
ZS Chocianów_kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 pom.1
1

d.1
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn�trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na �cianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

3.14*(5.68+11.66+11.73+8.79+5.86+3) m2 146.701
<minus drzwi> -(1.4*2+1.2*2) m2 -5.200
<minus okna> -(2.47*2.16*7) m2 -37.346
<słupy> 2*3.14*0.38*4 m2 9.546

RAZEM 113.701

2
d.1

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie �cian lub zamurowanie otworów w �cianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

1.38*1.18 m3 1.628

RAZEM 1.628

3
d.1

KNR 4-01
0349-04

Rozebranie �cian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej m3

<poszerzenie otworów drzwiowych> 2*1*0.25+2*0.5*.25 m3 0.750

RAZEM 0.750

4
d.1

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepie� otworów w �cianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 160 mm

m

1.6+2.3 m 3.900

RAZEM 3.900

5
d.1

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki ci�to-ci�gnionej na stropach płaskich, podci�gach, biegach
i spocznikach schodowych

m2

0.75*(1.8+2.3) m2 3.075

RAZEM 3.075

6
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podło�y preparatami  - powierzchnie pionowe m2

poz.1 m2 113.701

RAZEM 113.701

7
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podło�y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

5.68*3+11.73*8.79 m2 120.147

RAZEM 120.147

8
d.1

KNR-W 2-02
2010-02

Tynki jednowarstwowe wewn�trzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubo�ci 10
mm wykonywane mechanicznie na �cianach na podło�u betonowym

m2

poz.1 m2 113.701

RAZEM 113.701

9
d.1

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn�trzne grubo�ci 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane r�cznie na �cianach na podło�u z tynku

m2

poz.8 m2 113.701

RAZEM 113.701

10
d.1

KNR-W 2-02
2010-04

Tynki jednowarstwowe wewn�trzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubo�ci 10
mm wykonywane mechanicznie na stropach na podło�u betonowym

m2

poz.7 m2 120.147

RAZEM 120.147

11
d.1

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn�trzne grubo�ci 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane r�cznie na stropach na podło�u z tynku

m2

poz.7 m2 120.147

RAZEM 120.147

12
d.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn�trznych - pod-
ło�y gipsowych z gruntowaniem

m2

<farba akrylowa> poz.7+poz.8 m2 233.848

RAZEM 233.848

13
d.1

KNR-W 2-02
1509-08
analogia

Jednokrotne lakierowanie emali� olejn� (syntetyczn�) tynków wewn�trznych,
podło�y gipsowych i sztablatur <wysoko�� 1,8m>
Krotno�� = 2

m2

0.58*poz.8 m2 65.947

RAZEM 65.947

14
d.1

KNR 0-19
1022-12
analogia

Monta� rolet zewn�trznych bez obróbki obsadzenia m2

2.47*2.16*7 m2 37.346

RAZEM 37.346

15
d.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych (wyło�onych
płytk�)

m2

poz.7 m2 120.147

RAZEM 120.147

16
d.1

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo�ci 20 mm
zatarte na ostro

m2

poz.15 m2 120.147

RAZEM 120.147

17
d.1

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
tr�cenie za zmian� grubo�ci o 10 mm
Krotno�� = 3

m2

poz.15 m2 120.147

RAZEM 120.147
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18
d.1

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównuj�ce i wygładzaj�ce z zaprawy samopoziomuj�cej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.15 m2 120.147

RAZEM 120.147

19
d.1

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównuj�ce i wygładzaj�ce z zaprawy samopoziomuj�cej -
dodatek lub potr�cenie za zmian� grubo�ci o 1 mm
Krotno�� = -3

m2

poz.15 m2 120.147

RAZEM 120.147

20
d.1

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstw� izolacyjn� rulonowe z
cokołem

m2

poz.7+5%*poz.7 m2 126.154

RAZEM 126.154

21
d.1

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.20 m2 126.154

RAZEM 126.154

22
d.1

KNR 0-19
0931-08
analogia

Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie m2

1.8*2 m2 3.600
1.2*2 m2 2.400

RAZEM 6.000

23
d.1

KNR 4-03
1015-04
analogia

Przykr�canie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym
podło�u na �cianie - 2 mocowania, kratki wentylacyjne

szt.

