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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

1 ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE
1.1 REJESTRACJA
1 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, o kapów kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadaj ącej si ę do u Ŝytku- parapety zewn ętrzne

(1,03+1,5+1,27*3)*0,25 = 1,585000
1,6 ~1,6 m2

2 KNR 401/354/12
Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko

1,03+1,5+1,27*3 = 6,340000
6,3 ~6,3 m

3 KNR 19/929/12 (1)
Wymiana drzwi  zespolonych na  drzwi  PCV z oknem p odawczym

1,02*2,08 = 2,121600
2,1 ~2,1 m2

4 KNR 19/929/4 (1)
Wymiana okien zespolonych na okna z PCV, okna podaw cze

0,93*1,12 = 1,041600
1,4*1,14 = 1,596000

2,6 ~2,6 m2
5 KNR 19/929/10 (1)

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na ok na i drzwi balkonowe z PCV, okna 
rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5 ·m2, osadzanie na kotwach

(1,17*2,05)*3 = 7,195500
7,2 ~7,2 m2

6 KNR 401/321/1
Obsadzenie parapetów zewn ętrznych z tworzywa sztucznego o długo ści do 1,5 m
parpapety zewn ętrzne PVC dł. 1,27 m 3 = 3,000000

3 ~3 szt
7 KNR 401/321/3

Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników betonowych lub last rykowych do 1,5 
(podokienniki z demonta Ŝu) 5 szt

8 KNR 401/708/1 (1)
Wykonanie tynków zwykłych wewn ętrznych kategorii III na o ście Ŝach (na podło Ŝach z 
cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cemen towo-wapienny, o ście Ŝa szeroko ści 
15·cm

1,02+2,08*2 = 5,180000
5,2 ~5,2 m

9 KNR 401/708/2 (1)
Wykonanie tynków zwykłych wewn ętrznych kategorii III na o ście Ŝach (na podło Ŝach z 
cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cemen towo-wapienny, o ście Ŝa szeroko ści 
25·cm

0,93*2+1,12+1,4+14,14*2 = 32,660000
(1,17+2,05*2)*3 = 15,810000

48,5 ~48,5 m
10 KNR 401/1202/8

Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi do 5·m2
25,2+15,8 = 41,000000

41,0 ~41,0 m2
11 KNR 401/1204/8

Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, przygo towanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówno ści (sfalowa ń) powierzchni tynku 41,0 m2

12 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krot ne, sufity wewn ętrzne

4,9*5,15 = 25,235000
25,2 ~25,2 m2

13 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krot ne, ściany wewn ętrzne

(2,8+1,05*2)*0,8*3 = 11,760000
2,5*0,8*2 = 4,000000

15,8 ~15,8 m2
14 KNR 401/1206/4 (1)

Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn ętrznych, ściany, z 1-krotnym 
szpachlowaniem, 2-krotne
ściany (0,8*1,0)*5 = 4,000000

0,5*2,05*2 = 2,050000
parapety 1,27*0,3*3 = 1,143000

7,2 ~7,2 m2
1.2 REJESTRACJA (roboty instalacyjne)
15 KNNR 9/501/7

Oprawy o świetleniowe zawieszane, przykr ęcane, demonta Ŝ oprawy świetlówkowej, belka 
monta Ŝowa 6 szt

16 KNR 508/502/10
Przygotowanie podło Ŝa pod oprawy o świetleniowe przykr ęcane, mocowanie w betonie na 4 
kołkach kotwi ących 8 kpl

17 KNR 508/514/10
Monta Ŝ na gotowym podło Ŝu opraw świetlówkowych kasetonowych 8 szt

1.3 HOLL (parter)
18 KNR 401/818/5

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
1,8*1,4 = 2,520000

2,5 ~2,5 m2
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19 KNR 401/816/6

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem liste w, cokołów 2,5 m2
20 KNR 401/803/1

Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jedno litych, posadzka, 1,0-5,0·m2 (w 1 
miejscu), z zatarciem na ostro 2,5 m2

21 KNR 202/1118/8
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych n a klej, płytki 30x30·cm, metoda 
zwykła 2,5 m2

22 KNR 202/1120/1
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 
20x20·cm, cokolik 10·cm, przygotowanie podło Ŝa 3,0 m

