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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Projektowana inwestycja polegać będzie na przebudowie i rozbudowie budynku biurowo –  socjalnego ze zmiana geometrii dachu z dachu 
płaskiego na dach wielospadowy z lukarnami oraz przebudowa pomieszczeń budynku wieży ciśnień. Zakres prac do wykonania : Roboty 
rozbiórkowe, roboty murowe i betonowe , roboty posadzkowe , roboty związane z wymianą więźby dachowej oraz wykonaniem dachu nad 
budynkiem  biurowo – socjalnym, roboty związane z ociepleniem  budynku , roboty związane z stolarką drzwiową i okienną, roboty  
wykończeniowe, roboty związane z zagospodarowaniem terenu. Roboty instalacyjne wg projektów i kosztorysów branżowych :  montaż  
instalacji odgromowej , montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku biurowo – socjalnym oraz w pomieszczeniach budynku wieży 
ciśnień,modernizacja wewnętrznej instalacji  c.o. w budynku biurowo – socjalnym oraz w pomieszczeniach budynku wieży ciśnień, 
wykonanie instalacji wod-kan, wykonanie instalacji elektrycznej , wykonanie instalacji sygnalizacji p-poż.
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Kosztorys Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO ZE 
ZMIANĄ GEOMETRII DACHU Z DACHU PŁASKIEGO NA DACH 
WIELOSPADOWY ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU WIEŻY 
CIŚNIEŃ

1 Rozdział Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
ROBOTY BUDOWLANE

1.1 Grupa Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
ROBOTY ZIEMNE I BETONOWE

1.1.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE i WYBURZENIA

1.1.1.1 3 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm m3 33,733

1.1.1.2 3 KNR 1323/107/1 Rozebranie posadzek monolitycznych cementowych lub lastrykowych m2 306

1.1.1.3 3 KNR 401/351/5 Rozebranie stropów, z pustaków typu DMS i DZ m2 70,945

1.1.1.4 3 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone m3 3,0

1.1.1.5 3 KNR 401/349/4 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowej m3 60,994

1.1.1.6 3,5 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 
wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły m3 23

1.1.1.7 3 KNR 401/429/5 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych - sufit 
G-K - analogia m2 36,320

1.1.1.8 3 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej m2 595

1.1.1.9 1 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie odpadów
m3 165

1.1.1.10 1,3 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 165

1.1.2 Element ROBOTY ZIEMNE + FUNDAMENTY

1.1.2.1 1 KSNR 1/105/1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod 
obiekty przemysłowe ha 0,02

1.1.2.2 2 KNR 401/106/2 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, przy 
istniejących fundamentach m3 1,584

1.1.2.3 2 KSNR 1/201/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria 
gruntu III m3 77,27

1.1.2.4 2 KNR 201/240/2 
(2)

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi, łyżka 2,50˙m3, grunt kategorii III, 
transport urobku do 1˙km samochodami samowyładowczymi 15-20˙t m3 14,36

1.1.2.5 4 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
m3 1,95

1.1.2.6 4 KNR 20/265/2 
(1)

Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu Peri, prostokątne, szerokości do 0,8˙m, 
wariant 1 m3 5,30

1.1.2.7 4 KNR 20/266/2 
(1)

Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu Peri, stopy prostokątne, objętość do 
0,8˙m3, wariant 1 m3 1,58

1.1.2.8 24 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14˙mm - ławy + stopy fundamentowe t 0,22

1.1.2.9 5 KNNR 2/301/3 Fundamenty z bloczków betonowych -  ściany fundamentowe m3 5,49

1.1.2.10 9 KNR 202/604/2 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych 
betonowych m2 46,44

1.1.2.11 9 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 
emulsja asfaltowa, 1˙warstwa - izolacja ścian fundamentowych m2 80,02

1.1.2.12 9 KNR 202/604/3 
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 1˙warstwa -
izolacja pozioma ścian fundamentowych m2 4,04

1.1.2.13 19 KNR 202/2601/1
(1)

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, 
(styropian + 1˙warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia: beton, tynki, 
mozaika szklana - styropian na ścinach fundamentowych - 5 cm m2 10,94

1.1.2.14 19 KNR 202/2601/1
(1)

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, 
(styropian + 1˙warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia: beton, tynki, 
mozaika szklana - styropian XPS na ścinach fundamentowych - 15 cm + tynk żywiczny 
ponad gruntem m2 65,27

