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Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
1 Roboty towarzysz ące
1.1 Kalk.ind.Demonta ż okładziny z blach fałdowych i rusztu z profili sta lowych wraz z 

odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora (za potw ierdzeniem). Demonta ż wełny 
mineralnej  z wywozem i utylizacj ą- opłata za składowanie na wysypisku

0,80*32,00+(1,30+4,70)*32,00 = 217,6
5,90*2,80 = 16,52

234,12 234,12 m2
1.2 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, o kapów kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadaj ącej si ę do u żytku
ścianka kolankowa (34,12+5,90*2+5,40)*0,50 = 25,66
parapety zewn ętrzne (1,80*(7*11+4)+1,50*(1*11+2))* 

0,20 = 33,06
obróbki okładziny z blachy 0,25*32,00*2 = 16,0

74,72 74,72 m2
1.3 KNR 202/923/4

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
(34,12+5,90*2+5,40)*0,36 = 18,4752

18,4752 18,48 m2
1.4 KNR 401/414/11

Monta ż płyty OSB pod obróbki szer.35cm , analogia wymiana  deskowania lub łacenia 
dachów, deski czołowe

34,12+5,90*2+5,40 = 51,32
51,32 51,32 m

1.5 ORGB 202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko ść w rozwini ęciu ponad 25·cm
dach (34,12+5,90*2+5,40)*0,60+0,25* 

5,90*2 = 33,742
ocieplenie/okładzina z blachy 0,25*32,10*2 = 16,05

49,792 49,79 m2
1.6 KNRW 401/519/5

Naprawa pokry ć dachowych pap ą termozgrzewaln ą, obróbki z papy (kołnierze) 
elementów metalowych

(34,12+5,90*2+5,40)*0,50+0,25* 
5,90*2 = 28,61

28,61 28,61 m2
1.7 KNR 202/923/4

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy klejowej
(1,80*(7*11+4)+1,50*(1*11+2))* 
0,25 = 41,325

41,325 41,33 m2
1.8 KNR 202/129/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długo ści ponad 1·m (1,50)
1*11+2 = 13,0

13,0 13 szt
1.9 KNR 202/129/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długo ści ponad 1·m (1,80)
7*11+4 = 81,0

81,0 81 szt
1.10 KNR 401/535/2

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadaj ącej si ę do u żytku - demonta ż 
pokrycia daszków nad blakonami
zadaszenia nad balkonami (5,40*2+4,80+4,20)*1,35 = 26,73

26,73 26,73 m2
1.11 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, o kapów kołnierzy, gzymsów itp. 
z blachy nie nadaj ącej si ę do u żytku

(5,40*2+4,80+4,20)*0,25 = 4,95
4,95 4,95 m2

1.12 KNR 202/1220/4
Monta ż konstrukcji zadasze ń nad balkonami - Konstrukcje daszków 1-spadowe z 
odzysku 26,73 m2

1.13 Kalk.ind. Przespawanie skrajnej łaty stalowej
5,40*2+4,80+4,20 = 19,8

19,8 19,80 m2
1.14 KNR 401/1212/6

Malowanie farb ą olejn ą elementów metalowych, kraty i balustrady z pr ętów 
prostych, miniowanie 26,73 m2

1.15 KNR 401/1212/4
Malowanie farb ą olejn ą elementów metalowych, kraty i balustrady z pr ętów 
prostych, 1-krotne 26,73 m2

1.16 ORGB 202/537/1
Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blach ą powlekan ą trapezow ą na łatach, 
dachy do 25·m2 26,73 m2

1.17 ORGB 202/541/1
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko ść w rozwini ęciu do 25·cm

(5,40*2+4,80+4,20)*0,25 = 4,95
4,95 4,95 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
2 Ocieplenie ścian styropianem gr.12 cm  ( wł ącznie do VII p.)
2.1 KNR 17/2609/8

Ochrona naro żników wypukłych k ątownikiem metalowym-monta ż listwy okapowej
34,12+5,40 = 39,52

39,52 39,52 mb
2.2 KNR 17/2610/1 (3)

