t 0.68
RAZEM 0.68

172
d.3.

4

KNR 2-05
0102-04

Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników wg rys.21K, 22K
- krokiew stalowa Rk 160x5

t

<elew. nr 3 - wg rys. 22K - blacha>63.53/1000 t 0.06
<elem. nr 4 - wg rys. 22K - Rk160x5>258.21/1000 t 0.26
<elem. nr 5 - wg rys. 22K - blacha>47.76/1000 t 0.05
<elem. nr 6 - wg rys. 22K - Rk160x5 krokiew>865.88/1000 t 0.87
<elem. nr 7 - wg rys. 22K - blacha>36.17/1000 t 0.04

RAZEM 1.28
173
d.3.

4

Dostawa
materiału

Dostawa stali zgodnie z rys. 21K, 22K t

poz.172 t 1.28
RAZEM 1.28

174
d.3.

4

KNR 2-05
0102-04

Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników
- łaty stalowe KR50x50 - taras ogroodowy

t

<taras ogrodowy>(12.48*12*5.23)/1000 t 0.78
RAZEM 0.78

175
d.3.

4

Dostawa
materiału

Dostawa stali Rk50x50 - łaty zadaszenia tarasu ogrodowego t

poz.174 t 0.78
RAZEM 0.78

176
d.3.

4

KNR AT-12
0306-03

Obudowy podciągów stalowych płytami gipsowo-kartonowych NIDA
Ogień - system NIDA Stal B25/2 o odporności ogniowej F 1/R 60, po-
krycie dwuwarstwowe 12,5-02

m2

(0.30+0.40)*11.72 m2 8.20
RAZEM 8.20

177
d.3.

4

KNR AT-12
0306-02
analogia

Obudowy podciągów stalowych płytami gipsowo-kartonowych NIDA
Ogień - system NIDA Stal B15/1 o odporności ogniowej F 0,5/R 30,
pokrycie jednowarstwowe 15-01
- obudowa dwuteownika HEB deskami gru. 32 mm

m2

(0.30+0.40)*2*11.24*2 m2 31.47
RAZEM 31.47

178
d.3.

4

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków
Pierwsza powłoka
- środek impregnujący Fobos M4 Kolor (kolor orzech lu dąb)

m2

<deski obudowy HEB>((0.032+0.30+0.032+0.30)*2+(0.032+0.40+
0.032+0.40)*2)*11.24*2

m2 68.70

RAZEM 68.70
179
d.3.

4

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków
Druga powłoka
- środek impregnujący Fobos M4 Kolor (kolor orzech lu dąb)

m2

poz.178 m2 68.70
RAZEM 68.70

180
d.3.

4

KNNR 7
0208-04

Wykonanie na budowie i montaŜ konstrukcji spawanych - masa ele-
mentu 20 kg
- konstrukcja stelaŜu stalowego z Rk 50x50 do montaŜu płyt OSB - lu-
karna

t

(3.80*3*5.23+2.50*2*5.23)/1000 t 0.09
RAZEM 0.09

181
d.3.

4

KNR 0-25
0112-03

Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyj-
ściowy powierzchni A

m2

<elem. nr 1 słup stalowy Rk160x5 >3.18*0.16*4*9 m2 18.32
<elem. nr 3 bl.300x300x10>(0.30*0.30*2+0.30*0.10*4)*9 m2 2.70
<elem. nr 4 oczep stalowy Rk160x5>1.36*0.16*4*8 m2 6.96
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<elem. nr 5 bl.260x260x10>(0.26*0.26*2+0.26*0.10*4)*9 m2 2.15
<elem. nr 6 krokiew Rk160x5>4.04*0.16*4*9 m2 23.27
<elem. nr 7 bl.160x320x10>(0.16*0.32*2+0.16*0.10*2+0.32*0.10*2)*9 m2 1.79
<taras ogrodowy>12.48*12*0.05*4 m2 29.95

RAZEM 85.14
182
d.3.

4

KNR 0-25
0103-01

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych m2

poz.181 m2 85.14
RAZEM 85.14

183
d.3.

4

KNR 0-25
0202-01

Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami
jednoskładnikowymi
- farby epoksydowe

m2

poz.181 m2 85.14
RAZEM 85.14

184
d.3.