1.1.2.15 9 KNR 401/603/3 
(1)

Izolacje pionowe murów - folia kubełkowa w gruncie - analogia
m2 65,266

1.1.2.16 2 KSNR 1/309/1 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, z zagęszczaniem,
kategoria gruntu I-III m3 62,92

1.1.3 Element PODKŁADY + POSADZKI BETONOWE PARTER

1.1.3.1 2 KNNR 2/1201/3 
(2)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek
m3 3,40
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1.1.3.2 4 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
m3 2,72

1.1.3.3 9 KNR 202/604/3 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 1˙warstwa -
izolacja pod posadzką m2 154,00

1.1.3.4 9 KNR 202/604/4 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, dodatek za 
każdą następną warstwę m2 154,00

1.1.3.5 15 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu 
konstrukcji na sucho jednowarstwowe - EPS 100 - 12 cm m2 154,00

1.1.3.6 9 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 154,00

1.1.3.7 4,13 KNNR 2/1201/1 
(3)

Podkłady, betonowe, beton lekki, transport pompą - jastrych zbrojony siatkami
m3 7,700

1.1.3.8 24 KNNR 10/205/1 Zbrojenie konstrukcji betonowych, płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub 
pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze belki, zbrojenie o 
średnicy do 8˙mm - zbojenie siatkami posadzkowymi - analogia kg 308,000

1.1.4 Element Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1.4.1 3 KNNR 5/719/7 Rozebranie nawierzchni i chodników, płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 na podsypce 
piaskowej, ręcznie m2 59,000

1.1.4.2 2 KNNR 6/101/6 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, głębokość 30˙cm, 
kategoria gruntu I-II m2 59

1.1.4.3 2,22 KNR 209/101/1 Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku, zagęszczenie ręcznie, grubość warstwy 10˙cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 3,54

1.1.4.4 2,23 KNR 223/104/1 
(1)

Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, grubość warstwy 15˙cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 69

1.1.4.5 2,23 KNR 223/110/4 Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna dodatek lub potrącenie za każdy 1˙cm 
różnicy grubości
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 10

1.1.4.6 25 KNR 11/316/1 Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80˙mm na podsypce piaskowej 
grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ˙10 m2 59

1.1.4.7 25 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm, ława betonowa, 
podsypka cementowo-piaskowa m 62

1.1.4.8 4 KNKRB 2/209/1 Schody betonowe i żelbetowe stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym 
podłożu - podejścia i podjazdy m3 1,550

1.2 Grupa Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
ROBOTY BETONOWE , MUROWE, CIESIELSKIE

1.2.1 Element ŚCIANY + ELEMENTY ŻELBETOWE PIWNICA

1.2.1.1 4 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą - strop nad 
piwnicą m2 34,600

1.2.1.2 4 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą
m2 34,60

1.2.1.3 4 KNRW 
202/210/3 (2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12˙m/m2, beton podawany pompą - 
wieniec + podciągi m3 2,45

1.2.1.4 4 KNR 202/209/1 
(2)

Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4m, obwód do 
1.0˙m, beton podawany pompą m3 0,65

1.2.1.5 24 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14˙mm t 1,08

1.2.2 Element ŚCIANY + ELEMENTY ŻELBETOWE PARTER

1.2.2.1 4 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą - strop nad 
parterem m2 52,300

1.2.2.2 4 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą
m2 52,30

1.2.2.3 4 KNR 202/218/1 
(2)

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, 
beton podawany pompą m3 3,210

1.2.2.4 4 KNRW 
202/210/3 (2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12˙m/m2, beton podawany pompą - 
wieniec + podciągi - analogia m3 2,71

1.2.2.5 24 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14˙mm t 1,98

1.2.2.6 5 KNR 202/114/3 
(1)

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł budowlanych, grubość 2-ch cegieł, 
zaprawa wapienna, cegła pełna m2 2,196

1.2.2.7 5 KNR 27/160/3 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i 
wpust), ściana do 4,5˙m, grubość 30˙cm m2 36,78

1.2.2.8 5 KNR 27/160/2 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i 
wpust), ściana do 4,5˙m, grubość 25˙cm m2 22,87

1.2.2.9 5 KNR 27/162/2 Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W
(pióro i wpust), ścianki do 4,5˙m, grubość 11,5˙cm m2 159,459

