
    

 
 
 
 

PRZEDMIAR ROBÓT 
 
 

 
Temat: Remont i termomodernizacja elewacji  

budynku Domu Kultury w Komorowicach  
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• Strona tytułowa 
• Wyliczenie ilości robót  
• Przedmiar robót  

 
 
 
      
 
 
 
Bielsko  - Biała, 4 maja  2015 r.       



Wyliczenie ilo�ci robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo�ci robót Ilo�� Krot. Jedn.

1 ELEWACJA POŁUDNIOWA   /CPV-grupa 452/
1 KNR 202/1604/1 (1)

Rusztowania zewn�trzne rurowe o wysoko�ci do 10·m, nakłady podstawowe wraz z kosztem wynajmu rusztowa� - 
analogia    /SST001/

6,80*5,30 = 36,040000
36,04 36,04 m2

2 KNNR 2/1505/1
Osłony z siatki na rusztowaniach zewn�trznych   /SST001/ 36,04 m2

3 KNR 202/1613/1 (1)
Instalacje odgromowe, rusztowania zewn�trzne przy�cienne, wysoko�� do 10·m,    /SST001/ 36,04 m2

4 KNR 401/535/5
Rozebranie rur spustowych z blachy nadaj�cej si� do u�ytku   /SST001/ 9,30 m

5 KNR 401/527/7
Ponowne zamocowanie rur spustowych okr�głych , �rednica 15·cm-rury z odzysku   /SST002/ 9,30 m

6 Kalkulacja indywidualna
Demontaz i ponowny montaz okapu nad drzwiami tarasowymi   /SST001/ 1 kpl

7 KNBK 8/201/7
Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapienej o pow. ponad 5 m2 (20%)   /SST001/

6,80*9,30*0,2 = 12,648000
3,5*9,3*0,2 = 6,510000

19,16 19,16 m2
8 KNR 401/726/3 (2)

Uzupełnienie tynków zewn�trznych zwykłych kategorii III   /SST002/ 19,16 m2
9 KNR 23/2611/3

Przygotowanie podło�a pod docieplenie - gruntowanie 2-krotne   /SST002/
1,5*0,5 = 0,750000
3,5*9,3 = 32,550000
6,8*3,5 = 23,800000

57,10 57,10 m2
10 KNR 23/2612/1

Przyklejenie płyt styropianowych, płyty grubo�ci 15·cm  /SST002/ 57,10 m2
11 KNR 23/2612/3

Przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do �ciany  /SST002/
57,10*6 = 342,600000

343 343 szt
12 KNR 23/2614/10

Ochrona naro�ników wypukłych elewacji  listwami naro�nymi z siatk�  /SST002/
2*3,5 = 7,000000
3,5 = 3,500000
2*2,8 = 5,600000

16,10 16,10 mb
13 KNR 23/2614/11

Mocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu  /SST002/
6,8 = 6,800000

6,80 6,80 mb
14 KNR 23/2612/6

Przyklejenie, szpachlowanie jednej warstwy siatki z włókna szklanego  /SST002/ 57,10 m2
15 KNNR 2/1004/2 (1)

Akrylowe tynki  wykonywane r�cznie, z uzupełnieniem ubytków podło�a zapraw� wyrównuj�c� i gruntowaniem 
podlo�a  /SST002/ 57,10 m2

16 KNR 33/28/1 (1)
Malowanie elewacji, farba akrylowa  /SST002/ 57,10 m2

17 KNR 23/2611/3
Przygotowanie podło�a pod docieplenie - gruntowanie 2-krotne  /SST002/

6,80*3,20 = 21,760000
21,76 21,76 m2

18 KNR 23/2612/1
Przyklejenie płyt styrodurowych, płyty grubo�ci 3·cm  /SST002/ 21,76 m2

19 KNR 23/2612/3
Przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do �ciany  /SST002/

21,76*6 = 130,560000
131 131 szt

20 KNR 23/2612/6
Przyklejenie, szpachlowanie jednej warstwy siatki z włókna szklanego  /SST002/ 21,76 m2

21 KNNR 2/1004/2 (1)
Akrylowe tynki  wykonywane r�cznie, z uzupełnieniem ubytków podło�a zapraw� wyrównuj�c� i gruntowaniem 
podlo�a  /SST002/ 21,76 m2

22 KNR 33/28/1 (1)
Malowanie elewacji, farba akrylowa  /SST002/ 21,76 m2

23 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podło�a - oczyszczenie  mechanianiczne  /SST002/

5,70*3,0 = 17,100000
3,0*2,8 = 8,400000

25,50 25,50 m2
24 KNR 23/2611/3

Przygotowanie starego podło�a , gruntowanie, 2-krotne  /SST002/ 25,50 m2
25 KNR 33/28/1 (1)

Malowanie elewacji, farba akrylowa  /SST002/ 25,50 m2
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26 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podło�a - oczyszczenie  mechanianiczne-gzyms  /SST002/

3,5*0,5 = 1,750000
1,75 1,75 m2

27 KNR 23/2611/3
Przygotowanie starego podło�a , gruntowanie, 2-krotne  /SST002/ 1,75 m2

28 KNR 23/2612/7
Przyklejenie warstwy siatki - gzyms  /SST002/ 1,75 m2

29 KNNR 2/1004/2 (1)
Akrylowe tynki  wykonywane r�cznie, z uzupełnieniem ubytków podło�a zapraw� wyrównuj�c� i gruntowaniem 
podlo�a  /SST002/ 1,75 m2

30 KNR 33/28/1 (1)
Malowanie elewacji, farba akrylowa  /SST002/ 1,75 m2

31 KNR 401/1212/6
Malowanie farb� olejn� elementów metalowych, kraty i balustrady z pr�tów prostych, miniowanie  /SST003/

1,10*18,0 = 19,800000
19,80 19,80 m2

32 KNR 401/1212/5 (1)
Malowanie farb� olejn� elementów metalowych, kraty i balustrady z pr�tów prostych, 2-krotne  /SST003/ 19,80 m2

33 Kalkulacja indywidualna
Wywiezienie gruzu na wysypisko wraz  z opłat� za skladowanie   /SST001/

19,16*0,05 = 0,958000
0,96 0,96 m3

2 ELEWACJA PÓŁNOCNA   /CPV-grupa 452/
34 KNR 202/1604/1 (1)

Rusztowania zewn�trzne rurowe o wysoko�ci do 10·m, nakłady podstawowe wraz z kosztem wynajmu rusztowa� - 
analogia   /SST001/