4

KNR 0-25
0202-01

Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami
jednoskładnikowymi - druga warstwa
- farby epoksydowe

m2

poz.181 m2 85.14
RAZEM 85.14

185
d.3.

4

KNNR 2
1301-05
analiza in-
dywidualna

Wyroby stalowe róŜne - drzwiczki, kratki, nakrywy, ruszty, zsypy, wy-
cieraczki, czerpnie, wsporniki, naroŜniki
Elementy zdejmowalne z siatki metalowej o oczkach 1x1 cm - zabez-
pieczenie wylotów wentylacyjnych komina

kg

35.00 kg 35.00
RAZEM 35.00

4 STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY
186
d.4

KNR 0-23
2614-01

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system
STOPTER - przy uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
- ocieplenie styropianem EPS 80-036 grub. 12 cm

m2

<elewacja tylna>23.20*3.27-(1.50*1.70*3)-(2.00*0.70*3) m2 64.01
<elewacja boczna>12.18*3.27-(1.50*1.70*4) m2 29.63
<elewacja frontowa>23.20*3.27-(1.50*1.70*6)-(2.10*2.25) m2 55.84
<elewacja boczna>12.18*3.27-(2.00*2.25*2) m2 30.83
<lukarna>3.95*1.9*0.5+2.60*4.40-0.45*0.45*2 m2 14.79

RAZEM 195.10
187
d.4

KNR 0-23
2614-07

Docieplenie ościeŜy o szer. 30 cm z gazobetonu płytami styropiano-
wymi - system STOPTER - przy uŜyciu got. zapraw klejących wraz z
przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

<elewacja tylna>(1.70+1.50+1.70)*0.20*3+(0.70+2.00+0.70)*0.20*3 m2 4.98
<elewacja boczna>(1.70+1.50+1.70)*0.20*4 m2 3.92
<elewacja frontowa>(1.70+1.50+1.70)*0.20*6+(2.25+2.10+2.25)*0.20 m2 7.20
<elewacja boczna>(2.25+2.00+2.25)*0.20*2 m2 2.60

RAZEM 18.70
188
d.4

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOP-
TER - ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym

m

<elewacja tylna>(1.70+1.50+1.70)*3+(0.70+2.00+0.70)*3 m 24.90
<elewacja boczna>(1.70+1.50+1.70)*4+(3.27*2) m 26.14
<elewacja frontowa>(1.70+1.50+1.70)*6+2.25+2.10+2.25 m 36.00
<elewacja boczna>(2.25+2.00+2.25)*2+(3.27*2) m 19.54
<ściany fundamentowe>1.00*4 m 4.00

RAZEM 110.58
189
d.4

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOP-
TER - zamocowanie listwy cokołowej

m

23.20+12.18+23.20-2.10+12.18-(2.00*2) m 64.66
RAZEM 64.66

190
d.4

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOP-
TER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 
- styropian grub 4 cm. - uwypuklenie ściany frontowej lukarny

m2

<lukarna>2.7*1.00*0.5 m2 1.35
RAZEM 1.35

191
d.4

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOP-
TER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 
- styropian grub 12 cm.

m2

<lukarna słup S1>(0.20*2+0.44*2)*3.11*2 m2 7.96
<lukarna belka B1>(0.40*2.74+0.40*2.54+0.44*2.42)*2 m2 6.35
<lukarna belka B2>0.40*4.15+0.40*3.51+0.44*3.51 m2 4.61
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RAZEM 18.92

192
d.4

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOP-
TER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
- przyklejenie siatki na styropian - ściany fundamentowe słupy S1

m2

<ściana fundamentowa tylna>23.20*1.00 m2 23.20
<ściana fundamentowa boczna>12.18*1.00 m2 12.18
<ściana fundamentowa frontowa>23.20*1.00 m2 23.20
<ściana fundamentowa boczna>12.18*1.00 m2 12.18
<schody - ściany fundamentowe>0.90*(2.60+4.40+2.60) m2 8.64
<lukarna słup S1>(0.20*2+0.44*2)*3.11*2 m2 7.96
<lukarna belka B1>(0.40*2.74+0.40*2.54+0.44*2.42)*2 m2 6.35
<lukarna belka B2>0.40*4.15+0.40*3.51+0.44*3.51 m2 4.61

