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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót objętych opracowaniem kosztorysowym.
 
1. Izolacja termiczna stropodachów metodą pneumatyczną przy zastosowaniu granulatu z wełny muneralnej - grubość warstwy 25 cm.
 
2. Demontaż rur spustowych dachowych, uzupełnienie sztucerów i ponowny montaż po wykonaniu termoizolacji ścian budynku.
 
3. Termoizolacja elewacji budynku płytami styropianowymi EPS 40 044 o grubości 10 cm z przygotowaniem podłoża, wtopieniem siatki
zbrojącej, do wysokości parapetów okiennych siatka ułożona podwójnie,.nałożeniem podkładowej masy tynkarskiej, zabezpieczeniem
krawdzi kątownikiem metalowym z siatką, montaż listew cokołowych. Płyty termoizolacyjne w gruncie zabezpieczyć emulsją przeciwwil-
gociową bez wypełniaczy.Roboty wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu dociepleń.
 
4. Termoizolacja cokołów budynku płytami styropianowymi XPS grubości 5 cm z wykonaniem robót jak w poz. 3. Izolację termiczną wy-
konać na głębokość 50 cm poniżej pozoimu terenu.
 
5.  Wokłół budynku wykonać opaskę z kostki brukowej szarej grubości 6 cm ograniczonej obrzeżem trawnikowym o wym. 5x20 cm.
Roboty wykonać zgodnie z opisem w poszczególnych pozycjach kosztorysu.
 
6. Pokryć daszki nad wejściami papą tremozgrzewalną z wykonaniem opierzeń z blachy stalowej powlekanej poliestrem.
 
7. Remont schodów zewnętrznych z tarasem przy łączniku - rozebranie posadzki i podłoża, wykonanie murka oporowego z betonu zbro-
jonego, poszerzenie schodów, ułożenie nawierzchni tarasu i schodów z kostki brukowej kolorowej grub. 6 cm, stopnie schodowe ograni-
czyć obrzeżem betonowym 30x8 cm.
Rozebrać daszek żelbetowy nad wejściem przy tarasie.
Usunąć i utylizować gruz z rozbiórek.
 
8. Wykonać zadaszenie o konstrukcji metalowej z kształtowników zamkniętych z pokryciem blachą trapesową powlekaną. Do słupków
zadazsenia zamontować poziome profile na wys. 110 cm które stanowić będą barierkę ochronną. Zamontować kratę metalową otwiera-
ną na drzwi tarasu zachodniego, pochwyt z rur stalowych na pochylni dla osób niepełnosprawnych, poręcz schodowa przy schodach do
kotłowni.
 
9. Ułożyć płytki gresowe antypoślizgowe na tarasie zachodnim , montaż barierki ochronnej z profili zamkniętych na wysokość 110 cm..
 
10. Przebudowa przyłącza energetycznego od budynku klubu do wyższej części budynku.
 
11. Różne roboty niewymierne związane z zabezpieczeniem, demontażem i ponownym montażem drobnych elementów i urządzeń na
elewacjach budynku.
 
12. Naprawić i pomalować tynki na gzymsach dachu.
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Młodzianów - termomodernizacja - ślepy TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 Roboty termomodernizacyjne
2 Podokienniki 
3 Taras od strony zachodniej 
4 Daszki nad wej ściem
5 Różne
6 Opaska wokół budynku 
7 Rusztowania
8 Taras i schody przy ł ączniku oraz od

szczytu cz. ni ższej
9 Zadaszenie tarasu

RAZEM

Słownie:  

- 3 -

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9871



Młodzianów - termomodernizacja - ślepy ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 3099.5696

RAZEM

Słownie:  
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Młodzianów - termomodernizacja - ślepy ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. gaz propan-butan kg 1.9890 1.9890
2. pręty gładkie śr.do 7 mm t 0.0040 0.0040
3. pręty żebrowane 8-14 mm t 0.0133 0.0133
4. blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55

mm
kg 13.1600 13.1600

5. spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 0.1610 0.1610
6. kątownik aluminiowy ochronny z siatką m 258.5201 258.5201
7. kątownik aluminiowy ochronny bez siatki m 64.6212 64.6212
8. listwa cokołowa 10 cm m 115.3950 115.3950
9. balustrady metalowe h=120 cm kg 128.2500 128.2500