21,0*9,80 = 205,800000
205,80 205,80 m2

35 KNNR 2/1505/1
Osłony z siatki na rusztowaniach zewn�trznych   /SST001/ 205,80 m2

36 KNR 202/1613/1 (1)
Instalacje odgromowe, rusztowania zewn�trzne przy�cienne, wysoko�� do 10·m,    /SST001/ 205,80 m2

37 Kalkulacja indywidualna
Opłata za zaj�cie chodnika na czas prowadzenia robót   /SST001/

27,0*2,0 = 54,000000
54,00 54,00 m2

38 KNR 1901/832/4
Zabezpieczenie stolarki foli�   /SST001/

22,4 = 22,400000
3,17 = 3,170000
21,0 = 21,000000

46,57 46,57 m2
39 KNR 401/535/5

Rozebranie rur spustowych z blachy nadaj�cej si� do u�ytku   /SST001/ 22,50 m
40 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadaj�cej si� do u�ytku   /SST001/
16*1,5*0,25 = 6,000000

6,00 6,00 m2
41 KNR 401/527/7

Ponowne zamocowanie rur spustowych okr�głych , �rednica 15·cm-rury z odzysku   /SST002/ 22,50 m
42 Kalkulacja indywidualna

Demonta�,konserwacja,ewent.malowanie elementów utrudniaj�cych wykonanie termomodernizacji-t.j.lampy 
wspornikowe uliczne(szt.2),podswietlacze(szt.3),tablice informacyjne i okolicznosciowe(szt.10),zadaszenie 
wej�cia,bariery wejsciowe (4,5 mb),skrzynka elektryczna,itp. i ponowny monta�   /SST001/ 1 kpl

43 KNBK 8/201/7
Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapienej o pow. ponad 5 m2 (20%)   /SST001/

205,80*0,2 = 41,160000
41,16 41,16 m2

44 KNR 401/726/3 (2)
Uzupełnienie tynków zewn�trznych zwykłych kategorii III   /SST002/ 41,16 m2

45 KNNR 2/1002/2
Licowanie i okładziny �cian i elementów zewn�trznych, licowanie płytkami klinkierowymi 25x12·cm-cokól   /SST003/

21,0*0,5 = 10,500000
(2,0+1,5+1,1)*0,5 = 2,300000

12,80 12,80 m2
46 KNR 23/2611/3

Przygotowanie podło�a pod docieplenie - gruntowanie 2-krotne  /SST002/
21,0*9,30 = 195,300000
-16*1,4*1,0 = -22,400000
-2*3,5*3,0 = -21,000000
-1,35*2,35 = -3,172500

148,73 148,73 m2
47 KNR 23/2612/1

Przyklejenie płyt styropianowych, płyty grubo�ci 15·cm  /SST002/ 148,73 m2
48 KNR 23/2612/3

Przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do �ciany  /SST002/
148,73*6 = 892,380000

892 892 szt
49 KNR 23/2614/10

Ochrona naro�ników wypukłych elewacji  listwami naro�nymi z siatk�  /SST002/
2*9,3 = 18,600000
16*2*2,0 = 64,000000
16*1,4 = 22,400000
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2*2,35 = 4,700000
1,35 = 1,350000
2*3,0 = 6,000000
2*2*3,5 = 14,000000
9,3*3 = 27,900000
18,7 = 18,700000

177,65 177,65 mb
50 KNR 23/2614/11

Mocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu  /SST002/
16,0 = 16,000000

16,00 16,00 mb
51 KNR 23/2612/6

Przyklejenie, szpachlowanie jednej warstwy siatki z włókna szklanego  /SST002/ 148,73 m2
52 KNNR 2/1004/2 (1)

Akrylowe tynki wykonywane r�cznie, z uzupełnieniem ubytków podło�a zapraw� wyrównuj�c� i gruntowaniem podlo�a
 /SST002/ 148,73 m2

53 KNR 33/28/1 (1)
Malowanie elewacji, farba akrylowa  /SST002/ 148,73 m2

54 KNR 23/2611/3
Przygotowanie podło�a pod docieplenie - gruntowanie 2-krotne  /SST002/

16*2*0,25*2,0 = 16,000000
16*0,25*1,4 = 5,600000
2*0,25*2,35 = 1,175000
1,35*0,25 = 0,337500
2*3,0*2*0,25 = 3,000000
2*3,5*0,25 = 1,750000

27,86 27,86 m2
55 KNR 23/2612/2

Przyklejenie płyt styropianowych grub.3 cm do o�cie�y  /SST002/ 27,86 m2
56 KNR 23/2612/7

Przyklejenie warstwy siatki, o�cie�a  /SST002/ 27,86 m2
57 KNNR 2/1004/2 (1)

Akrylowe tynki wykonywane r�cznie, z uzupełnieniem ubytków podło�a zapraw� wyrównuj�c� i gruntowaniem podlo�a
 /SST002/ 27,86 m2

58 KNR 33/28/1 (1)
Malowanie elewacji, farba akrylowa  /SST002/ 27,86 m2

59 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podło�a - oczyszczenie  mechanianiczne-gzyms  /SST002/

(21,0+1,5)*0,5 = 11,250000
11,25 11,25 m2

60 KNR 23/2611/3
Przygotowanie starego podło�a , gruntowanie, 2-krotne  /SST002/ 11,25 m2

61 KNR 23/2612/7
Przyklejenie warstwy siatki - gzyms  /SST002/ 11,25 m2

62 KNNR 2/1004/2 (1)
Akrylowe tynki wykonywane r�cznie, z uzupełnieniem ubytków podło�a zapraw� wyrównuj�c� i gruntowaniem podlo�a
 /SST002/ 11,25 m2

63 KNR 33/28/1 (1)
Malowanie elewacji, farba akrylowa  /SST002/ 11,25 m2

64 KNR 202/923/4
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy  /SST002/

16*1,4*0,35 = 7,840000
7,84 7,84 m2

65 ORGB 202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko�� w rozwini�ciu ponad 25·cm-parapety  /SST002/

16*1,5*0,4 = 9,600000
9,60 9,60 m2

66 Kalkulacja indywidualna
Wywiezienie gruzu na wysypisko wraz  z opłat� za skladowanie   /SST001/

41,16*0,05 = 2,058000
2,06 2,06 m3

3 ELEWACJA ZACHODNIA   /CPV-grupa 452/
67 KNR 202/1604/1 (1)

Rusztowania zewn�trzne rurowe o wysoko�ci do 10·m, nakłady podstawowe wraz z kosztem wynajmu rusztowa� - 
analogia   /SST001/