1.2.2.10 5 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1˙cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory (bez nadproży) na okna szt 8

1.2.2.11 5 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 2

1.2.2.12 5 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych m 77,400

1.2.2.13 6 KNR 1313/806/3
(1)

Konstrukcje stalowe budynków i budowli belki stalowe osiatkowane - nadproża stalowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 t 0,693
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1.2.2.14 5 KNR 202/123/2 Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji żelbetowych lub stalowych, ścian i 
słupów - cegłami, grubość 1/2˙cegły m2 6,665

1.2.2.15 5 KNNR 2/308/2 Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych - kanały wentylacyjne m 7,0

1.2.3 Element ŚCIANY + ELEMENTY ŻELBETOWE PIĘTRO

1.2.3.1 4 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą - strop nad 
parterem m2 44,900

1.2.3.2 4 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą
m2 44,90

1.2.3.3 4 KNR 202/218/1 
(2)

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, 
beton podawany pompą m3 2,410

1.2.3.4 4 KNRW 
202/210/3 (2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12˙m/m2, beton podawany pompą - 
wieniec + podciągi - analogia m3 2,48

1.2.3.5 24 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14˙mm t 1,45

1.2.3.6 5 KNR 27/160/3 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i 
wpust), ściana do 4,5˙m, grubość 30˙cm m2 29,73

1.2.3.7 5 KNR 27/160/2 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i 
wpust), ściana do 4,5˙m, grubość 25˙cm m2 10,32

1.2.3.8 17 KNR 909/401/12
(1)

Ściana szkieletowa w systemie Knauf W˙111 z okładziną obustronną 1-warstwową, na 
szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, okładzina gr. 
125˙mm, płyta GKFI˙12,5˙mm, masa Uniflott m2 72,443

1.2.3.9 17 KNR 909/402/9 
(1)

Ściana szkieletowa w systemie Knauf W˙112 z okładziną obustronną 2-warstwową, na 
szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, okładzina gr. 
125˙mm, płyta GKF˙12,5˙mm, masa Uniflott m2 5,801

1.2.3.10 5 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych m 34,200

1.2.3.11 6 KNR 1313/806/3
(1)

Konstrukcje stalowe budynków i budowli belki stalowe osiatkowane - nadproża stalowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 t 0,836

1.2.3.12 5 KNR 202/123/2 Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji żelbetowych lub stalowych, ścian i 
słupów - cegłami, grubość 1/2˙cegły m2 7,416

1.2.4 Element ŚCIANY + ELEMENTY ŻELBETOWE PODDASZE

1.2.4.1 4 KNRW 
202/210/3 (2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12˙m/m2, beton podawany pompą - 
wieniec - analogia m3 2,63

1.2.4.2 24 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14˙mm t 0,46

1.2.4.3 5 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych m 12,000

1.2.4.4 17,21 KNR 909/102/2 
(1)

Obudowa poddasza w systemie Knauf D˙612 z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych 
GKF na konstrukcji metalowej z wypełnieniem wełną mineralną, odporność ogniowa 
zabudowy - sufit REI 60 m2 17,660

1.2.4.5 17 KNR 909/402/9 
(1)

Ściana szkieletowa w systemie Knauf W˙112 z okładziną obustronną 2-warstwową, na 
szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, okładzina gr. 
125˙mm, płyta GKF˙12,5˙mm, masa Uniflott m2 54,120

1.2.5 Element DACH + KONSTRUKCJA

1.2.5.1 27 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,81

1.2.5.2 27 KNR 202/406/6 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 1,63

1.2.5.3 27 KNR 202/408/2 Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 1,02

1.2.5.4 27 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 3,69

1.2.5.5 27 KNR 202/408/8 Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 1,35

1.2.5.6 27 KNR 202/407/6 Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,728

1.2.5.7 27 KNR 202/409/5 Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm2 m3 2,320

1.2.5.8 27 KNR 202/409/2 Krokiewki, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 - krokwie łukowe lukarny m3 0,528

1.2.5.9 27 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - deskowanie lukarn - analogia m2 20,00

1.2.5.10 27 KNR 203/408/6 Impregnacja powierzchniowa tarcicy na budowie, 1-krotne impregnowanie powierzchni 
szorstkich metodą smarowania szczotkami tarcicy odwiązanej lub surowej w rodzaju belki i
krawędziaki, impregnatem solnym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 12,07