Ocieplanie ścian  płytami styrop. EPS 70-040 gr. 12cm metod ą lekk ą-mokr ą przy 
użyciu zapraw klej ących , ściany z gazobetonu, (kołki z trzpieniem metalowym, 
wyprawa  silikatowa kolor jak KALAHARI KL2, KL4, KL 6, ATLANTIC AT4)
pow. ścian 34,12*(22,40+0,30) = 774,524
okna -(1,75*1,45*3+1,45*1,45*1)*8 = -77,72
balkony -(3,96+4,56+5,16)*22,40 = -306,432
szczyt kl.II (0,38+5,40+0,24)*(22,40+0,30) = 136,654
balkon -5,16*22,40 = -115,584

411,442 411,44 m2
2.3 KNR 17/2609/3

Przymocowanie płyt styropianowych za pomoc ą kołków z trzpieniem metalowym do ścian
z gazobetonu

411,44*2+(2,00*2+0,50)*22,70*2 = 1 027,18
1 027,18 1 027 szt

2.4 KNR 17/2610/1 (3)
Ocieplanie ścian bud. płytami styrop. metod ą lekk ą-mokr ą przy u życiu zapraw 
klej ących i r ęczne wyk. wyprawy elewac., ściany  ( silikat biały) - gr.styropianu 
grafitowego 8cm współczynnik przewodzenia ciepła ma x 0,031W/mK
ściany okienne w loggi (3,96+4,56+5,16*2)*2,50*8 = 376,8
okna i drzwi balkonowe -(1,75*1,45+0,85*2,45)*4*8 = -147,84

228,96 228,96 m2
2.5 KNR 17/2610/1 (3)

Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metod ą lekk ą-mokr ą przy u życiu zapraw 
klej ących i r ęczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z gazobetonu, ( 
silikat biały)- styropian EPS 70-040 gr. 12 cm

(0,70*5)*2,50*8 = 70,0
70,0 70,00 m2

2.6 KNR 17/2610/1 (1)
Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metod ą lekk ą-mokr ą przy u życiu zapraw 
klej ących i r ęczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z gazobetonu, 
(silikat biały) - styropian EPS 70-040 gr. 5 cm
sciana logii (0,70*3)*2,50*8 = 42,0

42,0 42,00 m2
2.7 KNR 17/2609/2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie  płyt 
styropianowych gr. 2cm do o ście ży
okna ((1,80+1,50*2)*3+(1,50+1,50*2)* 

1+(2,50*2)*4)*8*0,25 = 77,8
77,8 77,80 m2

2.8 KNR 17/2609/2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych
do o ście ży gr 5 cm do oscie ży
szpaleta nad oknem balkonowym 2,70*4*8*0,25 = 21,6

21,6 21,60 m2
2.9 KNR 17/2609/7

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie  jednej warstwy 
siatki na o ście żach

77,80 = 77,8
2,70*(0,25+0,05)*4*8 = 25,92
0,12*22,70*4 = 10,896

114,616 114,62 m2
2.10 KNR 17/2609/8

Ochrona naro żników wypukłych k ątownikiem metalowym z siatk ą

okna ((1,80+1,50*2)*3+(1,50+1,50*2)* 
1+(2,50*2+2,70)*4-1,50*4)*8 = 349,6

naro ża 22,70*5 = 113,5
2,50*2*4*8 = 160,0

623,1 623,10 mb
2.11 KNR 17/929/1

Nało żenie na podło że farby gruntuj ącej , 1-a warstwa 114,62 m2
2.12 KNR 17/929/5 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw.  z gotowej mieszan ki żywicz.-miner., wykonana 
r ęcznie na uprzednio przygotowanym podło żu, na o ście żach, szeroko ść do 30·cm, 
(silikatowa  1,5 biała i kolor) 114,62 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
3 Ocieplenie ścian wełn ą mineraln ą gr.12cm  (od  VIIIp.)
3.1 KNR 17/2608/1

Przygotowanie podło ża pod docieplenie metod ą lekk ą-mokr ą, oczyszczenie mechaniczne
i zmycie
pow. ścian 34,12*(31,74-22,40) = 318,6808
okna -(1,75*1,45*3+1,45*1,45*1)*3 = -29,145
balkony -(3,96+4,56+5,16)*2,80*3 = -114,912
szczyt kl.I (0,38+5,40+0,24)*(31,74-22,40) = 56,2268
balkony -5,16*2,80*3 = -43,344
pow. ścian XIp (34,12-3,60-4,66)*2,80+5,90*2* 