10. pochwyty stalowe kg 24.0000 24.0000
11. kraty stalowe otwierane kg 46.3680 46.3680
12. elektrody stalowe do spawania stali węglowych szt. 6.0000 6.0000
13. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1.3803 1.3803
14. uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 2.3100 2.3100
15. kwas solny techniczny kg 0.1330 0.1330
16. farba olejna do gruntowania dm3 2.6930 2.6930
17. farba ftalowa nawierzchniowa dm3 2.6930 2.6930
18. farba olejna do gruntowania dm3 0.1310 0.1310
19. farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi-

niowa 60 %
dm3 0.0456 0.0456

20. farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1235 0.1235
21. farba akrylowa kg 5.3108 5.3108
22. zaprawa klejąca kg 66.2040 66.2040
23. zaprawa spoinująca kg 5.7120 5.7120
24. zaprawa klejąca mrozoodporna trwale plastycz-

na
kg 53.0100 53.0100

25. emulsja gruntująca kg 7.8890 7.8890
26. podkładowa masa tynkarska kg 11.8335 11.8335
27. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych
kg 341.3820 341.3820

28. zaprawa klejowa  (sucha) kg 6073.8384 6073.8384
29. masa klejąca m3 0.4585 0.4585
30. folia kalandrowana m2 59.4690 59.4690
31. płyty styropianowe EPS 70 040 grubości 2 cm m2 41.6213 41.6213
32. styropian ekstrudowany XPS 300 grub.5 cm m2 151.2936 151.2936
33. płyty styropianowe EPS 70 04 grub. 10 cm m2 551.8534 551.8534
34. łączniki do mechanicznego mocowania układu

ociepleniowego (kołki plastikowe)
szt. 2892.3040 2892.3040

35. piasek m3 19.1455 19.1455
36. piasek do zapraw m3 0.1062 0.1062
37. cement portlandzki 32,5 t 1.5167 1.5167
38. wapno suchogaszone t 0.2491 0.2491
39. gips szpachlowy t 0.0297 0.0297
40. kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara m2 85.3434 85.3434
41. obrzeża betonowe 100x20x5 cm m 122.7060 122.7060
42. obrzeża betonowe 30x8 cm m 11.0160 11.0160
43. emulsja asfaltowa izolacyjna bez wypełniaczy kg 33.6538 33.6538
44. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 2.6520 2.6520
45. papa asfaltowa izolacyjna m2 0.3669 0.3669
46. papa wierzchniego pokrycia gr. 4,7 mm zgrzewa-

na palnikiem na gaz propan butan
m2 7.6245 7.6245

47. beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15 m3 0.2741 0.2741
48. beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15 m3 0.3274 0.3274
49. mieszanka betonowa m3 1.4662 1.4662
50. cienkowarstwowy tynk szlachetny (akrylowy) kg 2396.0244 2396.0244
51. podkład tynkarski " Cerplast" 100% kg 231.3843 231.3843
52. zaprawa cementowa M 80 m3 0.4527 0.4527
53. zaprawa gruntująca kg 144.6152 144.6152
54. płytki z kamieni sztucznych-gres m2 13.0212 13.0212
55. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0087 0.0087
56. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0154 0.0154
57. krawędziaki iglaste kl. II m3 0.0066 0.0066
58. siatka z włókna szklanego m2 992.4191 992.4191
59. woda m3 5.5485 5.5485
60. rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie czar-

ne z końcami gładkimi 32 mm
m 13.3900 13.3900

61. uchwyty do rur o śr.nom.32 mm szt. 5.0960 5.0960
62. kołki rozporowe z wkrętami kpl. 283.5420 283.5420
63. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 577.8664 577.8664
64. blacha powlekana trapezowa T 18 m2 19.7160 19.7160
65. blacha powlekana płaska m2 29.2150 29.2150
66. Ocieplenie stropów wentylowanych granulatem

wełny mineralnej przy grubości 25 cm (R+M+S)
metodą pneumatyczną.

m2 441.8337 441.8337

67. przyłącze napowietrzne kabel AKxFN 4x16 mm2 m 30.0000 30.0000
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Młodzianów - termomodernizacja - ślepy ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