21,50*8,0 = 172,000000
6,0*9,3 = 55,800000

227,80 227,80 m2
68 KNNR 2/1505/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewn�trznych   /SST001/ 227,80 m2
69 KNR 202/1613/1 (1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewn�trzne przy�cienne, wysoko�� do 10·m,    /SST001/ 227,80 m2
70 KNR 401/535/5

Rozebranie rur spustowych z blachy nadaj�cej si� do u�ytku   /SST001/ 17,30 m
71 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadaj�cej si� do u�ytku   /SST001/
4*1,8*0,25 = 1,800000
2*1,6*0,25 = 0,800000
6*1,1*0,25 = 1,650000

4,25 4,25 m2
72 KNR 401/527/7

Ponowne zamocowanie rur spustowych okr�głych , �rednica 15·cm-rury z odzysku   /SST002/ 17,30 m
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73 Kalkulacja indywidualna
Demonta�,konserwacja,ewent.malowanie elementów utrudniaj�cych wykonanie termomodernizacji-t.j.lampy 
wspornikowe uliczne(szt.3) i ponowny monta�   /SST001/ 1 kpl

74 Kalkulacja indywidualna
Demonta�,konserwacja,ewent.malowanie elementów utrudniaj�cych wykonanie termomodernizacji-t.j,tablice 
informacyjne (szt.1)   /SST001/ 1 kpl

75 KNR 1901/832/4
Zabezpieczenie stolarki foli�   /SST001/

21,8 = 21,800000
2,7 = 2,700000
8,7 = 8,700000

33,20 33,20 m2
76 KNBK 8/201/7

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapienej o pow. ponad 5 m2 (20%)   /SST001/
227,80*0,2 = 45,560000

45,56 45,56 m2
77 KNR 401/726/3 (2)

Uzupełnienie tynków zewn�trznych zwykłych kategorii III   /SST002/ 45,56 m2
78 KNNR 2/1002/2

Licowanie i okładziny �cian i elementów zewn�trznych, licowanie płytkami klinkierowymi 25x12·cm-cokól   /SST003/
27,5*0,3 = 8,250000

8,25 8,25 m2
79 KNR 23/2611/3

Przygotowanie podło�a pod docieplenie - gruntowanie 2-krotne  /SST002/
21,50*8,0 = 172,000000
6,0*9,30 = 55,800000
-4*1,7*3,1 = -21,080000
-2*1,5*0,9 = -2,700000
-6*1,45*1,0 = -8,700000

195,32 195,32 m2
80 KNR 23/2612/1

Przyklejenie płyt styropianowych, płyty grubo�ci 15·cm  /SST002/ 195,32 m2
81 KNR 23/2612/3

Przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do �ciany  /SST002/
195,32*6 = 1 171,920000

1 172 1 172 szt
82 KNR 23/2614/10

Ochrona naro�ników wypukłych elewacji  listwami naro�nymi z siatk�  /SST002/
2*9,3+8,0 = 26,600000
4*3,1*2 = 24,800000
4*1,7 = 6,800000
2*0,9*2 = 3,600000
2*1,5 = 3,000000
6*1,45*2 = 17,400000
6*1,0 = 6,000000
9,3*2+6,0 = 24,600000
21,5*3+8,0*2+5,5*2 = 91,500000

204,30 204,30 mb
83 KNR 23/2614/11

Mocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu  /SST002/ 27,50 mb
84 KNR 23/2612/6

Przyklejenie, szpachlowanie jednej warstwy siatki z włókna szklanego  /SST002/ 195,32 m2
85 KNNR 2/1004/2 (1)

Akrylowe tynki  wykonywane r�cznie, z uzupełnieniem ubytków podło�a zapraw� wyrównuj�c� i gruntowaniem 
podlo�a  /SST002/ 195,32 m2

86 KNR 33/28/1 (1)
Malowanie elewacji, farba akrylowa  /SST002/ 195,32 m2

87 KNR 23/2611/3
Przygotowanie podło�a pod docieplenie - gruntowanie 2-krotne  /SST002/

4*2*0,25*3,1 = 6,200000
4*0,25*1,7 = 1,700000
2*2*0,25*0,9 = 0,900000
2*1,5*0,25 = 0,750000
6*1,45*2*0,25 = 4,350000
6*1,0*0,25 = 1,500000

15,40 15,40 m2
88 KNR 23/2612/2

Przyklejenie płyt styropianowych grub.3 cm do o�cie�y  /SST002/ 15,40 m2
89 KNR 23/2612/7

Przyklejenie warstwy siatki, o�cie�a  /SST002/ 15,40 m2
90 KNNR 2/1004/2 (1)

Akrylowe tynki dekoracyjne wykonywane r�cznie, z uzupełnieniem ubytków podło�a zapraw� wyrównuj�c� i 
gruntowaniem podlo�a  /SST002/ 15,40 m2

91 KNR 33/28/1 (1)
Malowanie elewacji, farba akrylowa  /SST002/ 15,40 m2

92 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podło�a - oczyszczenie  mechanianiczne-gzyms  /SST002/

(27,50+1,4)*0,5 = 14,450000
14,45 14,45 m2

93 KNR 23/2611/3
Przygotowanie starego podło�a , gruntowanie, 2-krotne  /SST002/ 14,45 m2

94 KNR 23/2612/7
Przyklejenie warstwy siatki - gzyms  /SST002/ 14,45 m2
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95 KNNR 2/1004/2 (1)
Akrylowe tynki dekoracyjne wykonywane r�cznie, z uzupełnieniem ubytków podło�a zapraw� wyrównuj�c� i 
gruntowaniem podlo�a  /SST002/ 14,45 m2

96 KNR 33/28/1 (1)
Malowanie elewacji, farba akrylowa  /SST002/ 14,45 m2

97 KNR 202/923/4
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy  /SST002/

4*1,7*0,35 = 2,380000
2*1,5*0,35 = 1,050000
6*1,0*0,35 = 2,100000

5,53 5,53 m2
98 ORGB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko�� w rozwini�ciu ponad 25·cm-parapety  /SST002/
4*1,8*0,4 = 2,880000
2*1,6*0,4 = 1,280000
6*1,1*0,4 = 2,640000

6,80 6,80 m2
99 Kalkulacja indywidualna

Wywiezienie gruzu na wysypisko wraz  z opłat� za skladowanie   /SST001/
45,56*0,05 = 2,278000

2,28 2,28 m3

4 ELEWACJA WSCHODNIA   /CPV-grupa 452/
100 KNR 202/1604/1 (1)

Rusztowania zewn�trzne rurowe o wysoko�ci do 10·m, nakłady podstawowe wraz z kosztem wynajmu rusztowa� - 
analogia   /SST001/