2,80 = 105,448
okna -(1,75*1,45*4+1,45*1,45*2)*1 = -14,355
ściany w loggi (3,96+4,56+5,16*2+0,70*2*4)* 

2,50*3 = 183,3
okna i drzwi balkonowe -(1,75*1,45+0,85*2,45)*4*3 = -55,44
sufit loggii X p (3,69+4,56+5,16*2)*0,60 = 11,142

417,6016 417,60 m2
3.2 KNR 17/2608/3

Przygotowanie podło ża pod docieplenie metod ą lekk ą-mokr ą, gruntowanie preparatem 
wzmacniaj ącym CT17 1-krotnie 417,60 m2

3.3 KNR 23/2613/1
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej , przyklej enie płyt gr.12cm 
do ścian
pow. ścian 34,12*(31,74-22,40) = 318,6808
okna -(1,75*1,45*3+1,45*1,45*1)*3 = -29,145
balkony -(3,96+4,56+5,16)*2,80*3 = -114,912
szczyt kl.I (0,38+5,40+0,24)*(31,74-22,40) = 56,2268
balkony -5,16*2,80*3 = -43,344
pow. ścian XIp (34,12-3,60-4,66)*2,80+5,90*2* 

2,80 = 105,448
okna -(1,75*1,45*4+1,45*1,45*2)*1 = -14,355
ściany w loggi (3,96+4,56+5,16*2+0,70*5)*2,50*3 = 167,55
okna i drzwi balonowe -(1,75*1,45+0,85*2,45)*4*3 = -55,44

390,7096 390,71 m2
3.4 KNR 23/2613/1

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej , przyklej enie płyt gr.5cm do
ścian

0,70*2,50*3*3 = 15,75
(3,69+4,56+5,16*2)*0,60 = 11,142

26,892 26,89 m2
3.5 KNR 23/2613/3

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej , przymoco wanie płyt 
ł ącznikami metalowymi, ściany z gazobetonu

417,60*8+(2,00*2+0,50)*(31,74- 
22,40)*2 = 3 424,86
2,00*2,80*4*2 = 44,8

3 469,66 3 470 szt
3.6 KNR 23/2613/2

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej , przyklej enie płyt gr. 2cmdo
oście ży

((1,80+1,50*2)*(3*3+4)+(1,50+ 
1,50*2)*(1*3+2)+(2,50*2)*4*3)* 
0,25 = 36,225

36,225 36,23 m2
3.7 KNR 23/2613/2

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej , przyklej enie płyt gr. 5cmdo
oście ży

2,70*4*3 = 32,4
32,4 32,40 m2

3.8 KNR 23/2613/6
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej , przyklej enie warstwy 
siatki, ściany 417,60 m2

3.9 KNR 23/2613/7
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej , przyklej enie warstwy 
siatki, o ście ża

36,23+2,70*(0,25+0,05)*4*3 = 45,95
0,12*((31,74-22,40)*4+2,80*2) = 5,1552

51,1052 51,11 m2
3.10 KNR 17/2609/8

Ochrona naro żników wypukłych k ątownikiem metalowym
(1,80+1,50*2)*(3*3+4)+(1,50+ 
1,50*2)*(1*3+2)+(2,50*2+2,70)* 
4*3-1,50*4*3 = 159,3
(31,74-22,40)*5+2,80*2 = 52,3
3,96+4,56+5,16*2+2,50*2*4*3 = 78,84

290,44 290,44 mb
3.11 KNR 17/929/1

Nało żenie na podło że farby gruntuj ącej , 1-a warstwa
417,60+51,11 = 468,71

468,71 468,71 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
3.12 KNR 17/929/3 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z gotowej mieszank i  wykonana r ęcznie na 
uprzednio przygotowanym podło żu, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,
(silikatowa kolor jak KALAHARI KL2, KL4, KL6, ATLAN TIC AT4)

419,46-140,86 = 278,6
278,6 278,60 m2

3.13 KNR 17/929/3 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z gotowej mieszank i  wykonana r ęcznie na 
uprzednio przygotowanym podło żu, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,
(silikatowa biała)
ściany w loggi (3,96+4,56+5,16*2+0,70*2*4)* 

2,50*3 = 183,3
okna i drzwi balonowe -(1,75*1,45+0,85*2,45)*4*3 = -55,44
sufit loggii X p (3,69+4,56+5,16*2)*0,60 = 11,142