RAZEM 98.32
193
d.4

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS
CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłoŜu - nałoŜenie podkładowej masy tynkarskiej
- podkład tynkarski - ściany fundamentowe, słupy S1, belki B1, belka
B2

m2

poz.192 m2 98.32
RAZEM 98.32

194
d.4

KNR 2-02
0921-02

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6cm ścian m2

<elewacja tylna>(0.70*0.90)*2+(1.70*0.90)*3+(1.70*0.50) m2 6.70
<elewacja boczna>(1.70*0.90)*3+(1.70*0.50)*2 m2 6.29
<elewacja frontowa>(1.70*0.90)*4+(1.70*0.50)*3+(1.70*1.80) m2 11.73
<elewacja boczna>(2.25*1.10)*3 m2 7.43
<ściana tylna-cokół>23.20*0.30 m2 6.96
<ściana boczna-cokół>12.18*0.30 m2 3.65
<ściana frontowa-cokół>23.20*0.30-4.40*0.30 m2 5.64
<schody - ściany>0.28*(2.60+4.40-2.60+0.50+0.40) m2 1.48
<lukarna słup S1>(0.20*2+0.44*2)*3.11*2 m2 7.96
<lukarna belka B1>(0.40*2.74+0.40*2.54+0.44*2.42)*2 m2 6.35
<lukarna belka B2>0.40*4.15+0.40*3.51+0.44*3.51 m2 4.61
<lukarna>3.95*1.9*0.5-2.40*0.90*0.5 m2 2.67

RAZEM 71.47
195
d.4

NNRNKB
202 2809-
05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, lis-
twa wykańczająca
Listwy wykończeniowe w miejscach styku płytek klinkierowych z ele-
wacją.

m

<elewacja tylna>(0.70*2+0.90*2)*2+(1.70*2+0.90*2)*3+(1.70*2+0.50*
2)

m 26.40

<elewacja boczna>(1.70*2+0.90*2)*3+(1.70*2+0.50*2)*2 m 24.40
<elewacja frontowa>(1.70*2+0.90*2)*4+(1.70*2+0.50*2)*3+(1.70*2+
1.80*2)

m 41.00

<elewacja boczna>(2.25*2+1.10)*3 m 16.80
<cokół>0.30*4 m 1.20
<lukarna słup S1>4*3.11*2+0.40*2 m 25.68
<lukarna belka B1>2.42*2*2+0.44*2*2 m 11.44
<lukarna belka B2>3,51+0,44*2*2

RAZEM 146.92
196
d.4

KNR 0-18
2611-08
analogia

Elewacje z paneli układanych poziomo - montaŜ rusztu na konstrukcji
drewnianej na ościeŜach
- wykonanie rusztu podbitki dachowej

m2

<połać tylna>(0.20+0.25)*23.44 m2 10.55
<połać boczna>(0.20+0.25)*12.42 m2 5.59
<połać frontowa>(0.20+0.25)*23.44-4.00 m2 6.55
<połać boczna>(0.20+0.25)*12.42 m2 5.59
<lukarna>3.25*0.20*2 m2 1.30

RAZEM 29.58
197
d.4

KNR 0-18
2614-01
analogia

MontaŜ elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka
- montaŜ podsufitki z listew tyu Siding

m2

poz.196 m2 29.58
RAZEM 29.58

198
d.4

KNR 0-18
2614-02

MontaŜ elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończe-
niowe

m

<połać tylna>23.44 m 23.44
<połać boczna>12.42 m 12.42
<połać frontowa>23.44-4.00 m 19.44
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<połać boczna>12.42 m 12.42
<lukarna>3.25*4+0.20*3 m 13.60

RAZEM 81.32
199
d.4

KNR 0-18
2614-03

MontaŜ elementów wykończeniowych typu "Siding" - naroŜniki m

0.25*4 m 1.00
RAZEM 1.00

200
d.4

KNR 2-02
1215-01
analogia

Drzwiczki i kratki,osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2
- Kratka wentyl.z PVC o wym.14x21cm b/Ŝaluz.
- osadzenie kratek wentylacyjnych w podbitce