68. materiały pomocnicze zł
69. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Młodzianów - termomodernizacja - ślepy ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. zagęszczarka spalinowa m-g 20.9260
2. wyciąg m-g 18.0022
3. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 5.2293
4. środek transportowy m-g 0.0204
5. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.6876
6. rusztowanie rurowe m-g 75.9486
7. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 5.5200

RAZEM

Słownie:  
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Młodzianów - termomodernizacja - ślepy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty termomodernizacyjne
1

d.1
KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

4*4.30 m 17.200
3*7.00 m 21.000

RAZEM 38.200
2

d.1
KNR 4-01
0527-06

Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy
ocynkowanej o śr. 12 cm - sztucery.

m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

3
d.1

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej - bez kosztów bla-
chy - materiał z odzysku.

m

38.20 m 38.200
RAZEM 38.200

4
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników m

1.80*3+1.20+1.46*26+1.65*5+1.80*3 m 58.210
RAZEM 58.210

5
d.1

analiza włas-
na

Wykonanie ocieplenia stropów wentylowanych metodą pneumatyczną przy za-
stosowaniu granulatu z wełny mineralnej, grubość ocieplenia 25 cm. Zakres ro-
bót obejmuje wycięcie otworów wsypowych w połaci dachu, ułożenie warstwy
ocieplającej z jej wyrównaniem, deklowanie otworów wsypowych, naprawa po-
krycia papą termozgrzewalną, kominki wentylacyjne zgodnie z normą.
Wycena obejmuje koszty robocizny, materiałów i pracy sprzętu.

m2

420.794 m2 420.794
RAZEM 420.794

6
d.1

analiza włas-
na

Przebudowa pionowych zwodów instalacji odgromowej związanych z termomo-
dernizacją ścian budynku -  bez kosztów drutu odgromowego.

m

3.70*3+4.30*3+3.30+3.71+7.00*2+6.50*2 m 58.010
RAZEM 58.010

7
d.1

KNNR 3
0604-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do
5 m2 - szacunkowo.

m2

21.00 m2 21.000
RAZEM 21.000

8
d.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

poz. 8+9+10
559.706+40.409+113.685 m2 713.800

RAZEM 713.800
9

d.1
KNNR 2
1902-05

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 40 04  grub. 10 cm -
metoda lekka; faktura nakrapiana nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ścia-
nach.

m2

cz. niższa
27.08*3.57 m2 96.676
27.08*4.20 m2 113.736
2*9.97*(3.57+4.20)*0.5 m2 77.467
otwory
-1.42*1.60*22 m2 -49.984
-1.00*2.00 m2 -2.000
-8.15*(3.30+3.70)*0.5 m2 -28.525
A  (suma częściowa) ---------------

m2 207.370
łącznik
2*(5.30+3.71)*0.5*5.70 m2 51.357
otwory
-1.51*1.20*2 m2 -3.624
-1.41*1.20*2 m2 -3.384
B  (suma częściowa) ---------------

m2 44.349
część wyższa
2*15.76*(6.40+6.80)*0.5 m2 208.032
2*10.96*(6.40+6.80)*0.5 m2 144.672
otwory, łącznik
 
-8.15*(3.30+3.70)*0.5 m2 -28.525
-1.76*2.15*3 m2 -11.352
-1.40*2.00 m2 -2.800
-1.00*2.10 m2 -2.100
-1.51*1.45 m2 -2.190
-0.76*0.85 m2 -0.646
-1.13*1.45 m2 -1.639
-1.40*1.45 m2 -2.030
-1.42*1.45*2 m2 -4.118
-1.65*1.45*5 m2 -11.963
-0.80*0.80*2 m2 -1.280
C  (suma częściowa) ---------------
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Młodzianów - termomodernizacja - ślepy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
m2 284.061

RAZEM 535.780
10

d.1
KNNR 2
1902-06

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka ; faktura
nakrapiana  nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ościeżach

m2

cz. niższa
(1.42+1.60*2)*0.25*22 m2 25.410
(1.00+2.00*2)*0.25 m2 1.250
łącznik
(1.51*2+1.20)*0.25*2 m2 2.110
(1.41*2+1.20)*0.25*2 m2 2.010
cz. wyższa
(1.76*2+2.15)*0.25*3 m2 4.253
(1.13+1.45*2)*0.25 m2 1.008
(1.51+1.45*2)*0.25 m2 1.103
(0.76+0.85*2)*0.25 m2 0.615
(1.40+2.00*2)*0.25 m2 1.350
(1.00+2.10*2)*0.25 m2 1.300