139,002 139,00 m2
3.14 KNR 17/929/5 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw.  z gotowej mieszan ki  wykonana r ęcznie na 
uprzednio przygotowanym podło żu, na o ście żach, szeroko ść do 30·cm, (silikatowa  
1,5 biała i kolory jak  KALAHARI KL2, KL4, KL6, ATL ANTIC AT4) 51,11 m2

4 Remont balkonów (posadzki,sufity)
4.1 KNR 401/804/7

Zerwanie posadzki cementowej z wykładzinami (płytki )
(3,96+4,56+5,16*2)*1,40*11 = 290,136

290,136 290,14 m2
4.2 KNR 401/535/2

Rozebranie  obróbki  - z blachy  ocynkowanej  nie n adaj ącej si ę do u żytku
obróbka balkonów (3,96+4,56+5,16*2+0,70*2*4)* 

0,25*11 = 67,21
67,21 67,21 m2

4.3 KNR 202/923/4
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

(3,96+4,56+5,16*2+0,70*2*4)* 
0,20*11 = 53,768

53,768 53,77 m2
4.4 KNR 202/616/1

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozio ma, 1·warstwa 53,77 m2
4.5 ORGB 202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej , szeroko ść w rozwini ęciu do 
25·cm 67,21 m2

4.6 KNRW 202/318/1
Uszczelnianie  obróbek blacharskich

(3,96+4,56+5,16*2+0,70*2*4)*11 = 268,84
268,84 268,84 m

4.7 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementow ej grubo ści 20·mm, zatarte na 
ostro 290,14 m2

4.8 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potr ącenie za zmian ę grubo ści o 
10·mm 290,14 4,00 m2

4.9 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podło ży, powierzchnie poziome, preparatem 290,14 m2

4.10 KNR 12/1118/9
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych n a klej, płytki 30x30·cm, 
metoda kombinowana

(3,96+4,56+5,16*2)*1,30*11 = 269,412
269,412 269,41 m2

4.11 KNR 12/1120/6
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 
30x30·cm, cokolik 10·cm, metoda kombinowana

(3,96+4,56+5,16*2+0,60*2*4)*11 = 260,04
260,04 260,04 m

4.12 KNR 17/2608/1
Przygotowanie podło ża pod docieplenie metod ą lekk ą-mokr ą, oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie - przygotowanie spodu płyty ba lkonowej do przyklejenia 
siatki

(3,96+4,56+5,16*2)*1,30*11 = 269,412
sufit X pi ętra -(3,96+4,56*2+5,16)*0,60 = -10,944
pasy 45,72 = 45,72

304,188 304,19 m2
4.13 KNR 17/2608/3

Gruntowanie preparatem wzmacniaj ącym  1-krotnie 304,19 m2
4.14 KNR 401/728/4

Uzupełnienie tynków zewn ętrznych kategorii III ( ściany, loggie, balkony), 
podło że: betony żwirowe, bloczki; do 1·m2 (w 1 miejscu) - ANALOGIA- miejscowa 
naprawa powierzchni płyt balkonowych zapraw ą do napraw betonów

1,00*4*11 = 44,0
44,0 44,00 m2

4.15 KNR 17/2609/8
Ochrona naro żników wypukłych k ątownikiem metalowym

(3,96+4,56+5,16*2)*10 = 188,4
188,4 188,40 mb
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
4.16 KNR 17/2609/8

Ochrona naro żników wypukłych k ątownikiem metalowym z siatk ą, listwa okpowa - dół 
płyty balkonu

(3,96+4,56+5,16*2+0,70*2*4)*11 = 268,84
268,84 268,84 mb

4.17 KNR 17/2609/6
Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach (płytach balkonowych)

(3,96+4,56+5,16*2)*1,30*11 = 269,412
sufit loggii X pi ętro -(3,96+4,56*2+5,16)*0,60 = -10,944

258,468 258,47 m2
4.18 KNR 17/2609/7

Przyklejenie jednej warstwy siatki na o ście żach-na pasach
(3,96+4,56+5,16*2)*10*0,10 = 18,84
(3,96+4,56+5,16*2+0,70*2*4)*11* 
0,10 = 26,884