23 KNR 202/1120/2
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 
20x20·cm, cokolik 10·cm, metoda zwykła 3,0 m

1.4 KLATKA SCHODOWA
24 KNR 19/929/11 (1)

Wymiana okien zespolonych na okna z PCV, okna rozwi erane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach

(0,76*3,08)*4 = 9,363200
9,4 ~9,4 m2

25 KNR 401/535/8
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, o kapów kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadaj ącej si ę do u Ŝytku- parapety zewn ętrzne

(3,18*0,25)*4 = 3,180000
3,2 ~3,2 m2

26 KNR 401/708/1 (1)
Wykonanie tynków zwykłych wewn ętrznych kategorii III na o ście Ŝach (na podło Ŝach z 
cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cemen towo-wapienny, o ście Ŝa szeroko ści 
15·cm

(0,76*2+3,08)*4 = 18,400000
18,4 ~18,4 m

27 KNR 401/321/2
Obsadzenie parapetów zewn ętrznych z tworzywa sztucznego o długo ści ponad 1,5 m
parapety dł. 3,18 m 4 = 4,000000

4 ~4 szt
28 KNR 401/1208/2

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
ściany (2,7*2+5,3)*1,8 = 19,260000
parapety (0,3*3,1)*4 = 3,720000

23,0 ~23,0 m2
29 KNR 401/1202/8

Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi do 5·m2
22,1+49,2 = 71,300000

71,3 ~71,3 m2
30 KNR 401/1204/8

Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, przygo towanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówno ści (sfalowa ń) powierzchni tynku 71,3 m2

31 KNR 401/1202/7
Skasowanie wykwitów (zacieków) 1,5 m2

32 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krot ne, sufity wewn ętrzne

5,3*2,7+1,35*5,8 = 22,140000
22,1 ~22,1 m2

33 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krot ne, ściany wewn ętrzne

(2,7*2+5,3)*4,6 = 49,220000
49,2 ~49,2 m2

34 KNR 401/1206/5 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn ętrznych, ściany, z 2-krotnym 
szpachlowaniem, 2-krotne
ściany (2,7*2+5,3)*2,0 = 21,400000
parapety (0,3*3,1)*4 = 3,720000

25,1 ~25,1 m2
1.5 KORYTARZ (pi ętro)
35 KNR 401/1208/2

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
(7,83+0,85*2+15,4+6,36+4,94+4,9+ 
23,6+5,98*2+5,67+4,21)*1,8 = 155,826000
-(0,8*1,8)*17 = -24,480000

131,3 ~131,3 m2
36 KNR 401/1202/8

Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi do 5·m2
104,3+98,7 = 203,000000

203,0 ~203,0 m2
37 KNR 401/1204/8

Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, przygo towanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówno ści (sfalowa ń) powierzchni tynku 203,0 m2

38 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krot ne, sufity wewn ętrzne

23,6*1,46+5,3*0,85+4,94*6,36+ 
5,67*5,98 = 104,286000

104,3 ~104,3 m2
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39 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krot ne, ściany wewn ętrzne
(7,83+0,85*2+15,4+6,36+4,94+4,9+ 
23,6+5,98*2+5,67+4,21)*1,14 = 98,689800

98,7 ~98,7 m2
40 KNR 401/1206/5 (1)

Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn ętrznych, ściany, z 2-krotnym 
szpachlowaniem, 2-krotne

(7,83+0,85*2+15,4+6,36+4,94+4,9+ 
23,6+5,98*2+5,67+4,21)*2,0 = 173,140000
-(0,8*2,0)*17 = -27,200000

145,9 ~145,9 m2
41 KNR 401/1212/18

Malowanie farb ą olejn ą elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 1-kro tne
(0,6*0,15*2)*27 = 4,860000
(0,6*0,15*2)*7*3 = 3,780000

8,6 ~8,6 m2
1.6 GABINET GINEKOLOGICZNY
42 KNR 401/354/13

Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych 1 szt
43 KNR 401/818/5

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
4,45*4,12+3,13*2,5+1,9*1,3 = 28,629000

28,6 ~28,6 m2
44 KNR 401/819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
(1,2+0,8)*1,6 = 3,200000
(2,1+1,4)*1,6 = 5,600000

8,8 ~8,8 m2
45 KNR 19/929/11 (1)

Wymiana okien zespolonych na okna z PCV, okna rozwi erane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach

(1,4*2,05)*3 = 8,610000
8,6 ~8,6 m2

46 KNR 401/535/8
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, o kapów kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadaj ącej si ę do u Ŝytku- parapety zewn ętrzne

1,5*0,25*3 = 1,125000
1,1 ~1,1 m2

47 KNR 401/321/1
Obsadzenie parapetów zewn ętrznych z tworzywa sztucznego o długo ści do 1,5 m 3 szt

48 KNR 401/708/1 (1)
Wykonanie tynków zwykłych wewn ętrznych kategorii III na o ście Ŝach (na podło Ŝach z 
cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cemen towo-wapienny, o ście Ŝa szeroko ści 
15·cm

(1,4+2,05*2)*3 = 16,500000
16,5 ~16,5 m

49 KNR 401/1208/2
Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 60,0 m2

50 KNR 401/1202/8
Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi do 5·m2 57,3 m2

51 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, przygo towanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówno ści (sfalowa ń) powierzchni tynku

28,6+28,7 = 57,300000
57,3 ~57,3 m2

52 KNR 202/829/1
Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podło Ŝa 11,0 m2

53 KNR 202/829/6
Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 25x20, metoda zwykła

(1,2+0,8)*2,0 = 4,000000
(2,1+1,4)*2,0 = 7,000000

11,0 ~11,0 m2
54 KNR 401/1204/1

Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krot ne, sufity wewn ętrzne
4,45*4,12+3,13*2,5+1,9*1,3 = 28,629000

28,6 ~28,6 m2
55 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krot ne, ściany wewn ętrzne
(4,45*2+4,12*2)*1,14 = 19,539600
(3,13*2+2,5*2)*1,14 = 12,836400
(1,9*2+1,3*2)*1,14 = 7,296000
-11,0 = -11,000000

28,7 ~28,7 m2
56 KNR 401/1206/5 (1)

Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn ętrznych, ściany, z 2-krotnym 
szpachlowaniem, 2-krotne

(4,45*2+4,12*2)*2,0 = 34,280000
(3,13*2+2,5*2)*2,0 = 22,520000
(1,9*2+1,3*2)*2,0 = 12,800000
-(0,8*2,0)*6 = -9,600000

60,0 ~60,0 m2
57 KNR 401/1212/18

Malowanie farb ą olejn ą elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 1-kro tne
(0,6*0,15*2)*13+(0,6*0,15*2)*15*2 = 7,740000

7,7 ~7,7 m2



ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
3297)

27.04.2009

strona nr:   5

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
58 ORGB 202/1132/1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopozi omuj ącej, grubo ść 5·cm 28,7 m2
59 ORGB 202/1132/2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopozi omuj ącej, dodatek lub potr ącenie za 
zmian ę grubo ści o 1·cm 28,7 -2 m2

60 KNR 202/1112/1 (1)
Posadzki z tworzywa sztucznego homogeniczna z wywin i ęciem na ściany

28,7*1,1 = 31,570000
31,6 ~31,6 m2

61 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne 1 szt

1.7 GABINET GINEKOLOGICZNY (roboty instalacyjne)
62 KNR 402/132/1

DemontaŜ baterii, umywalkowej 1 szt
63 KNR 402/235/6

DemontaŜ umywalki 1 kpl
64 KNRW 215/137/4

Bateria uruchamiana łokciem, Dn·15·mm 1 szt
65 KNRW 215/229/5 (2)

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2 komorowy, na sza fce 1 szt
66 Kalk. ind.  Szafka zlewozmywakowa 1 szt
67 KNNR 9/501/5

Oprawy o świetleniowe zawieszane, przykr ęcane, demonta Ŝ oprawy Ŝarowej 2 szt
68 KNNR 9/501/7

Oprawy o świetleniowe zawieszane, przykr ęcane, demonta Ŝ oprawy świetlówkowej, belka 
monta Ŝowa 1 szt

69 KNR 508/502/10
Przygotowanie podło Ŝa pod oprawy o świetleniowe przykr ęcane, mocowanie w betonie na 4 
kołkach kotwi ących 8 kpl

70 KNR 508/514/10
Monta Ŝ na gotowym podło Ŝu opraw świetlówkowych kasetonowych 8 szt

1.8 SZATNIA I PI ĘTRO
71 KNR 19/929/11 (1)

Wymiana okien zespolonych na okna z PCV, okna rozwi erane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach

(1,4*2,05)*4 = 11,480000
11,5 ~11,5 m2

72 KNR 401/535/8
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, o kapów kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadaj ącej si ę do u Ŝytku- parapety zewn ętrzne

(0,25*1,5)*4 = 1,500000
1,5 ~1,5 m2

73 KNR 401/321/1
Obsadzenie parapetów zewn ętrznych z tworzywa sztucznego o długo ści do 1,5 m 4 szt

74 KNR 401/708/1 (1)
Wykonanie tynków zwykłych wewn ętrznych kategorii III na o ście Ŝach (na podło Ŝach z 
cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cemen towo-wapienny, o ście Ŝa szeroko ści 
15·cm

(1,4+2,05*2)*4 = 22,000000
22,0 ~22,0 m

75 KNR 401/1202/8
Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi do 5·m2 16,3 m2

76 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, przygo towanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówno ści (sfalowa ń) powierzchni tynku 16,3 m2

77 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krot ne, ściany wewn ętrzne

(3,0+1,05*2)*0,8*4 = 16,320000
16,3 ~16,3 m2

78 KNR 401/1206/5 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn ętrznych, ściany, z 2-krotnym 
szpachlowaniem, 2-krotne

(1,0*2)*0,8*4 = 6,400000
6,4 ~6,4 m2

1.9 SZATNIA I PI ĘTRO (roboty instalacyjne)
79 KNR 402/520/1

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 2.5 ·m2 2 kpl
80 KNR 402/508/1 (1)

ANALOGIA   Wstawienie głowic termostatycznych 1 szt
1.10 GABINET ZABIEGOWY
81 KNR 401/427/6

ANALOGIA   Rozebranie ścanki GK
3,34*3,14 = 10,487600

10,5 ~10,5 m2
82 KNR 401/818/5

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
(1,68+3,3)*3,36 = 16,732800

16,7 ~16,7 m2
83 KNR 401/711/1 (1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewn ętrznych kat. III, ( ściany płaskie, słupy prostok ątne,
z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu ) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 
miejscu)

(3,34*2+3,14)*0,15 = 1,473000
1,5 ~1,5 m2
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84 KNR 401/803/2

Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jedno litych, posadzka, 1,0-5,0·m2 (w 1 
miejscu), z zatarciem na gładko

3,34*0,15 = 0,501000
0,5 ~0,5 m2

85 ORGB 202/1132/1
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopozi omuj ącej, grubo ść 5·cm 16,7 m2

86 ORGB 202/1132/2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopozi omuj ącej, dodatek lub potr ącenie za 
zmian ę grubo ści o 1·cm 16,7 -2 m2

87 KNR 202/1112/1 (1)
Posadzki z tworzywa sztucznego homogeniczna z wywin i ęciem na ściany

16,7*1,1 = 18,370000
18,4 ~18,4 m2

88 KNR 401/1208/2
Ługowanie farby olejnej z tynków ścian

24,1 = 24,100000
24,1 ~24,1 m2

89 KNR 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2

16,7+25,7 = 42,400000
42,4 ~42,4 m2

90 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, przygo towanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówno ści (sfalowa ń) powierzchni tynku 42,4 m2

91 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krot ne, sufity wewn ętrzne

(1,68+3,3)*3,36 = 16,732800
16,7 ~16,7 m2

92 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krot ne, ściany wewn ętrzne

(4,98*2+3,36*2)*1,54 = 25,687200
25,7 ~25,7 m2

93 KNR 401/1206/5 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn ętrznych, ściany, z 2-krotnym 
szpachlowaniem, 2-krotne

(4,98*2+3,36*2)*1,6 = 26,688000
-(0,8*1,6)*2 = -2,560000

24,1 ~24,1 m2
94 KNR 401/1212/18

Malowanie farb ą olejn ą elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 1-kro tne
(0,6*0,15*2*9)*2 = 3,240000

3,2 ~3,2 m2
95 Kalk. ind.   Wyciszenie drzwi

0,9*2,05 = 1,845000
1,8 ~1,8 m2

1.11 PIWNICA
96 KNR 216/603/1

Obicie drzwi blach ą ocynkowan ą

0,9*2,0 = 1,800000
1,8 ~1,8 m2

97 KNR 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2

8,3+30,8 = 39,100000
39,1 ~39,1 m2

98 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, przygo towanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówno ści (sfalowa ń) powierzchni tynku 39,1 m2