<kratki wentylacyjne 11x27> 14 szt. 14.000

RAZEM 14.000

2 pom.2
24

d.2
KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny �ciennej m2

1.5*(5.67+4.27+0.45+1.42+1.27) m2 19.620

RAZEM 19.620

25
d.2

KNR 4-01
0349-04

Rozebranie �cian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej m3

<poszerzenie otworu drzwiowego> 2*0.3*0.25 m3 0.150
<�cianka> 3.10*3*0.12 m3 1.116

RAZEM 1.266

26
d.2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepie� otworów w �cianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 160 mm

m

1.3 m 1.300

RAZEM 1.300

27
d.2

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki ci�to-ci�gnionej na stropach płaskich, podci�gach, biegach
i spocznikach schodowych

m2

0.75*1.3 m2 0.975

RAZEM 0.975

28
d.2

KNR 0-19
0931-06
analogia

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone
na budowie

m2

0.9*2 m2 1.800

RAZEM 1.800

29
d.2

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn�trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na �cianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 wraz z cokolikami

m2

3.14*(5.73*2+4.27+1.42+5.67)-3.1*3 m2 62.355
<minus drzwi> -(0.8*2+1.2*2) m2 -4.000
<minus okna> -(2.45*2.11*2) m2 -10.339
<minus poz.25> -poz.24 m2 -19.620

RAZEM 28.396

30
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podło�y preparatami  - powierzchnie pionowe m2

poz.29 m2 28.396

RAZEM 28.396

31
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podło�y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

5.73*4.27+1.42*5.28 m2 31.965

RAZEM 31.965

32
d.2

KNR-W 2-02
2010-02

Tynki jednowarstwowe wewn�trzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubo�ci 10
mm wykonywane mechanicznie na �cianach na podło�u betonowym

m2

poz.29+poz.24 m2 48.016

RAZEM 48.016

33
d.2

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn�trzne grubo�ci 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane r�cznie na �cianach na podło�u z tynku

m2

poz.32 m2 48.016

RAZEM 48.016
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34
d.2

KNR-W 2-02
2010-04

Tynki jednowarstwowe wewn�trzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubo�ci 10
mm wykonywane mechanicznie na stropach na podło�u betonowym

m2

poz.31 m2 31.965

RAZEM 31.965

35
d.2

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn�trzne grubo�ci 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane r�cznie na stropach na podło�u z tynku

m2

poz.31 m2 31.965

RAZEM 31.965

36
d.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn�trznych - pod-
ło�y gipsowych z gruntowaniem

m2

<farba akrylowa> poz.31+poz.32 m2 79.981

RAZEM 79.981

37
d.2

KNR-W 2-02
1509-08
analogia

Jednokrotne lakierowanie emali� olejn� (syntetyczn�) tynków wewn�trznych,
podło�y gipsowych i sztablatur <wysoko�� 1,8m>
Krotno�� = 2

m2

0.58*poz.32 m2 27.849

RAZEM 27.849

38
d.2

KNR 0-19
1022-12
analogia

Monta� rolet zewn�trznych bez obróbki obsadzenia m2

2.45*2.11*2 m2 10.339

RAZEM 10.339

39
d.2

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

poz.31 m2 31.965

RAZEM 31.965

40
d.2

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo�ci 20 mm
zatarte na ostro

m2

poz.39 m2 31.965

RAZEM 31.965

41
d.2

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
tr�cenie za zmian� grubo�ci o 10 mm
Krotno�� = 3

m2

poz.39 m2 31.965

RAZEM 31.965

42
d.2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównuj�ce i wygładzaj�ce z zaprawy samopoziomuj�cej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.15 m2 120.147

RAZEM 120.147

43
d.2

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównuj�ce i wygładzaj�ce z zaprawy samopoziomuj�cej -
dodatek lub potr�cenie za zmian� grubo�ci o 1 mm
Krotno�� = -3

m2

poz.15 m2 120.147

RAZEM 120.147

44
d.2

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstw� izolacyjn� rulonowe z
cokołem

m2

poz.31+5%*poz.31 m2 33.563

RAZEM 33.563

45
d.2

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.44 m2 33.563

RAZEM 33.563

3 pom.5
46

d.3
KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny �ciennej m2

1.5*(2.88-0.8+2.62+1.82) m2 9.780
<pom.sanitarne> 1.53*2*3.14+1.18*3.14+3.14*0.28 m2 14.193