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

5 NAWIERZCHNI CIĄGÓW PIESZYCH I PIESZO-JEZDNYCH
201
d.5

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - kory-
ta pod nawierzchnie placów postojowych

ha

<ciąg pieszy>(24.32*4.15)/10000 ha 0.01
<ciąg pieszo-jezdny>[(17.00*5.00)+(17.00*5.00)+(16.10*5.00)+(5.00*
2.62)+(15.00*5.00)-(3.14*5.00*5.00/2)]/10000

ha 0.03

RAZEM 0.04
202
d.5

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników
w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

<ciąg pieszo-jezdny>(17.00*5.00)+(17.00*5.00)+(16.10*5.00)+(5.00*
2.62)+(15.00*5.00)-(3.14*5.00*5.00/2)

m2 299.35

<ciąg pieszy>24.32*4.15 m2 100.93
RAZEM 400.28

203
d.5

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników
w gruncie kat.I-IV - za kaŜde dalsze 5 cm głębok.
- za dodatkowe 30 cm

m2

<ciąg pieszo-jezdny>(17.00*5.00)+(17.00*5.00)+(16.10*5.00)+(5.00*
2.62)+(15.00*5.00)-(3.14*5.00*5.00/2)

m2 299.35

RAZEM 299.35
204
d.5

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.III-IV

m2

poz.202 m2 400.28
RAZEM 400.28

205
d.5

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wym. 30x30 cm w grun-
cie kat.III-IV

m

<ciąg pieszy>4.15*2+24.34+10.20+2.67+3.50+0.70 m 49.71
<ciąg pieszo-jezdny>17.00+16.10+5.00*2+3.50+2.62+(2*3.14*5.0)/2 m 64.92
<taras ogrodowy - opaska>12.92 m 12.92
<ściana tylna - opaska>27.94 m 27.94
<ściana boczna - opaska>12.92 m 12.92
<ściana frontowa - opaska>23.44-4.40-3.50-1.50 m 14.04

RAZEM 182.45
206
d.5

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin zaprawą cem.

m

<ciąg pieszy>4.15*2+24.34+10.20+2.67+3.50+0.70 m 49.71
<taras ogrodowy - opaska>12.92 m 12.92
<ściana tylna - opaska>27.94 m 27.94
<ściana boczna - opaska>12.92 m 12.92
<ściana frontowa - opaska>23.44-4.40-3.50-1.50 m 14.04

RAZEM 117.53
207
d.5

KNR 2-31
0407-05
analogia

ObrzeŜa betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin zaprawą cem.
- wykonanie stopni schodów
- obrzeŜa spocznika

m

<stopnie schodów>2.60*3 m 7.80
<spocznik schodów - styk spocznika ze ścianą>4.40-2.00 m 2.40
<taras - stopnie schodów>2.60*3 m 7.80

RAZEM 18.00
208
d.5

KNR 2-02
0117-01
analogia

Ściany z cegieł licowane cegłami licówkami równocz.z wykon.ścian w
budynkach jednokond.z cegieł pełnych gr.1ceg.
- murowanie cegieł klinkierowych na rąb przy krawędziach spocznika
schodów

m2

<spocznik schodów>0.12*(2.60+0.90+0.90+0.50+0.40) m2 0.64
RAZEM 0.64

209
d.5

KNNR 6
0403-03

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykona-
niem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m
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<ciąg pieszo-jezdny>17.00+16.10+5.00*2+3.50+2.62+(2*3.14*5.0)/2 m 64.92

RAZEM 64.92
210
d.5

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po za-
gęszcz. 8 cm

m2

<ciąg pieszy>24.32*4.15-4.40*2.60-1.7*3.50 m2 83.54
<ciąg pieszo-jezdny>17.00*5.00+17.00*5.00+16.10*5.00+5.00*2.62+
15.00*5.00-(3.14*5.00*5.00/2)

m2 299.35

RAZEM 382.89
211
d.5

KNR 2-31
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za kaŜdy dal-
szy 1 cm grub.po zagęszcz.
- za dodatkowe 2 cm

m2

<ciąg pieszy>24.32*4.15-4.40*2.60-1.7*3.50 m2 83.54
RAZEM 83.54

212
d.5

KNR 2-31
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za kaŜdy dal-
szy 1 cm grub.po zagęszcz.
- za dodatkowe 7 cm

m2

<ciąg pieszo-jezdny>17.00*5.00+17.00*5.00+16.10*5.00+5.00*2.62+
15.00*5.00-(3.14*5.00*5.00/2)