99 KNR 401/1206/9 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn ętrznych, sufity, z 1-krotnym 
szpachlowaniem, 2-krotne

4,8*1,4+1,2*1,35 = 8,340000
8,3 ~8,3 m2

100 KNR 401/1206/4 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn ętrznych, ściany, z 1-krotnym 
szpachlowaniem, 2-krotne

(4,8+1,4*2+3,45)*2,2 = 24,310000
(1,2*2+1,35)*1,73 = 6,487500
-0,9*2,0 = -1,800000

29,0 ~29,0 m2
101 KNR 202/1118/8

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych n a klej, płytki 30x30·cm, metoda 
zwykła 8,3 m2

102 KNR 202/1120/4
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 
30x30·cm, cokolik 15·cm, przygotowanie podło Ŝa 14,31 m

103 KNR 202/1120/5
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 
30x30·cm, cokolik 15·cm, metoda zwykła

4,1+1,4+3,45+1,2+1,35+2,6 = 14,100000
14,1 ~14,1 m

104 KNR 401/321/1
Obsadzenie parapetu wewn ętrznego z tworzywa sztucznego o długo ści do 1,5 m
parapet dł. 1,15 m 1 = 1,000000

1 ~1 szt



ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
3297)

27.04.2009

strona nr:   7

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
105 KNR 14/2011/7 (1)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płyt ami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych, obudowa belek i podci ągów jednowarstwowa, typ 50-101 - obudowa przewodów 
instalacyjnych 14,0 m2

106 KNR 202/1503/6 (1)
Malowanie zwykłe farb ą olejn ą lub ftalow ą, podło Ŝa gipsowe, bez szpachlowania, 
2-krotnie 14,0 m2

1.12 PIWNICA (roboty instalacyjne)
107 KNR 401/333/18

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubo ść ścian 2 cegły 1 szt
108 KNR 217/102/4 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok ątne, typ A/I - udział kształtek do 
55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

(0,3*2+0,4*2)*8,0 = 11,200000
11,2 ~11,2 m2

109 KNR 217/138/3 (1)
Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych  0,3x0,4  m
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 szt

110 KNR 217/205/1
Wentylator kanałowy wywiewny
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

111 KNR 402/132/1
DemontaŜ baterii, zlewozmywakowej 1 szt

112 KNR 402/235/5 (1)
DemontaŜ zlewozmywaka 1 kpl

113 KNRW 215/137/4
Bateria uruchamiana łokciem, Dn·15·mm 1 szt

114 KNRW 215/229/5 (2)
Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2 komorowy, na sza fce 1 szt

1.13 WYWÓZ GRUZU (razem rozdział)
115 KNR 401/108/9

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km 4,0 m3
116 KNR 401/108/10

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na ka Ŝdy nast ępny 1·km 4,0 4,00 m3
117 Dodatek za składowanie gruzu 4,0 m3
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2 ROBOTY REMONTOWE ZEWNĘTRZNE
2.1 TARAS Z SCHODAMI
118 KNR 233/810/5

Groszkowanie powierzchni
taras 3,5*10,3+3,7*5,55+2,32*5,4 = 69,113000
schody (0,28+0,13)*1,46*6 = 3,591600

72,7 ~72,7 m2
119 KNRW 711/101/1 (5)

Gruntowanie podło Ŝy podło Ŝe betonowe 72,7 m2
120 KNR 202/1107/3

Posadzki lastrykowe 1-warstwowe 1-barwne 20·mm płuk ane 72,7 m2
121 KNR 401/205/7

Naprawa stopni schodowych, p ękni ęcia i małe uszkodzenia w jednym stopniu do 0,1·m2 4 szt
122 KNR 202/1108/3

Okładziny schodów, mas ą lastryko grubo ści 20·mm, stopnie bez profilu zmywane
(0,28+0,13)*1,46*6 = 3,591600

3,6 ~3,6 m2
123 KNR 202/1105/5

Cokoliki z lastrykowych 15·cm
4,5+0,2*2+2,1+0,2*2+2,1+5,62+0,2* 
2+1,4+0,4 = 17,320000

17,3 ~17,3 m
124 KNR 401/701/3

Odbicie tynków zewn ętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy 
cementowej 5,0 m2

125 KNR 401/726/3 (1)
Uzupełnienie tynków zewn ętrznych zwykłych kategorii III ( ściany, loggie, balkony), 
podło Ŝe: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; d o 5·m2 (w 1 miejscu), ciasto 
wapienne (m3) 5,0 m2