RAZEM 23.973

47
d.3

KNR 4-01
0349-04

Rozebranie �cian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej m3

<poszerzenie dla drzwi> 2*0.2*0.25 + 2*0.6*0.12 m3 0.244
<pom.sanitarne �cianka wew.z drzwiami> 1.2*2.25*0.06 m3 0.162

RAZEM 0.406

48
d.3

KNR 4-01
0303-04

Uzupełnienie �cianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
�cianach na zaprawie cementowej

m2

2.35*0.51+0.9*2 m2 2.999

RAZEM 2.999

49
d.3

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepie� otworów w �cianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 160 mm

m

1.2+1.3 m 2.500

RAZEM 2.500

50
d.3

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki ci�to-ci�gnionej na stropach płaskich, podci�gach, biegach
i spocznikach schodowych

m2

0.75*(1.2+1.3) m2 1.875

RAZEM 1.875
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51
d.3

KNR 0-19
0931-06
analogia

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone
na budowie

m2

<szklone szkłem matowym> 0.8*2*3+0.9*2 m2 6.600
<pełne> 0.8*2 m2 1.600

RAZEM 8.200

52
d.3

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn�trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na �cianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 z cokolikami

m2

3.14*(4*2+2.88*2)-poz.46+3.14*2*(1.18+1.53) m2 36.252
<minus drzwi> -(0.9*2*2+0.8*2) m2 -5.200
<minus na�wietle> -2.45*0.8 m2 -1.960

RAZEM 29.092

53
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podło�y preparatami  - powierzchnie pionowe m2

poz.52+poz.46 m2 53.065

RAZEM 53.065

54
d.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podło�y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

2.62*2.88+1.18*1.06 m2 8.796
<pom.sanitarne> 1.53*1.2 m2 1.836

RAZEM 10.632

55
d.3

KNR-W 2-02
2010-02

Tynki jednowarstwowe wewn�trzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubo�ci 10
mm wykonywane mechanicznie na �cianach na podło�u betonowym

m2

poz.53 m2 53.065

RAZEM 53.065

56
d.3

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn�trzne grubo�ci 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane r�cznie na �cianach na podło�u z tynku

m2

poz.55 m2 53.065

RAZEM 53.065

57
d.3

KNR-W 2-02
2010-04

Tynki jednowarstwowe wewn�trzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubo�ci 10
mm wykonywane mechanicznie na stropach na podło�u betonowym

m2

poz.54 m2 10.632

RAZEM 10.632

58
d.3

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn�trzne grubo�ci 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane r�cznie na stropach na podło�u z tynku

m2

poz.54 m2 10.632

RAZEM 10.632

59
d.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn�trznych - pod-
ło�y gipsowych z gruntowaniem

m2

<farba akrylowa> poz.54+poz.55 m2 63.697

RAZEM 63.697

60
d.3

KNR-W 2-02
1509-08
analogia

Jednokrotne lakierowanie emali� olejn� (syntetyczn�) tynków wewn�trznych,
podło�y gipsowych i sztablatur <wysoko�� 1,8m>
Krotno�� = 2

m2

0.58*poz.55 m2 30.778

RAZEM 30.778

61
d.3

KNR 0-19
1022-12
analogia

Monta� rolet zewn�trznych bez obróbki obsadzenia m2

<na�wietle> 2.45*0.8 m2 1.960

RAZEM 1.960

62
d.3

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m2

<pom.sanitarne> 1.53*1.2 m2 1.836

RAZEM 1.836

63
d.3

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

poz.54-poz.62 m2 8.796

RAZEM 8.796

64
d.3

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo�ci 20 mm
zatarte na ostro

m2

poz.63 m2 8.796

RAZEM 8.796

65
d.3

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
tr�cenie za zmian� grubo�ci o 10 mm
Krotno�� = 3

m2

poz.63 m2 8.796

RAZEM 8.796

66
d.3

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównuj�ce i wygładzaj�ce z zaprawy samopoziomuj�cej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.63 m2 8.796