1,5*9,3 = 13,950000
16,8*9,3 = 156,240000
6,5*6,3 = 40,950000

211,14 211,14 m2
101 KNNR 2/1505/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewn�trznych   /SST001/ 211,14 m2
102 KNR 202/1613/1 (1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewn�trzne przy�cienne, wysoko�� do 10·m,    /SST001/ 211,14 m2
103 KNR 401/535/5

Rozebranie rur spustowych z blachy nadaj�cej si� do u�ytku   /SST001/ 9,30 m
104 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadaj�cej si� do u�ytku   /SST001/
12*1,6*0,25 = 4,800000
2*1,2*0,25 = 0,600000

5,40 5,40 m2
105 KNR 401/527/7

Ponowne zamocowanie rur spustowych okr�głych , �rednica 15·cm-rury z odzysku   /SST002/ 9,30 m
106 Kalkulacja indywidualna

Demonta� instalacji gazowej z rur 32 mm z ponownym montazem wraz z przeprowadzeniem prób szczelno�ci przez 
uprawnione osoby /29,0m/   /SST001/ 1 kpl

107 Kalkulacja indywidualna
Demonta� elementów utrudniaj�cych wykonanie termomodernizacji wraz z ponownym monta�em-t.j.czujka gazowa  
/SST001/ 1 kpl

108 Kalkulacja indywidualna
Demonta�,konserwacja,ewent.malowanie elementów utrudniaj�cych wykonanie termomodernizacj wraz z 
ponownym monta�em-t.j.daszek nad kotlowni�   /SST001/ 1 kpl

109 Kalkulacja indywidualna
Demonta�,konserwacja,ewent.malowanie elementów utrudniaj�cych wykonanie termomodernizacji wraz z 
ponownym monta�em-t.j.daszek nad wejsciem   /SST001/ 1 kpl

110 Kalkulacja indywidualna
Demonta�,konserwacja,ewent.malowanie elementów utrudniaj�cych wykonanie termomodernizacji wraz z 
ponownym monta�em-t.j.kraty ochronne o pow.0,6 m2   /SST001/ 2 kpl

111 Kalkulacja indywidualna
Demonta�,konserwacja,ewent.malowanie elementów utrudniaj�cych wykonanie termomodernizacjiwraz z ponownym
monta�em-t.j.kraty ochronne o pow.2,0 m2   /SST001/ 2 kpl

112 KNR 1901/832/4
Zabezpieczenie stolarki foli�   /SST001/

17,29 = 17,290000
1,69 = 1,690000
0,66 = 0,660000
2,16 = 2,160000
5,88 = 5,880000
3,45 = 3,450000
2,10 = 2,100000

33,23 33,23 m2
113 KNBK 8/201/7

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapienej o pow. ponad 5 m2 (20%)   /SST001/
211,14*0,2 = 42,228000

42,23 42,23 m2
114 KNR 401/726/3 (2)

Uzupełnienie tynków zewn�trznych zwykłych kategorii III   /SST002/ 42,23 m2
115 KNR 23/2611/3

Przygotowanie podło�a pod docieplenie - gruntowanie 2-krotne  /SST002/
1,5*9,3 = 13,950000
11,7*3,0 = 35,100000
16,8*9,3 = 156,240000
6,5*6,3 = 40,950000
-9*1,47*1,47 = -19,448100
-2*1,47*2,0 = -5,880000



Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo�ci robót Ilo�� Krot. Jedn.

-1,5*2,3 = -3,450000
-1,0*2,1 = -2,100000

215,36 215,36 m2
116 KNR 23/2612/1

Przyklejenie płyt styropianowych, płyty grubo�ci 15·cm  /SST002/ 215,36 m2
117 KNR 23/2612/3

Przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do �ciany  /SST002/
215,36*6 = 1 292,160000

1 292 1 292 szt
118 KNR 23/2614/10

Ochrona naro�ników wypukłych elewacji  listwami naro�nymi z siatk�  /SST002/
9,3*2+6,3 = 24,900000
14*1,47*2 = 41,160000
2*1,1*2 = 4,400000
2*2,0 = 4,000000
1,5*2 = 3,000000
2,3 = 2,300000
1,0 = 1,000000
2,1*2 = 4,200000

84,96 84,96 mb
119 KNR 23/2614/11

Mocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu  /SST002/ 16,80 mb
120 KNR 23/2612/6

Przyklejenie, szpachlowanie jednej warstwy siatki z włókna szklanego  /SST002/ 215,36 m2
121 KNNR 2/1004/2 (1)

Akrylowe tynki dekoracyjne wykonywane r�cznie, z uzupełnieniem ubytków podło�a zapraw� wyrównuj�c� i 
gruntowaniem podlo�a  /SST002/ 215,36 m2

122 KNR 33/28/1 (1)
Malowanie elewacji, farba akrylowa  /SST002/ 215,36 m2

123 KNR 23/2611/3
Przygotowanie podło�a pod docieplenie - gruntowanie 2-krotne  /SST002/

19*0,25*1,47 = 6,982500
2*0,25*2,0 = 1,000000
2*2*0,25*2,39 = 2,390000
1,5*0,25 = 0,375000
2*2,1*0,25 = 1,050000
1,0*0,25 = 0,250000

12,05 12,05 m2
124 KNR 23/2612/2

Przyklejenie płyt styropianowych grub.3 cm do o�cie�y  /SST002/ 12,05 m2
125 KNR 23/2612/7

Przyklejenie warstwy siatki, o�cie�a  /SST002/ 12,05 m2
126 KNNR 2/1004/2 (1)

Akrylowe tynki dekoracyjne wykonywane r�cznie, z uzupełnieniem ubytków podło�a zapraw� wyrównuj�c� i 
gruntowaniem podlo�a  /SST002/ 12,05 m2

127 KNR 33/28/1 (1)
Malowanie elewacji, farba akrylowa  /SST002/ 12,05 m2

128 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podło�a - oczyszczenie  mechanianiczn-gzyms  /SST002/

16,8*0,5 = 8,400000
8,40 8,40 m2

129 KNR 23/2611/3
Przygotowanie starego podło�a , gruntowanie, 2-krotne  /SST002/ 8,40 m2

130 KNR 23/2612/7
Przyklejenie warstwy siatki - gzyms  /SST002/ 8,40 m2

131 KNNR 2/1004/2 (1)
Akrylowe tynki dekoracyjne wykonywane r�cznie, z uzupełnieniem ubytków podło�a zapraw� wyrównuj�c� i 
gruntowaniem podlo�a  /SST002/ 8,40 m2