45,724 45,72 m2
4.19 KNR 17/929/1

Nało żenie na podło że farby gruntuj ącej CT15, 1-a warstwa
258,47+45,72 = 304,19

304,19 304,19 m2
4.20 KNR 17/929/3 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z gotowej mieszank i  wykonana r ęcznie na 
uprzednio przygotowanym podło żu, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,
(silikatowa CT72 biała) 258,47 m2

4.21 KNR 17/929/5 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw.  z gotowej mieszan ki  wykonana r ęcznie na 
uprzednio przygotowanym podło żu, na o ście żach, szeroko ść do 30·cm, (silikatowa  
biała) 45,72 m2

4.22 KNR 401/535/2
Demontaż istniej ących osłon  balustrad, analogia jak rozebranie pokr ycia 
dachowego z blachy nie nadaj ącej si ę do u żytku

(3,96+4,56+5,16*2+0,70*2*4)* 
0,85*11*2 = 457,028

457,028 457,03 m2
4.23 KNR 404/1107/1 (1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzynio wym na odległo ść do 1·km, z 
załadunkiem i wyładunkiem r ęcznym, samochód do 5·t, odwóz złomu za potwierdzeni em 2,00 t

4.24 KNR 404/1107/4 (1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzynio wym na odległo ść do 1·km, 
nakł ądy uzupełniaj ące za ka żdy dalszy rozpocz ęty 1·km odległo ści ponad 1·km, 
samochód do 5·t 2,00 4,00 t

4.25 ORGB 202/538/1
Monta ż osłon na balustradach, analogia jak pokrycie dachó w o nachyleniu połaci 
ponad 85% blach ą powlekan ą trapezow ą na łatach, dachy do 25·m2

(3,96+4,56+5,16*2+0,60*2*4)* 
0,90*11*2 = 468,072

468,072 468,07 m2
4.26 kalk. indywid. Dostosowanie balustrady balkonowej ( po dociepleniu) wyciecie i 

wspawanie pr ętów, zamocowanie nó żek balustrad do płyty balkonowej. Podwy ższenie 
balustrad do wysko ści normowej 110cm od posadzki. 44 kpl

4.27 KNR 401/1212/6
Malowanie farb ą olejn ą elementów metalowych, kraty i balustrady z pr ętów 
prostych, miniowanie

(3,96+4,56+5,16*2+0,60*2*4)* 
1,10*11 = 286,044

286,044 286,04 m2
4.28 KNR 401/1212/4

Malowanie farb ą olejn ą elementów metalowych, kraty i balustrady z pr ętów 
prostych, 1-krotne 286,04 m2

4.29 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowcz ymi do 1·km
posadzka 290,14*0,07 = 20,3098
sufity 44,00*0,05 = 2,2

22,5098 22,51 m3
4.30 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowcz ymi na ka żdy nast ępny 1·km 22,51 9,00 m3
5 Remont cokołu
5.1 KNR 401/354/6

Wykucie z muru, o ście żnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1 ·m2 8 szt
5.2 KNR 401/701/6

Odbicie tynków, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zapraw y 
cementowej
cokół 34,12*(1,10+0,90)/2-0,45*0,85*8 = 31,06

31,06 31,06 m2
5.3 KNR 401/702/4

Odbicie pasów tynków wewn ętrznych, cementowo-wapiennych, szeroko ści do 15·cm
(0,45+0,85)*2*8 = 20,8

20,8 20,80 m
5.4 KNR 401/108/9

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km
tynk (31,06+20,80*0,15)*0,02 = 0,6836

0,6836 0,68 m3
5.5 KNR 401/108/10

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na ka żdy nast ępny 1·km 0,68 9,00 m3
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
5.6 KNR 17/2609/1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metod ą lekk ą-mokr ą przy u życiu 
gotowych zapraw klej ących, przyklejenie płyt styropianowych  EPS 70-040 gr. 10 cm 
do ścian 31,06 m2

5.7 KNR 17/2609/5
Przymocowanie płyt styropianowych za pomoc ą dybli plastikowych do ścian z betonu

31,06*6 = 186,36
186,36 186 szt

5.8 KNR 17/2609/6
Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 31,06 2,00 m2

5.9 KNR 17/2609/1
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.2cm metod ą lekk ą-mokr ą przy 
użyciu gotowych zapraw klej ących, przyklejenie płyt styropianowych do oscie ży