126 KNR 401/535/8
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, o kapów kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadaj ącej si ę do u Ŝytku- parapety zewn ętrzne

(3,07*0,25)*2 = 1,535000
1,5 ~1,5 m2

127 KNR 19/929/12 (1)
Wymiana drzwi  zespolonych na  drzwi  PCV

1,08*2,92 = 3,153600
0,97*2,92 = 2,832400

6,0 ~6,0 m2
128 KNR 19/929/11 (1)

Wymiana okien zespolonych na okna z PCV, okna rozwi erane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach

(2,0*2,97)*2 = 11,880000
11,9 ~11,9 m2

129 KNR 401/730/1 (1)
Uzupełnienie tynków cementowych nakrapianych, ściany płaskie, loggie, balkony do 1·m2 
(w 1 miejscu) - o ście Ŝa zewn ętrzne

(1,08+2,92*2+0,97+2,92*2)*0,2 = 2,746000
((2,97+2,0*2)*2)*0,2 = 2,788000

5,5 ~5,5 m2
130 KNR 401/321/2

Obsadzenie parapetów zewn ętrznych z tworzywa sztucznego o długo ści ponad 1,5 m
parapety dł. 3,7 m 2 = 2,000000

2 ~2 szt
2.2 SCHODY ZEWNĘTRZNE (strona zachodnia)
131 Kalk. ind.  Demonta Ŝ wycieraczek 2 szt
132 KNR 401/205/7

Naprawa stopni schodowych, p ękni ęcia i małe uszkodzenia w jednym stopniu do 0,1·m2 5 szt
133 KNR 401/308/1

Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły w ilo ści 1·szt 3 szt
134 KNR 401/308/4

Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 0,25·m2 1 szt
135 KNR 233/810/5

Groszkowanie powierzchni
1,85*6,0 = 11,100000
(0,3+0,17)*1,43*6 = 4,032600

15,1 ~15,1 m2
136 KNRW 711/101/1 (5)

Gruntowanie podło Ŝy podło Ŝe betonowe 15,1 m2
137 KNR 202/1107/3

Posadzki lastrykowe 1-warstwowe 1-barwne 20·mm płuk ane
1,85*6,0 = 11,100000

11,1 ~11,1 m2
138 KNR 401/205/7

Naprawa stopni schodowych, p ękni ęcia i małe uszkodzenia w jednym stopniu do 0,1·m2 4 szt
139 KNR 202/1108/3

Okładziny schodów, mas ą lastryko grubo ści 20·mm, stopnie bez profilu zmywane
(0,3+0,17)*1,43*6 = 4,032600

4,0 ~4,0 m2
140 KNR 202/1105/5

Cokoliki z lastrykowych 15·cm 8,2 m
141 KNR 401/701/3

Odbicie tynków zewn ętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy 
cementowej 4,0 m2
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142 KNR 401/726/3 (1)

Uzupełnienie tynków zewn ętrznych zwykłych kategorii III ( ściany, loggie, balkony), 
podło Ŝe: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; d o 5·m2 (w 1 miejscu), ciasto 
wapienne (m3) 4,0 m2

143 KNR 19/929/1 (1)
Wymiana okien zespolonych na okna  z PCV, okna uchy lne jednodzielne, do 0,4·m2, 
osadzanie na kotwach

0,37*1,05 = 0,388500
0,39 ~0,39 m2

144 KNR 401/730/1 (1)
Uzupełnienie tynków cementowych nakrapianych, ściany płaskie, loggie, balkony do 1·m2 
(w 1 miejscu) - o ście Ŝa zewn ętrzne

(0,37*2+1,05)*0,2 = 0,358000
0,4 ~0,4 m2

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

(1,85+6,0)*1,1 = 8,635000
8,6 ~8,6 m2

146 KNR 202/1219/3
Wycieraczki do obuwia typowe 0.27·m2 2 szt

2.3 REMONT KOMINÓW
147 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, o kapów kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadaj ącej si ę do u Ŝytku 26,8 m2

148 KNR 401/212/4
Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe 14,1 m2

149 KNR 401/350/1
Rozebranie kominów wolno stoj ących 6,33 m3

150 KNR 202/122/1
Kominy wolno stoj ące w budynkach, wieloprzewodowe z cegły klinkierowe j ponad dachem, 
przewód 1/2x1/2 cegły