132 KNR 33/28/1 (1)
Malowanie elewacji, farba akrylowa  /SST002/ 8,40 m2

133 KNR 202/923/4
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy  /SST002/

12*1,47*0,35 = 6,174000
2*1,1*0,35 = 0,770000

6,94 6,94 m2
134 ORGB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko�� w rozwini�ciu ponad 25·cm-parapety
12*1,6*0,4 = 7,680000
2*1,2*0,4 = 0,960000

8,64 8,64 m2
135 Kalkulacja indywidualna

Wywiezienie gruzu na wysypisko wraz  z opłat� za skladowanie   /SST001/
42,23*0,05 = 2,111500

2,11 2,11 m3

5 MALOWANIE SCIAN REMIZY w nawiazaniu do kolorystyki DK   /CPV-grupa 454/
136 KNR 202/1604/1 (1)

Rusztowania zewn�trzne rurowe o wysoko�ci do 10·m, nakłady podstawowe wraz z kosztem wynajmu rusztowa� - 
analogia   /SST001/

40,95 = 40,950000
64,26 = 64,260000
41,58 = 41,580000
8,82 = 8,820000

155,61 155,61 m2



Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo�ci robót Ilo�� Krot. Jedn.

137 KNNR 2/1505/1
Osłony z siatki na rusztowaniach zewn�trznych   /SST001/ 155,61 m2

138 KNR 202/1613/1 (1)
Instalacje odgromowe, rusztowania zewn�trzne przy�cienne, wysoko�� do 10·m,    /SST001/ 155,61 m2

139 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podło�a - oczyszczenie  mechanianiczne   /SST002/ 155,61 m2

140 KNR 33/28/1 (1)
Malowanie elewacji, farba akrylowa   /SST002/ 155,61 m2

6 Roboty towarzysz�ce   /CPV-grupa 452/
141 Kalkulacja indywidualna

Demonta�,ponowny montaz zwodów pionowych instalacji odgromowej wraz  z pomiarami oporno�ci i 
dostosowaniem do uzytkowania   /SST003/ 1 kpl

142 KNR 401/354/8
Wykucie z muru, drzwi stalowych, powierzchnia ponad 2·m2   /SST001/

2,1*1,0 = 2,100000
2,10 2,10 m2

143 KNNR 2/1302/3
Dostarczenie i zamontowanie kompletnych , pomalowanych drzwi do kotłowni   /SST003/ 2,10 m2

144 KNR 401/354/8
Wykucie z muru, okien, powierzchnia ponad 2·m2   /SST001/

2*1,47*1,8 = 5,292000
5,29 5,29 m2

145 KNNR 2/1302/1
Dostarczenie i zamontowanie okien stalowych otwieranych,kompletnych,pomalowanych   /SST003/ 5,29 m2

146 KNR 401/1212/28 (2)
Malowanie farb� olejn� elementów metalowych, rury balustrady-analogia   /SST003/ 7,20 m



Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa

podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilo�� Warto��

jednostkowa

Warto��

netto

1 ELEWACJA POŁUDNIOWA   /CPV-grupa 452/
1 KNR 202/1604/1 (1)

Rusztowania zewn�trzne rurowe o wysoko�ci do 10·m, nakłady podstawowe wraz z 
kosztem wynajmu rusztowa� - analogia    /SST001/ m2 36,04

2 KNNR 2/1505/1
Osłony z siatki na rusztowaniach zewn�trznych   /SST001/ m2 36,04

3 KNR 202/1613/1 (1)
Instalacje odgromowe, rusztowania zewn�trzne przy�cienne, wysoko�� do 10·m,    
/SST001/ m2 36,04

4 KNR 401/535/5
Rozebranie rur spustowych z blachy nadaj�cej si� do u�ytku   /SST001/ m 9,30

5 KNR 401/527/7
Ponowne zamocowanie rur spustowych okr�głych , �rednica 15·cm-rury z odzysku   
/SST002/ m 9,30

6 Kalkulacja indywidualna
Demontaz i ponowny montaz okapu nad drzwiami tarasowymi   /SST001/ kpl 1

7 KNBK 8/201/7
Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapienej o pow. ponad 5 m2 (20%)   /SST001/ m2 19,16

8 KNR 401/726/3 (2)
Uzupełnienie tynków zewn�trznych zwykłych kategorii III   /SST002/ m2 19,16

9 KNR 23/2611/3
Przygotowanie podło�a pod docieplenie - gruntowanie 2-krotne   /SST002/ m2 57,10

10 KNR 23/2612/1
Przyklejenie płyt styropianowych, płyty grubo�ci 15·cm  /SST002/ m2 57,10

11 KNR 23/2612/3
Przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do �ciany  /SST002/ szt 343

12 KNR 23/2614/10
Ochrona naro�ników wypukłych elewacji  listwami naro�nymi z siatk�  /SST002/ mb 16,10

13 KNR 23/2614/11
Mocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu  /SST002/ mb 6,80

14 KNR 23/2612/6
Przyklejenie, szpachlowanie jednej warstwy siatki z włókna szklanego  /SST002/ m2 57,10

15 KNNR 2/1004/2 (1)
Akrylowe tynki  wykonywane r�cznie, z uzupełnieniem ubytków podło�a zapraw�
wyrównuj�c� i gruntowaniem podlo�a  /SST002/ m2 57,10

16 KNR 33/28/1 (1)
Malowanie elewacji, farba akrylowa  /SST002/ m2 57,10

17 KNR 23/2611/3
Przygotowanie podło�a pod docieplenie - gruntowanie 2-krotne  /SST002/ m2 21,76

18 KNR 23/2612/1
Przyklejenie płyt styrodurowych, płyty grubo�ci 3·cm  /SST002/ m2 21,76

19 KNR 23/2612/3
Przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do �ciany  /SST002/ szt 131

20 KNR 23/2612/6
Przyklejenie, szpachlowanie jednej warstwy siatki z włókna szklanego  /SST002/ m2 21,76

21 KNNR 2/1004/2 (1)
Akrylowe tynki  wykonywane r�cznie, z uzupełnieniem ubytków podło�a zapraw�
wyrównuj�c� i gruntowaniem podlo�a  /SST002/ m2 21,76

22 KNR 33/28/1 (1)
Malowanie elewacji, farba akrylowa  /SST002/ m2 21,76

23 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podło�a - oczyszczenie  mechanianiczne  /SST002/ m2 25,50