RAZEM 40.409
11

d.1
KNNR 2
1902-05

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi XPS grubości 5 cm- me-
toda lekka; faktura nakrapiana nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na coko-
łach.

m2

cz. niższa
(27.08*2-6.20)*1.70 m2 81.532
4.15*1.70 m2 7.055
(1.40+0.70)*1.70 m2 3.570
A  (suma częściowa) ---------------

m2 92.157
łącznik
(2*5.30-2.90)*1.70 m2 13.090
B  (suma częściowa) ---------------

m2 13.090
część wyższa
(2*15.76-12.00)*1.00 m2 19.520
(2*10.96+0.20)*1.00 m2 22.120
C  (suma częściowa) ---------------

m2 41.640
RAZEM 146.887

12
d.1

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej bez wypełniaczy - pierwsza warstwa

m2

cz. niższa
(27.08*2-6.20)*0.50 m2 23.980
4.15*0.50 m2 2.075
(1.40+0.70)*0.50 m2 1.050
A  (suma częściowa) ---------------

m2 27.105
łącznik
(2*5.30-2.90)*0.50 m2 3.850
B  (suma częściowa) ---------------

m2 3.850
część wyższa
(2*15.76-12.00)*1.00*0.50 m2 9.760
(2*10.96+0.20)*0.50 m2 11.060
C  (suma częściowa) ---------------

m2 20.820
RAZEM 51.775

13
d.1

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa

m2

51.775 m2 51.775
RAZEM 51.775

14
d.1

KNR 2-02
2601-05

Dodatkowa warstwa siatki (parter) - do wysokości parapetów. m2

cz. niższa
 
4.15*2.00 m2 8.300
(2*10.96+0.20)*2.00 m2 44.240
(1.40+0.70)*2.00 m2 4.200
 
łącznik
(2*5.30-2.90)*2.00 m2 15.400
część wyższa
(2*15.76-12.00)*2.00 m2 39.040
(2*10.96+0.20)*2.00 m2 44.240

RAZEM 155.420
15

d.1
KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

cz. niższa
(1.42+1.60*2)*22 m 101.640
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Młodzianów - termomodernizacja - ślepy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(1.00+2.00*2) m 5.000
5.00*2+5.80*2 m 21.600
łącznik
(1.51*2+1.20)*2 m 8.440
(1.41*2+1.20)*2 m 8.040
cz. wyższa
(1.76*2+2.15)*3 m 17.010
(1.13+1.45*2) m 4.030
(1.51+1.45*2) m 4.410
(0.76+0.85*2) m 2.460
(1.40+2.00*2) m 5.400
(1.00+2.10*2) m 5.200
7.40*2+6.00*2 m 26.800

RAZEM 210.030
16

d.1
KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -zamocowanie listwy coko-
łowej 10 cm

m

2*33.70+9.95+0.70+0.50+7.45+0.20+10.95*2+15.80-7.00*2 m 109.900
RAZEM 109.900

2 Podokienniki 
17

d.2
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - podokienniki zewnętrzne.

m2

0.80*0.37*3 m2 0.888
1.20*0.37 m2 0.444
1.45*0.37*26 m2 13.949
1.65*0.37*5 m2 3.053
1.80*0.37*3 m2 1.998

RAZEM 20.332
18

d.2
KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - pod parapety z bla-
chy

m

0.80*3+1.20+1.45*26+1.65*5+1.80*3 m 54.950
RAZEM 54.950

19
d.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

54.95*0.27 m2 14.837
RAZEM 14.837

3 Taras od strony zachodniej 
20

d.3
KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntująca.. m2

(6.20+1.80*2)*1.20 m2 11.760
RAZEM 11.760

21
d.3

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - taras (podwójnie).
Krotność = 2

m2

(6.20+1.80*2)*1.20 m2 11.760
RAZEM 11.760

22
d.3

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - taras od tyłu budyn-
ku.

