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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Remont fundamentów i cian zewn trznych - izolacja termiczna
1

d.1
KNR 2-31
0805-04

czne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na
podsypce cem.piaskowej

m2

3.60*1.20 m2 4.320
RAZEM 4.320

2
d.1

KNR 2-31
0813-06

Rozebranie kraw ników kamiennych 20x35 cm na podsypce cem.piaskowej m

3.60+1.20*2 m 6.000
RAZEM 6.000

3
d.1

KNR 2-31
0801-01

czne rozebranie podbudowy o grub. do 12 cm m2

poz.1 m2 4.320
RAZEM 4.320

4
d.1

 
kalk. w asna

Czyszczenie istniej cej kostki po demontarzu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o cianach pionowych o g boko ci do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkry-
waniu odcinkami istniej cych fundamentów

m3

(4.42+0.81+4.27+8.85+0.60)*2*1.50*1.90 m3 108.015
RAZEM 108.015

6
d.1

KNR-W 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów w skoprzestrzennych o szeroko ci do 1.5 m na g boko
do 3 m

m2

(4.42+0.81+4.27+8.85+0.60)*2*1.90+1.50*1.90*2 m2 77.710
RAZEM 77.710

7
d.1

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe cian fundamentowych z folii kube kowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

(4.42+0.81+4.27+8.85+0.60)*2*1.90 m2 72.010
RAZEM 72.010

8
d.1

KNR-W 2-02
0608-10

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych pionowe na zaprawie
bez siatki metalowej

m2

(4.42+0.81+4.27+8.85+0.60)*2*1.90 m2 72.010
RAZEM 72.010

9
d.1

KNR-W 4-01
0105-02

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

m3

poz.5 m3 108.015
RAZEM 108.015

10
d.1

KNR 2-31
0103-02

czne profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.5 m2 108.015
RAZEM 108.015

2 Obróbki blacharskie
11
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, ko nierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadaj cej si  do u ytku

m2

39.33+38.40+12.87 m2 90.600
RAZEM 90.600

12
d.2

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod obróbki
blacharskie

m2

poz.11 m2 90.600
RAZEM 90.600

13
d.2

KNR 19-01
0538-05
analiza indy-
widualna

Wykonanie nowych obróbek blacharskich m2

poz.11 m2 90.600
RAZEM 90.600

14
d.2

KNR 4-01
0211-10

Obsadzenie ko ków przy montazu obróbek szt.

poz.11*3 szt. 271.800
RAZEM 271.800

3 Opaska
15
d.3

KNR 2-31
0103-02

czne profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

(3.42+0.81+6.27+9.85+0.60)*2*0.70 m2 29.330
(10.43+7.20)*2*0.70 m2 24.682

RAZEM 54.012
16
d.3

KNR 2-11
0404-05

Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grub. 5 cm m2

poz.15 m2 54.012
RAZEM 54.012

17
d.3

KNR 2-31
0302-01

Nawierzchnia z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej m2

(3.42+0.81+6.27+9.85+0.60)*2*0.50 m2 20.950
(10.43+7.20)*2*0.50 m2 17.630

RAZEM 38.580
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18
d.3

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod kraw niki i awy kraw nikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

(3.42+0.81+6.27+9.85+0.60)*2 m 41.900
(10.43+7.20)*2 m 35.260

RAZEM 77.160
19
d.3

KNR 2-31
0404-03

Kraw niki granitowy o wymiarach 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

(3.42+0.81+6.27+9.85+0.60)*2 m 41.900
(10.43+7.20)*2 m 35.260

RAZEM 77.160
4 Opaska - cz  nie b dzie brana pod uwag  w przypadku realizacji pochylni dla osób niepe nosprawnych

20
d.4

KNR 2-31
0103-02

czne profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

(10.43+7.20)*2*0.70 m2 24.682
RAZEM 24.682

21
d.4

KNR 2-11
0404-05

Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grub. 5 cm m2

poz.20 m2 24.682
RAZEM 24.682

22
d.4

KNR 2-31
0302-01

Nawierzchnia z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej m2

(10.43+7.20)*2*0.50 m2 17.630
RAZEM 17.630

23
d.4

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod kraw niki i awy kraw nikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