24 KNR 23/2611/3
Przygotowanie starego podło�a , gruntowanie, 2-krotne  /SST002/ m2 25,50

25 KNR 33/28/1 (1)
Malowanie elewacji, farba akrylowa  /SST002/ m2 25,50

26 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podło�a - oczyszczenie  mechanianiczne-gzyms  /SST002/ m2 1,75

27 KNR 23/2611/3
Przygotowanie starego podło�a , gruntowanie, 2-krotne  /SST002/ m2 1,75

28 KNR 23/2612/7
Przyklejenie warstwy siatki - gzyms  /SST002/ m2 1,75

29 KNNR 2/1004/2 (1)
Akrylowe tynki  wykonywane r�cznie, z uzupełnieniem ubytków podło�a zapraw�
wyrównuj�c� i gruntowaniem podlo�a  /SST002/ m2 1,75

30 KNR 33/28/1 (1)
Malowanie elewacji, farba akrylowa  /SST002/ m2 1,75

31 KNR 401/1212/6
Malowanie farb� olejn� elementów metalowych, kraty i balustrady z pr�tów prostych, 
miniowanie  /SST003/ m2 19,80

32 KNR 401/1212/5 (1)
Malowanie farb� olejn� elementów metalowych, kraty i balustrady z pr�tów prostych, 
2-krotne  /SST003/ m2 19,80



Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa

podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilo�� Warto��

jednostkowa

Warto��

netto

33 Kalkulacja indywidualna
Wywiezienie gruzu na wysypisko wraz  z opłat� za skladowanie   /SST001/ m3 0,96

2 ELEWACJA PÓŁNOCNA   /CPV-grupa 452/
34 KNR 202/1604/1 (1)

Rusztowania zewn�trzne rurowe o wysoko�ci do 10·m, nakłady podstawowe wraz z 
kosztem wynajmu rusztowa� - analogia   /SST001/ m2 205,80

35 KNNR 2/1505/1
Osłony z siatki na rusztowaniach zewn�trznych   /SST001/ m2 205,80

36 KNR 202/1613/1 (1)
Instalacje odgromowe, rusztowania zewn�trzne przy�cienne, wysoko�� do 10·m,    
/SST001/ m2 205,80

37 Kalkulacja indywidualna
Opłata za zaj�cie chodnika na czas prowadzenia robót   /SST001/ m2 54,00

38 KNR 1901/832/4
Zabezpieczenie stolarki foli�   /SST001/ m2 46,57

39 KNR 401/535/5
Rozebranie rur spustowych z blachy nadaj�cej si� do u�ytku   /SST001/ m 22,50

40 KNR 401/535/8
Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadaj�cej si� do u�ytku   
/SST001/ m2 6,00

41 KNR 401/527/7
Ponowne zamocowanie rur spustowych okr�głych , �rednica 15·cm-rury z odzysku   
/SST002/ m 22,50

42 Kalkulacja indywidualna
Demonta�,konserwacja,ewent.malowanie elementów utrudniaj�cych wykonanie 
termomodernizacji-t.j.lampy wspornikowe uliczne(szt.2),podswietlacze(szt.3),tablice 
informacyjne i okolicznosciowe(szt.10),zadaszenie wej�cia,bariery wejsciowe (4,5 
mb),skrzynka elektryczna,itp. i ponowny monta�   /SST001/ kpl 1

43 KNBK 8/201/7
Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapienej o pow. ponad 5 m2 (20%)   /SST001/ m2 41,16

44 KNR 401/726/3 (2)
Uzupełnienie tynków zewn�trznych zwykłych kategorii III   /SST002/ m2 41,16

45 KNNR 2/1002/2
Licowanie i okładziny �cian i elementów zewn�trznych, licowanie płytkami klinkierowymi 
25x12·cm-cokól   /SST003/ m2 12,80

46 KNR 23/2611/3
Przygotowanie podło�a pod docieplenie - gruntowanie 2-krotne  /SST002/ m2 148,73

47 KNR 23/2612/1
Przyklejenie płyt styropianowych, płyty grubo�ci 15·cm  /SST002/ m2 148,73

48 KNR 23/2612/3
Przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do �ciany  /SST002/ szt 892

49 KNR 23/2614/10
Ochrona naro�ników wypukłych elewacji  listwami naro�nymi z siatk�  /SST002/ mb 177,65

50 KNR 23/2614/11
Mocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu  /SST002/ mb 16,00

51 KNR 23/2612/6
Przyklejenie, szpachlowanie jednej warstwy siatki z włókna szklanego  /SST002/ m2 148,73

52 KNNR 2/1004/2 (1)
Akrylowe tynki wykonywane r�cznie, z uzupełnieniem ubytków podło�a zapraw�
wyrównuj�c� i gruntowaniem podlo�a  /SST002/ m2 148,73

53 KNR 33/28/1 (1)
Malowanie elewacji, farba akrylowa  /SST002/ m2 148,73

54 KNR 23/2611/3
Przygotowanie podło�a pod docieplenie - gruntowanie 2-krotne  /SST002/ m2 27,86

55 KNR 23/2612/2
Przyklejenie płyt styropianowych grub.3 cm do o�cie�y  /SST002/ m2 27,86

56 KNR 23/2612/7
Przyklejenie warstwy siatki, o�cie�a  /SST002/ m2 27,86

57 KNNR 2/1004/2 (1)
Akrylowe tynki wykonywane r�cznie, z uzupełnieniem ubytków podło�a zapraw�
wyrównuj�c� i gruntowaniem podlo�a  /SST002/ m2 27,86

58 KNR 33/28/1 (1)
Malowanie elewacji, farba akrylowa  /SST002/ m2 27,86

59 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podło�a - oczyszczenie  mechanianiczne-gzyms  /SST002/ m2 11,25

60 KNR 23/2611/3
Przygotowanie starego podło�a , gruntowanie, 2-krotne  /SST002/ m2 11,25

61 KNR 23/2612/7
Przyklejenie warstwy siatki - gzyms  /SST002/ m2 11,25

62 KNNR 2/1004/2 (1)
Akrylowe tynki wykonywane r�cznie, z uzupełnieniem ubytków podło�a zapraw�
wyrównuj�c� i gruntowaniem podlo�a  /SST002/ m2 11,25

63 KNR 33/28/1 (1)
Malowanie elewacji, farba akrylowa  /SST002/ m2 11,25

64 KNR 202/923/4
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy  /SST002/ m2 7,84

65 ORGB 202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko�� w rozwini�ciu ponad 25·cm-parapety 
/SST002/ m2 9,60



Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa

podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilo�� Warto��

jednostkowa

Warto��

netto

66 Kalkulacja indywidualna
Wywiezienie gruzu na wysypisko wraz  z opłat� za skladowanie   /SST001/ m3 2,06

3 ELEWACJA ZACHODNIA   /CPV-grupa 452/
67 KNR 202/1604/1 (1)

Rusztowania zewn�trzne rurowe o wysoko�ci do 10·m, nakłady podstawowe wraz z 
kosztem wynajmu rusztowa� - analogia   /SST001/ m2 227,80

68 KNNR 2/1505/1
Osłony z siatki na rusztowaniach zewn�trznych   /SST001/ m2 227,80

69 KNR 202/1613/1 (1)
Instalacje odgromowe, rusztowania zewn�trzne przy�cienne, wysoko�� do 10·m,    
/SST001/ m2 227,80

70 KNR 401/535/5
Rozebranie rur spustowych z blachy nadaj�cej si� do u�ytku   /SST001/ m 17,30

71 KNR 401/535/8
Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadaj�cej si� do u�ytku   
/SST001/ m2 4,25

72 KNR 401/527/7
Ponowne zamocowanie rur spustowych okr�głych , �rednica 15·cm-rury z odzysku   
/SST002/ m 17,30

73 Kalkulacja indywidualna
Demonta�,konserwacja,ewent.malowanie elementów utrudniaj�cych wykonanie 
termomodernizacji-t.j.lampy wspornikowe uliczne(szt.3) i ponowny monta�   /SST001/ kpl 1

74 Kalkulacja indywidualna
Demonta�,konserwacja,ewent.malowanie elementów utrudniaj�cych wykonanie 
termomodernizacji-t.j,tablice informacyjne (szt.1)   /SST001/ kpl 1

75 KNR 1901/832/4
Zabezpieczenie stolarki foli�   /SST001/ m2 33,20

76 KNBK 8/201/7
Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapienej o pow. ponad 5 m2 (20%)   /SST001/ m2 45,56

77 KNR 401/726/3 (2)
Uzupełnienie tynków zewn�trznych zwykłych kategorii III   /SST002/ m2 45,56

78 KNNR 2/1002/2
Licowanie i okładziny �cian i elementów zewn�trznych, licowanie płytkami klinkierowymi 
25x12·cm-cokól   /SST003/ m2 8,25

79 KNR 23/2611/3
Przygotowanie podło�a pod docieplenie - gruntowanie 2-krotne  /SST002/ m2 195,32

80 KNR 23/2612/1
Przyklejenie płyt styropianowych, płyty grubo�ci 15·cm  /SST002/ m2 195,32

81 KNR 23/2612/3
Przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do �ciany  /SST002/ szt 1 172

82 KNR 23/2614/10
Ochrona naro�ników wypukłych elewacji  listwami naro�nymi z siatk�  /SST002/ mb 204,30

83 KNR 23/2614/11
Mocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu  /SST002/ mb 27,50

84 KNR 23/2612/6
Przyklejenie, szpachlowanie jednej warstwy siatki z włókna szklanego  /SST002/ m2 195,32

85 KNNR 2/1004/2 (1)
Akrylowe tynki  wykonywane r�cznie, z uzupełnieniem ubytków podło�a zapraw�
wyrównuj�c� i gruntowaniem podlo�a  /SST002/ m2 195,32

86 KNR 33/28/1 (1)
Malowanie elewacji, farba akrylowa  /SST002/ m2 195,32

87 KNR 23/2611/3
Przygotowanie podło�a pod docieplenie - gruntowanie 2-krotne  /SST002/ m2 15,40

88 KNR 23/2612/2
Przyklejenie płyt styropianowych grub.3 cm do o�cie�y  /SST002/ m2 15,40

89 KNR 23/2612/7
Przyklejenie warstwy siatki, o�cie�a  /SST002/ m2 15,40

90 KNNR 2/1004/2 (1)
Akrylowe tynki dekoracyjne wykonywane r�cznie, z uzupełnieniem ubytków podło�a 
zapraw� wyrównuj�c� i gruntowaniem podlo�a  /SST002/ m2 15,40

91 KNR 33/28/1 (1)
Malowanie elewacji, farba akrylowa  /SST002/ m2 15,40

92 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podło�a - oczyszczenie  mechanianiczne-gzyms  /SST002/ m2 14,45

93 KNR 23/2611/3
Przygotowanie starego podło�a , gruntowanie, 2-krotne  /SST002/ m2 14,45

94 KNR 23/2612/7
Przyklejenie warstwy siatki - gzyms  /SST002/ m2 14,45

95 KNNR 2/1004/2 (1)
Akrylowe tynki dekoracyjne wykonywane r�cznie, z uzupełnieniem ubytków podło�a 
zapraw� wyrównuj�c� i gruntowaniem podlo�a  /SST002/ m2 14,45

96 KNR 33/28/1 (1)
Malowanie elewacji, farba akrylowa  /SST002/ m2 14,45

97 KNR 202/923/4
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy  /SST002/ m2 5,53

98 ORGB 202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko�� w rozwini�ciu ponad 25·cm-parapety 
/SST002/ m2 6,80



Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa

podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilo�� Warto��

jednostkowa

Warto��

netto

99 Kalkulacja indywidualna
Wywiezienie gruzu na wysypisko wraz  z opłat� za skladowanie   /SST001/ m3 2,28

4 ELEWACJA WSCHODNIA   /CPV-grupa 452/
100 KNR 202/1604/1 (1)

Rusztowania zewn�trzne rurowe o wysoko�ci do 10·m, nakłady podstawowe wraz z 
kosztem wynajmu rusztowa� - analogia   /SST001/ m2 211,14

101 KNNR 2/1505/1
Osłony z siatki na rusztowaniach zewn�trznych   /SST001/ m2 211,14

102 KNR 202/1613/1 (1)
Instalacje odgromowe, rusztowania zewn�trzne przy�cienne, wysoko�� do 10·m,    
/SST001/ m2 211,14

103 KNR 401/535/5
Rozebranie rur spustowych z blachy nadaj�cej si� do u�ytku   /SST001/ m 9,30

104 KNR 401/535/8
Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadaj�cej si� do u�ytku   
/SST001/ m2 5,40

105 KNR 401/527/7
Ponowne zamocowanie rur spustowych okr�głych , �rednica 15·cm-rury z odzysku   
/SST002/ m 9,30

106 Kalkulacja indywidualna
Demonta� instalacji gazowej z rur 32 mm z ponownym montazem wraz z 
przeprowadzeniem prób szczelno�ci przez uprawnione osoby /29,0m/   /SST001/ kpl 1