m

6.20+1.80*2 m 9.800
RAZEM 9.800

23
d.3

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - taras od tyłu budynku. m2

(6.20+1.80*2)*1.20 m2 11.760
RAZEM 11.760

24
d.3

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. N 200 o fakturze
nakrapianej  gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płas-
kie

m2

(6.20+1.80*2)*1.20 m2 11.760
RAZEM 11.760

25
d.3

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
pas okapowy

m2

(6.20+1.80*2)*0.20 m2 1.960
RAZEM 1.960

26
d.3

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

6.20*1.80 m2 11.160
RAZEM 11.160

27
d.3

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą

m2

6.20*1.80 m2 11.160
RAZEM 11.160

28
d.3

KNNR 2
1301-04

Balustrada z pochwytem stalowym prosta H=110 cm m

6.00+1.75*2 m 9.500
RAZEM 9.500

4 Daszki nad wej ściem
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29

d.4
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

3.90*1.70+(3.90+1.70*2)*0.10 m2 7.360
RAZEM 7.360

30
d.4

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntująca. m2

7.36 m2 7.360
RAZEM 7.360

31
d.4

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

7.36 m2 7.360
RAZEM 7.360

32
d.4

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. N 200 o fakturze
nakrapianej  gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płas-
kie.

m2

7.36 m2 7.360
RAZEM 7.360

33
d.4

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
krawędzie daszków

m2

(3.90+1.70*2)*0.20 m2 1.460
RAZEM 1.460

34
d.4

KNNR 3
0503-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (1-krotne pokr.papą
wierzchn.pokrycia po wyrów.istn.pokrycia papy) - daszki.

m2

3.90*1.70 m2 6.630
RAZEM 6.630

5 Różne
35

d.5
analiza włas-
na

Przebudowa napowietrznego przyłącza NN dł. 30 m. - demontaż linii cztero-
przewodowej -  montaż kabla napowietrznego AKxFN 4x16

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

36
d.5

analiza włas-
na

Demontaż i ponowny montaż osprzętu instalacyjnego na elewacjach _ przygo-
towanie elewacji do termoizolacji.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

37
d.5

analiza włas-
na

Przebudowa odprowadzenia wody deszczowej przy łączniku - rozbiórka kanału
betonowego i naprawienie powierzchni ściany.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

38
d.5

KNR 2-02
1211-02

Kraty prętowe o powierzchni do 2 m2 - na drzwi od strony zachodniej. m2

1.20*2.10 m2 2.520
RAZEM 2.520

39
d.5

KNR 2-15
0403-03

Analogia: Pochwyt na pochylni dla niepełnosprawnych. Rurociągi. z rur stalo-
wych instalacyjnych o śr.nom.32 mm o połączeniach spawanych na ścianach
budynku

m

2*6.50 m 13.000
RAZEM 13.000

40
d.5

KNNR 2
1404-04

Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm - pochwyt m

2*6.50 m 13.000
RAZEM 13.000

41
d.5

KNR 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III
na gzymsach dachowych.

m2

(16.20+11.44)*2*0.15 m2 8.292
5.10*2*0.15 m2 1.530
(27.50+10.57)*2*0.15 m2 11.421

RAZEM 21.243
42

d.5
KNNR 2
1405-03

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami akrylowymi -  gzymsy m2

21.243 m2 21.243
RAZEM 21.243

43
d.5

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2

155.15 m2 155.150
RAZEM 155.150

6 Opaska wokół budynku 
44

d.6
KNNR 6
0101-05

Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II m2

(44.68+1.50+4.50+33.22+2.80+2.20+11.96+15.84)*0.60 m2 70.020
RAZEM 70.020

45
d.6

KNR 2-31
0401-02

Analogia: Rowki dla ułożenia styropianu poniżej powierzchni gruntu (poniżej
podbudowy pod opaskę).