(10.43+7.20)*2 m 35.260
RAZEM 35.260

24
d.4

KNR 2-31
0404-03

Kraw niki granitowy o wymiarach 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

(10.43+7.20)*2 m 35.260
RAZEM 35.260

5 Rem. wew. - posadzki
25
d.5

KNR-W 2-02
0504-01
analogia

Pokrycie dachów pap  termozgrzewaln  jednowarstwowe - izolacja ci ka posadz-
ki na gruncie

m2

21.51 m2 21.510
RAZEM 21.510

26
d.5

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 8 cm

m2

poz.25 m2 21.510
RAZEM 21.510

27
d.5

KNR-W 2-02
1101-02

Podk ady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i u . publicznej z transportem
i uk adaniem r cznym na stropie

m3

poz.25*0.06 m3 1.291
RAZEM 1.291

28
d.5

KNR 2-02
1106-07
analogia

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dop ata za zbrojenie siatk  stalow m2

poz.25 m2 21.510
RAZEM 21.510

29
d.5

KNR BC-02
0302/01
analiza indy-
widualna

Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniaj ca z zaprawy uszczelniaj cej AQUAFIN
1K na powierzchniach nara onych na dzia anie wilgoci gruntowej, powierzchnia
pozioma grubo  warstwy 1,00 mm - pierwsza warstwa

m2

21.51+23.70 m2 45.210
RAZEM 45.210

30
d.5

KNR BC-02
0301/01
analiza indy-
widualna

Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniaj ca z zaprawy uszczelniaj cej AQUAFIN
2K/M na powierzchniach nara onych na dzia anie wilgoci gruntowej, powierzchnia
pozioma grubo  warstwy 1,00 mm - druga warstwa

m2

poz.29 m2 45.210
RAZEM 45.210

31
d.5

KNR BC-02
0301/11
analiza indy-
widualna

Wklejenie ta my uszczelniaj cej m

7.36+3.14*2+6.45+4.54*2+4.24+3.09*3+4.84 m 47.520
RAZEM 47.520

32
d.5

NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z p ytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

poz.29+6.44 m2 51.650
RAZEM 51.650

33
d.5

NNRNKB
202 2809-03
analogia

(z.VI) Cokoliki z p ytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejo-
wej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m
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poz.31+2.08+2.32 m 51.920

RAZEM 51.920
34
d.5 wycena in-

dywidualna

enie w naro nikach i dylatacjach spoiny elastycznej m

poz.33 m 51.920
RAZEM 51.920

6 Otwory wentylacyjne pod scen
35
d.6

KNR 7-28
0204-08

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o r.do 150 mm w cianach beto-
nowych o grub.do 20 cm*3,75

otw.

5 otw. 5.000
RAZEM 5.000

36
d.6

KNR 7-28
0207-14

Przebicie otworów w stropach elbetowych o grubo ci do 20 cm dla przewodów
instalacyjnych o r. do 100 mm

otw.

6 otw. 6.000
RAZEM 6.000

7 Grzeniki typ PURMO
37
d.7

KNR 0-35
0209-02
analogia

Grzejniki stalowe,monta  grzejników na cianie szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

8 Wywóz i utylizacja gruzu i mieci
38
d.8

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowy adowczymi gruzu na odleg  do 1 km m3

7.80 m3 7.800
RAZEM 7.800

39
d.8

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowy adowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za ka dy nast. 1 km
Krotno  = 14

m3

poz.38 m3 7.800
RAZEM 7.800

40
d.8 kalk. w asna

Op ata za wysypisko m3

poz.39 m3 7.800
RAZEM 7.800

9 Mota  zabezpieczenia wy azu na poddasze
41
d.9 kalk. w asna

Monta  zabezpieczenia wy azu na poddasze szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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