107 Kalkulacja indywidualna
Demonta� elementów utrudniaj�cych wykonanie termomodernizacji wraz z ponownym 
monta�em-t.j.czujka gazowa   /SST001/ kpl 1

108 Kalkulacja indywidualna
Demonta�,konserwacja,ewent.malowanie elementów utrudniaj�cych wykonanie 
termomodernizacj wraz z ponownym monta�em-t.j.daszek nad kotlowni�   /SST001/ kpl 1

109 Kalkulacja indywidualna
Demonta�,konserwacja,ewent.malowanie elementów utrudniaj�cych wykonanie 
termomodernizacji wraz z ponownym monta�em-t.j.daszek nad wejsciem   /SST001/ kpl 1

110 Kalkulacja indywidualna
Demonta�,konserwacja,ewent.malowanie elementów utrudniaj�cych wykonanie 
termomodernizacji wraz z ponownym monta�em-t.j.kraty ochronne o pow.0,6 m2   
/SST001/ kpl 2

111 Kalkulacja indywidualna
Demonta�,konserwacja,ewent.malowanie elementów utrudniaj�cych wykonanie 
termomodernizacjiwraz z ponownym monta�em-t.j.kraty ochronne o pow.2,0 m2   
/SST001/ kpl 2

112 KNR 1901/832/4
Zabezpieczenie stolarki foli�   /SST001/ m2 33,23

113 KNBK 8/201/7
Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapienej o pow. ponad 5 m2 (20%)   /SST001/ m2 42,23

114 KNR 401/726/3 (2)
Uzupełnienie tynków zewn�trznych zwykłych kategorii III   /SST002/ m2 42,23

115 KNR 23/2611/3
Przygotowanie podło�a pod docieplenie - gruntowanie 2-krotne  /SST002/ m2 215,36

116 KNR 23/2612/1
Przyklejenie płyt styropianowych, płyty grubo�ci 15·cm  /SST002/ m2 215,36

117 KNR 23/2612/3
Przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do �ciany  /SST002/ szt 1 292

118 KNR 23/2614/10
Ochrona naro�ników wypukłych elewacji  listwami naro�nymi z siatk�  /SST002/ mb 84,96

119 KNR 23/2614/11
Mocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu  /SST002/ mb 16,80

120 KNR 23/2612/6
Przyklejenie, szpachlowanie jednej warstwy siatki z włókna szklanego  /SST002/ m2 215,36

121 KNNR 2/1004/2 (1)
Akrylowe tynki dekoracyjne wykonywane r�cznie, z uzupełnieniem ubytków podło�a 
zapraw� wyrównuj�c� i gruntowaniem podlo�a  /SST002/ m2 215,36

122 KNR 33/28/1 (1)
Malowanie elewacji, farba akrylowa  /SST002/ m2 215,36

123 KNR 23/2611/3
Przygotowanie podło�a pod docieplenie - gruntowanie 2-krotne  /SST002/ m2 12,05

124 KNR 23/2612/2
Przyklejenie płyt styropianowych grub.3 cm do o�cie�y  /SST002/ m2 12,05

125 KNR 23/2612/7
Przyklejenie warstwy siatki, o�cie�a  /SST002/ m2 12,05

126 KNNR 2/1004/2 (1)
Akrylowe tynki dekoracyjne wykonywane r�cznie, z uzupełnieniem ubytków podło�a 
zapraw� wyrównuj�c� i gruntowaniem podlo�a  /SST002/ m2 12,05

127 KNR 33/28/1 (1)
Malowanie elewacji, farba akrylowa  /SST002/ m2 12,05

128 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podło�a - oczyszczenie  mechanianiczn-gzyms  /SST002/ m2 8,40

129 KNR 23/2611/3
Przygotowanie starego podło�a , gruntowanie, 2-krotne  /SST002/ m2 8,40

130 KNR 23/2612/7
Przyklejenie warstwy siatki - gzyms  /SST002/ m2 8,40

131 KNNR 2/1004/2 (1)
Akrylowe tynki dekoracyjne wykonywane r�cznie, z uzupełnieniem ubytków podło�a 
zapraw� wyrównuj�c� i gruntowaniem podlo�a  /SST002/ m2 8,40
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132 KNR 33/28/1 (1)
Malowanie elewacji, farba akrylowa  /SST002/ m2 8,40

133 KNR 202/923/4
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy  /SST002/ m2 6,94

134 ORGB 202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko�� w rozwini�ciu ponad 
25·cm-parapety m2 8,64

135 Kalkulacja indywidualna
Wywiezienie gruzu na wysypisko wraz  z opłat� za skladowanie   /SST001/ m3 2,11

5 MALOWANIE SCIAN REMIZY w nawiazaniu do kolorystyki DK   /CPV-grupa 454/
136 KNR 202/1604/1 (1)

Rusztowania zewn�trzne rurowe o wysoko�ci do 10·m, nakłady podstawowe wraz z 
kosztem wynajmu rusztowa� - analogia   /SST001/ m2 155,61

137 KNNR 2/1505/1
Osłony z siatki na rusztowaniach zewn�trznych   /SST001/ m2 155,61

138 KNR 202/1613/1 (1)
Instalacje odgromowe, rusztowania zewn�trzne przy�cienne, wysoko�� do 10·m,    
/SST001/ m2 155,61

139 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podło�a - oczyszczenie  mechanianiczne   /SST002/ m2 155,61

140 KNR 33/28/1 (1)
Malowanie elewacji, farba akrylowa   /SST002/ m2 155,61

6 Roboty towarzysz�ce   /CPV-grupa 452/
141 Kalkulacja indywidualna

Demonta�,ponowny montaz zwodów pionowych instalacji odgromowej wraz  z pomiarami
oporno�ci i dostosowaniem do uzytkowania   /SST003/ kpl 1

142 KNR 401/354/8
Wykucie z muru, drzwi stalowych, powierzchnia ponad 2·m2   /SST001/ m2 2,10

143 KNNR 2/1302/3
Dostarczenie i zamontowanie kompletnych , pomalowanych drzwi do kotłowni   /SST003/ m2 2,10

144 KNR 401/354/8
Wykucie z muru, okien, powierzchnia ponad 2·m2   /SST001/ m2 5,29

145 KNNR 2/1302/1
Dostarczenie i zamontowanie okien stalowych otwieranych,kompletnych,pomalowanych   
/SST003/ m2 5,29

146 KNR 401/1212/28 (2)
Malowanie farb� olejn� elementów metalowych, rury balustrady-analogia   /SST003/ m 7,20