RAZEM 8.796

67
d.3

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównuj�ce i wygładzaj�ce z zaprawy samopoziomuj�cej -
dodatek lub potr�cenie za zmian� grubo�ci o 1 mm
Krotno�� = -3

m2

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 4942



ZS Chocianów_kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

poz.63 m2 8.796

RAZEM 8.796

68
d.3

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstw� izolacyjn� rulonowe z
cokołem

m2

poz.63+5%*poz.63 m2 9.236

RAZEM 9.236

69
d.3

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.68 m2 9.236

RAZEM 9.236

70
d.3

NNRNKB
202 2805-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m2

poz.62 m2 1.836

RAZEM 1.836

71
d.3

KNR 0-12
0829-03

Licowanie �cian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2

<pom.sanitarne> 2*(1.53*2+1.2*2-0.9) m2 9.120
<fartuch> 1*0.6 m2 0.600

RAZEM 9.720

72
d.3

KNR-W 4-02
0132-01

Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

73
d.3

KNR-W 4-02
0220-02

Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

74
d.3

KNR-W 4-02
0224-03
analogia

Wymiana ust�pu z misk� porcelanow� 'Kompakt' kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

75
d.3

KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie drzwiczek rewizyjnychw �cianach z cegieł szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

4 pom.3
76

d.4
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn�trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na �cianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

3.14*(1.66*2+2.45*2) m2 25.811
<minus drzwi> -(0.8*2) m2 -1.600
<minus okno> -2.44*2.12 m2 -5.173

RAZEM 19.038

77
d.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podło�y preparatami  - powierzchnie pionowe m2

poz.76 m2 19.038

RAZEM 19.038

78
d.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podło�y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

1.66*2.45 m2 4.067

RAZEM 4.067

79
d.4

KNR-W 2-02
2010-02

Tynki jednowarstwowe wewn�trzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubo�ci 10
mm wykonywane mechanicznie na �cianach na podło�u betonowym

m2

poz.77 m2 19.038

RAZEM 19.038

80
d.4

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn�trzne grubo�ci 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane r�cznie na �cianach na podło�u z tynku

m2

poz.79 m2 19.038

RAZEM 19.038

81
d.4

KNR-W 2-02
2010-04

Tynki jednowarstwowe wewn�trzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubo�ci 10
mm wykonywane mechanicznie na stropach na podło�u betonowym

m2

poz.78 m2 4.067

RAZEM 4.067

82
d.4

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn�trzne grubo�ci 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane r�cznie na stropach na podło�u z tynku

m2

poz.78 m2 4.067

RAZEM 4.067

83
d.4

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn�trznych - pod-
ło�y gipsowych z gruntowaniem

m2

<farba akrylowa> poz.78+poz.79 m2 23.105

RAZEM 23.105
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84
d.4

KNR-W 2-02
1509-08
analogia

Jednokrotne lakierowanie emali� olejn� (syntetyczn�) tynków wewn�trznych,
podło�y gipsowych i sztablatur <wysoko�� 1,8m>
Krotno�� = 2

m2

0.58*poz.79 m2 11.042

RAZEM 11.042

85
d.4

KNR 0-19
1022-12
analogia

Monta� rolet zewn�trznych bez obróbki obsadzenia m2

<okno> 2.44*2.12 m2 5.173

RAZEM 5.173

86
d.4

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

1.66*2.45 m2 4.067

RAZEM 4.067

87
d.4

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo�ci 20 mm
zatarte na ostro

m2

poz.86 m2 4.067

RAZEM 4.067

88
d.4

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
tr�cenie za zmian� grubo�ci o 10 mm
Krotno�� = 3

m2

poz.86 m2 4.067

RAZEM 4.067

89
d.4

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównuj�ce i wygładzaj�ce z zaprawy samopoziomuj�cej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.86 m2 4.067

RAZEM 4.067

90
d.4

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównuj�ce i wygładzaj�ce z zaprawy samopoziomuj�cej -
dodatek lub potr�cenie za zmian� grubo�ci o 1 mm
Krotno�� = -3

m2

poz.86 m2 4.067

RAZEM 4.067

91
d.4

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstw� izolacyjn� rulonowe z
cokołem

m2

poz.86+5%*poz.86 m2 4.270

RAZEM 4.270

92
d.4

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.91 m2 4.270

RAZEM 4.270

93
d.4

KNR 4-03
1015-04
analogia

Przykr�canie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym
podło�u na �cianie - 2 mocowania, kratki wentylacyjne

szt.