1.2.5.11 27,20 KNR 15/517/2 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem 
wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat - analogia m2 208,00

1.2.5.12 20 KNR 15/517/1 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem 
wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 
paroprzepuszczalnej - analogia m2 208,00

1.2.5.13 20 KNR 904/301/2 
(1)

Pokrycia dachowe z dachówki, karpiówka w łuskę
m2 208,000

1.2.5.14 20 KNR 15/517/4 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem 
wkrętami do łat, montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej m 25,80

1.2.5.15 20.17 KNR 222/601/8 Ścianki i przepierzenia drewniane, obicia jednostronnie - ścianka EI30
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 3,400

1.2.5.16 16 KSNR 2/504/2 
(1)

Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm
m2 28,81

1.2.5.17 16 KSNR 2/503/2 
(1)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej lub cynkowej
m 47,02

1.2.5.18 16 KSNR 2/503/4 
(1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej lub cynkowej
m 39,50
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1.2.5.19 27 KNR 15/526/1 Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej m 2,40

1.2.5.20 12 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna wyłazowego EI60 z obróbką i 
uszczelnieniem szt 1

1.2.5.21 16 KNR 216/402/2 
(4)

Kaptury z blachy stalowej ocynkowanej, zwykłe - izolacja matami z wełny mineralnej, 2 
warstwy, grubość 80˙mm, kaptur o powierzchni 0,40-1,10˙m2 - systemowe zabezpieczenie
konstrukcji P-poż EI 30 + obróbka blacharska okapu - analogia m2 22,55

1.2.5.22 20 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż płotka przeciwśniegowego systemowego
mb 40,55

1.2.5.23 20 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż elementów dodatkowych wyposażenia dachu, taśma koszowa, grzebień
okapu, listwa went. okapu, siatka ochronna okapu, pas nadrynnowy itp. kpl 1

1.2.5.24 20 KNR 222/702/5 Ławy kominiarskie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 2

1.3 Grupa Kody CPV: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

1.3.1 Element OCIEPLENIE + TYNK ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

1.3.1.1 1 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe
m2 366,82

1.3.1.2 19 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie 
emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne m2 333,030

1.3.1.3 19 KNR 23/2611/5 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża, system Atlas Roker m2 333,030

1.3.1.4 19 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie m2 253,998

1.3.1.5 19 KNR 23/2613/9 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, zamocowanie listwy 
cokołowej mb 44,28

1.3.1.6 19 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 
ścian m2 305,99

1.3.1.7 19 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie 2 
warstwy siatki m2 305,99

1.3.1.8 19 KNR 23/2613/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 
ościeży i pod parapetemi m2 27,040

1.3.1.9 19 KNR 23/2613/4 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przymocowanie płyt 
łącznikami metalowymi, ściany z cegły szt 1 830,00

1.3.1.10 19 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym mb 109,42

1.3.1.11 11 KNR 23/932/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR30 lub Atlas 
Cermit SN30 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na 
podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 333,030

1.3.1.12 11 KNR 23/932/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR30 lub Atlas 
Cermit SN30 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na 
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, mieszanka Atlas DR-20 m2 305,990

1.3.1.13 11 KNR 23/932/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR30 lub Atlas 
Cermit SN30 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na 
ościeżach, szerokości do 30˙cm, mieszanka Atlas DR-20 m2 21,884

1.3.1.14 19 KNNR 2/1405/2 
(1)

Malowanie tynków zewnętrznych farbami, silikonową, Isposan, Isposil - podwyższona 
odporność m2 327,87

1.3.1.15 1,5 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m - parapety ceglane 
wraz z konsolą do mocowania - analogia szt 32,00

1.3.1.16 19 KNR 33/18/1 (1) Mocowanie profili elewacyjnych - gzymsy wraz z malowaniem mb 88,560

1.3.2 Element WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNE PIWNICA

1.3.2.1 10 KNR 221/608/4 Tynkowanie ścian i słupów, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko na 
ścianach 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 67,65

1.3.2.2 18 KNRW 
202/1510/7

Malowanie farbami emulsyjnymi, suche tynki z gruntowaniem, 2-krotne - ściany
m2 67,65

1.3.2.3 18 KNRW 
202/1510/7

Malowanie farbami emulsyjnymi, suche tynki z gruntowaniem, 2-krotne - ściany
m2 62,63