0,52*1,3*0,5 = 0,338000
0,52*1,15*0,7 = 0,418600
0,45*0,5*0,7 = 0,157500
0,5*0,87*0,5 = 0,217500
0,52*1,0*0,61 = 0,317200
2,2*0,54*1,0 = 1,188000
0,5*0,87*0,5 = 0,217500
0,5*2,3*0,5 = 0,575000
1,28*0,5*0,65 = 0,416000
(0,5*0,5*0,48)*2 = 0,240000
(2,15*0,5*0,48)*2 = 1,032000
1,7*0,5*0,48 = 0,408000
(1,15*0,5*0,45)*2 = 0,517500
0,82*0,5*0,7 = 0,287000

6,33 ~6,33 m3
151 KNR 202/219/5

Nakrywy kominów o średniej grubo ści płyty 7·cm
0,62*1,4+0,62*1,25+0,55*0,6+0,6* 
0,97+0,62*1,1+2,3*0,64+0,6*0,97+ 
0,6*2,4+1,38*0,6+(0,6*0,6)*2+ 
(2,25*0,6)*2+1,8*0,6+(1,25*0,6)* 
2+0,92*0,6 = 14,111000

14,1 ~14,1 m2
152 ORGB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko ść w rozwini ęciu ponad 25·cm
kominy (0,52*2+1,3*2)*0,45 = 1,638000

(0,52*2+1,15*2)*0,45 = 1,503000
(0,45*2+0,5*2)*0,45 = 0,855000
(0,5*2+0,87*2)*0,45 = 1,233000
(0,52*2+1,0*2)*0,45 = 1,368000
(2,2*2+0,54*2)*0,45 = 2,466000
(0,5*2+0,87*2)*0,45 = 1,233000
(0,5*2+2,3*2)*0,45 = 2,520000
(1,28*2+0,5*2)*0,45 = 1,602000
(0,5*2+0,5*2)*0,45*2 = 1,800000
(2,15*2+0,5*2)*0,45*2 = 4,770000
(1,7*2+0,5*2)*0,45 = 1,980000
(1,15*2+0,5*2)*0,45 = 1,485000
(0,82*2+0,5*2)*0,45 = 1,188000

wywietrzaki ((0,15*4)*0,4)*5 = 1,200000
26,8 ~26,8 m2

153 KNR 401/419/1
Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie do 2·m 3 szt

154 KNR 401/419/2
Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5 ·m 9 szt

155 KNR 401/419/3
Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie pon ad 5·m 4 szt

2.4 WIATA ŚMIETNIKA
156 KNR 401/101/4

Roboty wst ępne i przygotowawcze, zdj ęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo ści do
30·cm

2,5*2,5*0,15 = 0,937500
0,9 ~0,9 m3
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157 KNR 401/108/1

Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, grunt kate gorii I-II 0,9 m3
158 KNR 401/108/4

Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kaŜdy nast ępny 1·km 0,9 4,00 m3
159 KNR 231/204/3

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z  tłucznia, grubo ść warstwy po 
uwałowaniu 10·cm - podbudowa

2,5*2,5 = 6,250000
6,3 ~6,3 m2

160 KNR 231/204/4
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z  tłucznia, dodatek za ka Ŝdy dalszy 
1·cm grubo ści warstwy 6,3 5,00 m2

161 KNR 231/511/1 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo ść 6·cm, na podsypce piaskowej, kostka 
szara

2,5*2,5 = 6,250000
6,3 ~6,3 m2

162 KNR 231/407/2
Obrze Ŝa betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełni eniem spoin piaskiem

2,5*4 = 10,000000
10,0 ~10,0 m

163 KNR 205/208/3
Konstrukcje podpar ć zawiesze ń i osłon, masa do 20·kg 0,1 t

164 KNR 205/1007/1
Obudowa ścian osłonowych z blach stalowych fałdowanych powle kanych

(2,5*2,0)*3 = 15,000000
15,0 ~15,0 m2

2.5 WYWÓZ GRUZU (razem rozdział)
165 KNR 401/108/9

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km 9,0 m3
166 KNR 401/108/10

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na ka Ŝdy nast ępny 1·km 9,0 4,00 m3
167 Dodatek za składowanie gruzu 9,0 m3