<kratki wentylacyjne 11x27> 1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

5 pom.4
94

d.5
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn�trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na �cianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

3.14*(2.82*2+2.6*2) m2 34.038
<minus drzwi> -(0.8*2) m2 -1.600
<minus na�wietle> -2.35*0.51 m2 -1.199

RAZEM 31.239

95
d.5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podło�y preparatami  - powierzchnie pionowe m2

poz.94 m2 31.239

RAZEM 31.239

96
d.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podło�y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

2.6*2.82 m2 7.332

RAZEM 7.332

97
d.5

KNR-W 2-02
2010-02

Tynki jednowarstwowe wewn�trzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubo�ci 10
mm wykonywane mechanicznie na �cianach na podło�u betonowym

m2

34.038 m2 34.038

RAZEM 34.038

98
d.5

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn�trzne grubo�ci 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane r�cznie na �cianach na podło�u z tynku

m2

poz.97 m2 34.038

RAZEM 34.038

99
d.5

KNR-W 2-02
2010-04

Tynki jednowarstwowe wewn�trzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubo�ci 10
mm wykonywane mechanicznie na stropach na podło�u betonowym

m2

poz.96 m2 7.332

RAZEM 7.332

100
d.5

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn�trzne grubo�ci 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane r�cznie na stropach na podło�u z tynku

m2

poz.96 m2 7.332
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RAZEM 7.332

101
d.5

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn�trznych - pod-
ło�y gipsowych z gruntowaniem

m2

<farba akrylowa> poz.96+poz.97 m2 41.370

RAZEM 41.370

102
d.5

KNR-W 2-02
1509-08
analogia

Jednokrotne lakierowanie emali� olejn� (syntetyczn�) tynków wewn�trznych,
podło�y gipsowych i sztablatur <wysoko�� 1,8m>
Krotno�� = 2

m2

0.58*poz.97 m2 19.742

RAZEM 19.742

103
d.5

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

poz.96 m2 7.332

RAZEM 7.332

104
d.5

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo�ci 20 mm
zatarte na ostro

m2

poz.103 m2 7.332

RAZEM 7.332

105
d.5

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
tr�cenie za zmian� grubo�ci o 10 mm
Krotno�� = 3

m2

poz.103 m2 7.332

RAZEM 7.332

106
d.5

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównuj�ce i wygładzaj�ce z zaprawy samopoziomuj�cej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.103 m2 7.332

RAZEM 7.332

107
d.5

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównuj�ce i wygładzaj�ce z zaprawy samopoziomuj�cej -
dodatek lub potr�cenie za zmian� grubo�ci o 1 mm
Krotno�� = -3

m2

poz.103 m2 7.332

RAZEM 7.332

108
d.5

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstw� izolacyjn� rulonowe z
cokołem

m2

poz.103+5%*poz.103 m2 7.699

RAZEM 7.699

109
d.5

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.108 m2 7.699

RAZEM 7.699

6 Roboty pozostałe
110
d.6

KNR AT-26
0101-09

Przygotowanie i naprawa podło�a - zamocowanie siatki zbroj�cej w tynku m2

0.3*80 m2 24.000

RAZEM 24.000

111
d.6

KNR 0-19
0931-06
analogia

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone
na budowie

m2

<pełne zewn�trzne antywłamaniowe> 0.8*2 m2 1.600

RAZEM 1.600

112
d.6

KNR-W 4-02
0229-04

Demonta� ruroci�gu �eliwnego kanalizacyjnego o �r. 50-100 mm - na �cianach
budynku

m

2 m 2.000

RAZEM 2.000

113
d.6

KNR-W 4-02
0312-02

Demonta� rurociagów stalowych o poł�czeniach spawanych o �r. 25-32 mm m

8 m 8.000

RAZEM 8.000

114
d.6

KNR 4-01
0108-15

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji �wi-
robetonowych i �elbetowych na odległo�� do 1 km

m3

<pom.1>poz.1*0.008+poz.3+poz.15*0.05 m3 7.667
<pom.2> 0.008*(poz.24+poz.29)+poz.25+poz.39*0.05 m3 3.248
<pom.5> 0.008*(poz.46+poz.52)+poz.47*0.05*poz.62 m3 0.462
<pom.3> poz.76*0.008+poz.86*0.05 m3 0.356
<pom.4> 0.008*poz.94+poz.103*0.05 m3 0.617

RAZEM 12.350

115
d.6

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
ka�dy nast�pny 1 km
Krotno�� = 6

m3

poz.114 m3 12.350

RAZEM 12.350

116
d.6

Utylizacja gruzu m3

poz.114 m3 12.350

RAZEM 12.350
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