1.3.2.4 12 KNR 202/1204/3 Wyłaz techniczny (100x100) wraz z obramowaniem EI60 - analogia m2 1,000

1.3.3 Element WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNE PARTER

1.3.3.1 10 KNR 221/608/4 Tynkowanie ścian i słupów, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko na 
ścianach - parter
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 689,07

1.3.3.2 10 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 187,65

1.3.3.3 11 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 
2-warstwowa m2 410,26

1.3.3.4 14 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża m2 154,50

1.3.3.5 14 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda 
kombinowana m2 113,31

1.3.3.6 14 KNR 12/1118/11 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40˙cm, metoda 
kombinowana m2 41,19

1.3.3.7 14 KNR 12/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, 
cokolik 10˙cm, przygotowanie podłoża m 95,11
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1.3.3.8 14 KNR 12/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, 
cokolik 10˙cm, metoda kombinowana m 95,11

1.3.3.9 14 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2 185,24

1.3.3.10 14 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana m2 185,24

1.3.3.11 14 KNR 202/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża m2 25,50

1.3.3.12 14 KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30˙cm m2 25,50

1.3.3.13 8 KNR 202/1209/5 Balustrady z pochwytem stalowym okienne do oszklenia - pochwyt stal nierdzewna 
wypełnienie, szkło chartowane m 5,720

1.3.3.14 8 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach - stal nierdzewna m 5,870

1.3.3.15 18 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 
2-krotne m2 410,26

1.3.3.16 10 KNR 1323/501/1 Przecieranie starych tynków z zeskrobaniem farby - sufit pom. 0.2 m2 41,19

1.3.3.17 18 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne 
- sufit m2 41,19

1.3.3.18 7 KNR 1316/101/1 Czyszczenie konstrukcji lekkich, strumieniowo-ścierne (piaskowanie), stopień czystości I, 
powierzchnia wyjściowa A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 15,94

1.3.3.19 7 KNR 202/1513/4 Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o średnicy do 300˙mm m 12,60

1.3.3.20 7 KNR 202/1513/2 Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o średnicy do 100˙mm m 12,97

1.3.3.21 30 KNNR 4/225/4 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane metodą 
studniarską, w gruncie kat.˙I-II, Fi˙1000˙mm, głębokość do 1,0˙m - wyłazy rewizyjne w pom
0.2 szt 2

1.3.3.22 28 KNNR 7/702/2 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600˙mm - sufit 
typu Amstrong m2 113,310

1.3.4 Element WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNE PIĘTRO

1.3.4.1 10 KNR 221/608/4 Tynkowanie ścian i słupów, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko na 
ścianach - piętro
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 325,26

1.3.4.2 10 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 127,45

1.3.4.3 11 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 
2-warstwowa m2 408,54

1.3.4.4 11 KNR 202/604/3 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 1˙warstwa -
izolacja pod posadzką w sanit. m2 9,48

1.3.4.5 11 KNR 202/604/4 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, dodatek za 
każdą następną warstwę m2 9,48

1.3.4.6 14 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu 
konstrukcji na sucho jednowarstwowe - EPS 100 - 7 cm m2 152,16

1.3.4.7 9 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 152,16

1.3.4.8 4,13 KNNR 2/1201/1 
(3)

Podkłady, betonowe, beton lekki, transport pompą - jastrych zbrojony siatkami
m3 5,326

1.3.4.9 24 KNNR 10/205/1 Zbrojenie konstrukcji betonowych, płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub 
pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze belki, zbrojenie o 
średnicy do 8˙mm - zbojenie siatkami posadzkowymi - analogia kg 304,000

1.3.4.10 14 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża m2 152,16

1.3.4.11 14 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda 
kombinowana m2 152,16

1.3.4.12 14 KNR 12/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, 
cokolik 10˙cm, przygotowanie podłoża m 136,16

1.3.4.13 14 KNR 12/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, 
cokolik 10˙cm, metoda kombinowana m 136,16

1.3.4.14 14 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2 66,71

1.3.4.15 14 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana m2 66,71

1.3.4.16 14 KNR 202/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża m2 9,70

1.3.4.17 14 KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30˙cm m2 9,70

1.3.4.18 8 KNR 202/1209/5 Balustrady z pochwytem stalowym - pochwyt stal nierdzewna wypełnienie, szkło 
chartowane m 7,210