m2 299.35

RAZEM 299.35
213
d.5

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po za-
gęszcz. 8 cm

m2

poz.212 m2 299.35
RAZEM 299.35

214
d.5

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za kaŜdy dalszy
1 cm grub.po zagęszcz.
- za dodatkowe 12 cm

m2

poz.212 m2 299.35
RAZEM 299.35

215
d.5

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm
grub.warstwy po zagęszcz.
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

m2

poz.210 m2 382.89
RAZEM 382.89

216
d.5

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za kaŜdy
dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- za dodatkowy 1 cm

m2

poz.210 m2 382.89
RAZEM 382.89

217
d.5

NNRNKB
231 0511-
03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki bruko-
wej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2
- kostka betonowa gr. 8 cm

m2

<ciąg pieszo-jezdny>17.00*5.00+17.00*5.00+16.10*5.00+5.00*2.62+
15.00*5.00-(3.14*5.00*5.00/2)

m2 299.35

RAZEM 299.35
218
d.5

NNRNKB
231 0511-
03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki bruko-
wej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2
- kostka betonowa gr. 6 cm

m2

<ciąg pieszy>24.32*4.15-4.40*2.60-1.7*3.50 m2 83.54
<pochylnia dla osób niepełnosprawnych>1.20*3.50 m2 4.20

RAZEM 87.74
219
d.5

NNRNKB
231 0511-
03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki bruko-
wej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2
- spocznik schodów - kostka brukowa dekoracyjna gr. 6 cm

m2

<spocznik schodów>2.60*4.40-0.45*0.45*2-2.60*0.14-0.80*1.00 m2 9.87
RAZEM 9.87

220
d.5

KNR 2-01
0610-07

DrenaŜ - podsypka filtracyjna ze Ŝwiru lub pospółki w gotowym su-
chym wykopie z gotowego kruszywa
- opaska filtracyjna z grubego Ŝwiru płukanego frakcji 32/63 mm

m3

<taras ogrodowy>12.92*0.50*0.20 m3 1.29
<ściana tylna>27.94*0.50*0.20 m3 2.79
<ściana boczna>12.92*0.50*0.20 m3 1.29
<ściana frontowa>(23.44-4.40)*0.50*0.20 m3 1.90

RAZEM 7.27
221
d.5

KNNR 1
0518-02

UłoŜenie ścieków prefabrykowanych korytkowych lub trójkątnych na
podbudowie
- płyty ściekowe ułoŜyć pod wylotami rur spustowych

m

4*0.60 m 2.40
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RAZEM 2.40

222
d.5

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km grunt.kat. III
- wysypisko śmieci w Gaciach

m3

poz.202*0.20 m3 80.06
poz.203*0.30 m3 89.81
poz.205*0.30*0.30 m3 16.42

RAZEM 186.29
223
d.5

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1
km

m3

poz.222 m3 186.29
RAZEM 186.29

6 ROBOTY PORZĄDKOWE, ZADRZEWIENIA, TRAWNIKI, KWIETNIKI, ŚMIETNIK 
224
d.6

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

1538.60 m2 1538.60
RAZEM 1538.60

225
d.6

KNR 2-21
0406-04

Wykonanie łąk parkowych siewem na gruncie kat.III z nawoŜeniem
- nasiona traw np. Łąka kalnas

ha

poz.224/10000 ha 0.15
RAZEM 0.15

226
d.6

KNR 2-21
0417-01

Napełnienie skrzynek lub waz ziemią
- podłoŜe np. Humovit E - kwaśne do uprawy iglaków

m3

1.35*0.30*0.40*8 m3 1.30
RAZEM 1.30

227
d.6

KNR 2-21
0414-03

Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2
- iglaki ziomzielone np. jałowiec Juniperus squamata

m2

1.35*0.30*8 m2 3.24
RAZEM 3.24

228
d.6

KNR 2-21
0323-04

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie
kat.III z zaprawą dołów 
śr./głębok. 0.5 m
- iglaki ziomzielone np. cis pospolity Taxus baccata

szt.

8+3 szt. 11.00
RAZEM 11.00

229
d.6

Dostawa
materiału

Dostawa :
- donice drewniane wyłoŜone folią o wym. 135x30x40 -  szt. 8 
- podwójna obudowa drewniana dla pojemników na śmieci 2x360 l  -
szt. 1

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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