(0,85+0,45)*2*0,25*8 = 5,2
5,2 5,20 m2

5.10 KNR 17/2609/7
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metod ą lekk ą-mokr ą przy u życiu 
gotowych zapraw klej ących, przyklejenie jednej warstwy siatki na o ście żach 5,20 m2

5.11 KNR 17/2609/8
Ochrona naro żników wypukłych k ątownikiem metalowym

(0,85+0,45)*2*8+1,10+0,90 = 22,8
22,8 22,80 mb

5.12 KNR 17/929/1
Nało żenie na podło że farby gruntuj ącej , 1-a warstwa

31,06+5,20 = 36,26
36,26 36,26 m2

5.13 KNR 17/929/3 (1)
Wyprawa elewacyjna .  z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana r ęcznie na 
uprzednio przygotowanym podło żu, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,
(wyprawa mozaikowa) 31,06 m2

5.14 KNR 17/929/4 (1)
Wyprawa elewacyjna  z gotowej mieszanki , wykonana r ęcznie na uprzednio 
przygotowanym podło żu, na o ście żach, szeroko ść do 15·cm, (wyprawa mozaikowa) 5,20 m2

5.15 KNRW 401/102/2
Wykopy w ąsko przestrzenne, nieumocnione o szeroko ści dna do 1,5·m w gruncie 
suchym lub wilgotnym, gł ęboko ść do 1,5·m, grunt kategorii III

34,12*0,20*0,30 = 2,0472
2,0472 2,05 m3

5.16 KNRW 401/105/2
Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległo ść do 3·m i ubiciem warstwami co 
15·cm w gruncie kategorii III 2,05 m3

5.17 KNR 231/1207/6
Remonty cz ąstkowe chodników z płyt, płyty betonowe 50x50x7·cm na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

34,12*0,50 = 17,06
17,06 17,06 m2

5.18 KNR 231/106/1 (1)
Warstwy odcinaj ące, zag ęszczane r ęcznie, grubo ść warstwy po zag ęszczeniu 6·cm 17,06 m2

6 Odgrom
6.1 KNR 403/703/2

Wymiana wsporników instalacji odgromowej napr ężanej na ścianach i dachach, 
wsporniki naci ągowe z jedn ą zł ączk ą przelotow ą napr ężaj ącą, na ścianie z betonu

2*3 = 6,0
6,0 6 szt

6.2 KNR 403/703/12
Wymiana wsporników instalacji odgromowej napr ężanej na ścianach i dachach, 
wsporniki przelotowe po średnicz ące, na ścianie z betonu

2*3 = 6,0
6,0 6 szt

6.3 KNR 403/711/6
Wymiana zł ączy instalacji odgromowych, zł ącze kontrolne, poł ączenie 
pr ęt-płaskownik

1*3 = 3,0
3,0 3 szt

6.4 KNR 403/711/9
Wymiana zł ączy instalacji odgromowych, zł ącze uniwersalne lub krzy żowe

1*3 = 3,0
3,0 3 szt

6.5 KNR 403/704/8
Wymiana przewodów instalacji uziemiaj ącej i odgromowej na ścianach, na uprzednio 
zamocowanych wspornikach, ci ąg pionowy, pr ęt o przekroju do 120·mm2

35,00*3 = 105,0
105,0 105,00 m

6.6 KNR 403/704/6
Demontaż i monta ż bednarki po ociepleniu, analogia jak wymiana przew odów 
instalacji uziemiaj ącej i odgromowej na ścianach, na uprzednio zamocowanych 
wspornikach, ci ąg pionowy, płaskownik o przekroju do 120·mm2

1,50*3 = 4,5
4,5 4,50 m

6.7 KNR 403/712/3
Wymiana osłon przewodów uziemiaj ących do 2·m, na betonie 3 szt

7 REMONT KOMINÓW
7.1 KNR 401/701/5

Odbicie tynków, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zapraw y 
cementowo-wapiennej 52,33 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
7.2 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowcz ymi do 1·km
52,33*0,03 = 1,5699

1,5699 1,57 m3
7.3 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowcz ymi na ka żdy nast ępny 1·km 1,57 9,00 m3
7.4 KNR 401/701/5