1.3.4.19 8 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach - stal nierdzewna m 1,090

1.3.4.20 18 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 
2-krotne m2 408,54

1.3.4.21 28 KNNR 7/702/2 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600˙mm - sufit 
typu Amstrong m2 152,160

1.3.5 Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE PODDASZE

1.3.5.1 10 KNR 221/608/4 Tynkowanie ścian i słupów, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko na 
ścianach - poddasze
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 46,89

1.3.5.2 15,17 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, 1˙warstwa - wełna mineralana  20 cm - ocieplenie dachu m2 172,89

1.3.5.3 9 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej izolacja na dachu - analogia m2 152,16

1.3.5.4 17,21 KNR 909/102/2 
(1)

Obudowa poddasza w systemie Knauf D˙612 z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych 
GKF na konstrukcji metalowej z wypełnieniem wełną mineralną  - wełna 5 cm m2 148,80

1.3.5.5 9 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 102,64
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1.3.5.6 15 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa - EPS 100 7 cm m2 102,64

1.3.5.7 4,13 KNNR 2/1201/1 
(3)

Podkłady, betonowe, beton lekki, transport pompą - jastrych zbrojony siatkami
m3 3,59

1.3.5.8 13,24 KNNR 10/205/1 Zbrojenie konstrukcji betonowych, płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub 
pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze belki, zbrojenie o 
średnicy do 8˙mm - zbojenie siatkami posadzkowymi - analogia kg 205,28

1.3.5.9 14 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża m2 102,64

1.3.5.10 14 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda 
kombinowana m2 102,64

1.3.5.11 14 KNR 12/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, 
cokolik 10˙cm, przygotowanie podłoża m 80,28

1.3.5.12 14 KNR 12/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, 
cokolik 10˙cm, metoda kombinowana m 80,28

1.3.5.13 8 KNR 202/1209/5 Balustrady z pochwytem stalowym - pochwyt stal nierdzewna wypełnienie, szkło 
chartowane m 2,440

1.3.5.14 11 KSNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach m2 134,06

1.3.5.15 11 KSNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach m2 166,46

1.3.5.16 18 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 
2-krotne - ściany m2 134,06

1.3.5.17 18 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 
2-krotne - sufity m2 166,46

1.3.5.18 6 KNRW 
202/1214/1

Schody stalowe i poręcze, z 1-stronną poręczą, bez spoczników - schody stalowe 
wykonane na zamówienie obudowane i zabezpieczone do R60 szt 1

1.3.5.19 6 KNR 202/1204/3 Wyłaz techniczny wraz z obramowaniem (270x100) EI60 - analogia m2 2,700

1.3.6 Element STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1.3.6.1 12 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych oraz PCV wraz z utylizacją - analogia m2 75,67

1.3.6.2 12 KNR 19/1023/4 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 
1,0˙m2, osadzanie na kotwach - okna PCV U< 1.1 W/m2K wg. zestawienia stolarki m2 12,3

1.3.6.3 12 KNR 19/1023/4 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 
1,0˙m2, osadzanie na kotwach - okna PCV U< 1.1 W/m2K w klasie p-poż E 30 wg. 
zestawienia stolarki m2 27,1

1.3.6.4 12 KNR 19/1023/4 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 
1,0˙m2, osadzanie na kotwach - drzwi  U< 1.5W/m2K - EI30 wg. zestawienia stolarki m2 2,2

1.3.6.5 12 KNR 19/1024/11
(4)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, witryny, osadzanie na dyblach - 
drzwi aluminiowe U< 1.5 W/m2K  wg zestawienia stolarki - analogia m2 8

1.3.6.6 12 KNR 19/1024/11
(4)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, witryny, osadzanie na dyblach - 
witryny aluminiowe U< 1.1 W/m2K wg zestawienia stolarki - analogia m2 4

1.3.6.7 12 KNR 202/1204/3 Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, do 2˙m2, 1-stronne wraz z ościeżnicą m2 9,020

1.3.6.8 12 KNRW 
202/1022/1

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - 
drzwi pom. socjal m2 21,52

1.3.6.9 12 KNR 202/9011/1
(1)

Ościeżnice zwykłe
szt 16,00

1.3.6.10 12 KSNR 2/1002/1 Wyłaz techniczny EI30 m2 1,0

1.3.6.11 12 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych
mb 30,4