Odbicie tynków, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zapraw y 
cementowo-wapiennej
1 (0,70+1,10)*2*2,10 = 7,56
2 (0,75+0,80)*2*(1,85+1,20)/2 = 4,7275
3 (0,75+1,10)*2*2,25 = 8,325
4 (0,75+0,70)*2*2,25 = 6,525
5 (0,75+0,70)*2*(1,75+1,20)/2 = 4,2775
6 (0,75+0,60)*2*1,60 = 4,32
7 (0,75+0,60)*2*2,10 = 5,67
maszynownia (4,80+5,40)*0,30*2+(0,80+1,60)* 

2*0,50*2 = 10,92
52,325 52,33 m2

7.5 KNR 17/2608/1
Przygotowanie podło ża pod docieplenie metod ą lekk ą-mokr ą, oczyszczenie mechaniczne
i zmycie 52,33 m2

7.6 KNR 17/2608/3
Przygotowanie podło ża pod docieplenie metod ą lekk ą-mokr ą, gruntowanie preparatem 
wzmacniaj ącym  1-krotnie 52,33 m2

7.7 KNR 23/2613/1
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej , przyklej enie płyt gr.5cm do
ścian

52,33-10,92 = 41,41
41,41 41,41 m2

7.8 KNR 23/2613/3
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej , przymoco wanie płyt 
ł ącznikami metalowymi, ściany z gazobetonu

41,41*6 = 248,46
248,46 248 szt

7.9 KNR 17/2609/8
Ochrona naro żników wypukłych k ątownikiem metalowym z siatk ą

2,10*4+1,85*2+1,20*2+2,25*4*2+ 
1,75*2+1,20*2+1,60*4+2,10*4+ 
0,50*4*2+0,30*2 = 57,8
(0,30*2+0,60)*(3*2+4)*2 = 24,0

81,8 81,80 mb
7.10 KNR 23/2613/6

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej , przyklej enie warstwy 
siatki, ściany 52,33 m2

7.11 KNR 17/929/1
Nało żenie na podło że farby gruntuj ącej , 1-a warstwa 52,33 m2

7.12 KNR 17/929/3 (2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z gotowej mieszank i , wykonana r ęcznie na 
uprzednio przygotowanym podło żu, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,
(wyprawa  silikatowa) 52,33 m2

7.13 KNR 202/923/4
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

((1,20+0,85)*2*5+0,85*4*4)*0,20 = 6,82
6,82 6,82 m2

7.14 ORGB 202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko ść w rozwini ęciu ponad 25·cm

((1,20+0,85)*2*3+0,85*4*4)*0,20 = 5,18
((1,10+0,75)*2*3+0,75*4*4)*0,20 = 4,62

9,8 9,80 m2
7.15 KNRW 401/519/5

Naprawa pokry ć dachowych pap ą termozgrzewaln ą, obróbki z papy (kołnierze) 
elementów metalowych
czapki 1,20*0,85*3+0,85*0,85*4+0,80* 

1,60*2 = 8,51
dół ((1,10+0,75)*2*3+0,75*4*4)*0,20 = 4,62

13,13 13,13 m2
7.16 KNR 401/703/1

zabezpieczenie wylotow wentylacyjnych na kominach ,  analogia jak umocowanie 
siatek tynkarskich, siatka ci ęto-ci ągniona; ściany, filary, pilastry

(0,60*0,35)*(3*2+4)*2 = 4,2
4,2 4,20 m2

7.17 KNRW 215/207/3
Ruroci ągi z PVC kanalizacyjne zewn ętrzne, na wcisk, Fi·110·mm

3,00*7 = 21,0
21,0 21,00 m

7.18 KNRW 215/213/5
Rura wywiewna z PVC o poł ączeniu wciskowym, Fi·110·mm 7 szt

8 Rusztowania .
8.1 ORGB 202/1624/5

Rusztowania ramowe zewn ętrzne systemu "plettac Kombi", wysoko ść 35
(34,12+5,40)*32,74+25,86*2,80 = 1 366,2928

1 366,2928 1 366,29 m2
8.2 ORGB 202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewn ętrznych 1 366,29 m2
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8.3 CJ 11/3001/2 (2)

Koszt pracy rusztowa ń zewn ętrznych typowych ramowych, (fasadowych), wysoko ść do 40
m, dla kompletu 1200 m2 rzutu pionowego i czasu wyn ajmu do 21 dni 1 kpl