m

120.30 m 120.300
RAZEM 120.300

- 11 -

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9871



Młodzianów - termomodernizacja - ślepy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
46

d.6
KNNR 6
0404-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione piaskiem

m

44.68+1.50+4.50+33.22+2.80+2.20+11.96+15.84+1.80*2 m 120.300
RAZEM 120.300

47
d.6

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

(44.68+1.50+4.50+33.22+2.80+2.20+11.96+15.84+1.80*2)*0.50 m2 60.150
RAZEM 60.150

48
d.6

KNNR 6
0105-05

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm m2

(44.68+1.50+4.50+33.22+2.80+2.20+11.96+15.84+1.80*2)*0.50 m2 60.150
RAZEM 60.150

49
d.6

KNNR 6
0502-02

Opaska z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

(44.68+1.50+4.50+33.22+2.80+2.20+11.96+15.84+1.80*2+2.78+14.00+2.18)*
0.50

m2 69.630

RAZEM 69.630
7 Rusztowania

50
d.7

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m + czas pracy rusztowań. m2

29.00*5.50 m2 159.500
2*12.00*7.00 m2 168.000
15.80*7.00 m2 110.600
7.50*6.50 m2 48.750

RAZEM 486.850
8 Taras i schody przy ł ączniku oraz od szczytu cz. ni ższej

51
d.8

KNR 4-01
0104-03

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV - dla poszerzenia schodów.

m3

0.90*0.50*0.30 m3 0.135
RAZEM 0.135

52
d.8

KNR 4-01
0203-01

Uzupełnienie niezbrojonych ław fundamentowych z betonu monolitycznego -
dla poszerzenia schodów

m3

0.90*1.00*0.30 m3 0.270
RAZEM 0.270

53
d.8

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm - taras

m3

2.90*5.35*0.15 m3 2.327
RAZEM 2.327

54
d.8

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - daszek nad wejś-
ciem.

m3

3.30*1.30*0.12 m3 0.515
RAZEM 0.515

55
d.8

KNR 4-01
0108-15

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-
robetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km

m3

2.327+0.515 m3 2.842
RAZEM 2.842

56
d.8

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy następny 1 km
Krotność = 5

m3

2.842 m3 2.842
RAZEM 2.842

57
d.8

KNR 4-01
0726-06

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów
żwirowych.

m2

od szczytu
(2.78+6.00)*1.50 m2 13.170
2*2.68*1.50*0.5 m2 4.020

RAZEM 17.190
58

d.8
KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntująca. m2

3.135+17.190 m2 20.325
RAZEM 20.325

59
d.8

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

3.135+17.190 m2 20.325
RAZEM 20.325

60
d.8

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. N 200 o fakturze
nakrapianej  gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płas-
kie.

m2

3.135+17.19 m2 20.325
RAZEM 20.325

61
d.8

KNR 0-12II
1122-08

Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą
kombinowaną z przecinaniem płytek

m

(0.30+0.15)*3*2 m 2.700
RAZEM 2.700
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62

d.8
KNR 0-12II
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

2.90+4.80 m 7.700
RAZEM 7.700

63
d.8

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

2.90+4.80 m 7.700
RAZEM 7.700

64
d.8

KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości 20 cm m3

5.35*0.20*0.30 m3 0.321
RAZEM 0.321

65
d.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane fi 10 mm

t

5.35*4*0.617/1000 t 0.013
RAZEM 0.013

66
d.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie fi 6 mm

t

0.90*22*0.222/1000 t 0.004
RAZEM 0.004

67
d.8

KNNR 2
1301-02

Pochwyty stalowe na wspornikach - zejście do kotłowni. m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

68
d.8

KNNR 6
0101-04

Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości
jezdni i chodników

m2

5.35*2.70 m2 14.445
RAZEM 14.445

69
d.8

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

5.35*2.70 m2 14.445
RAZEM 14.445

70
d.8

KNNR 6
0404-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową - schody

m

2.70*4 m 10.800
RAZEM 10.800

71
d.8

KNNR 6
0109-01

Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

2.70*5.35 m2 14.445
RAZEM 14.445

72
d.8

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni tarasu i schodów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm
- szara

m2

2.70*0.30*4 m2 3.240
4.00*2.70 m2 10.800

RAZEM 14.040
9 Zadaszenie tarasu

73
d.9

KNR 2-05
0208-04

Konstrukcje metalowe z kształtowników zamkniętych -  zadaszenie nad tara-
sem

t

słupy 60/60/2 mm
3.50*5*3.56/1000 t 0.062
płatwie 60/60/2 mm
6.00*2*3.56/1000 t 0.043
krokwie 60/60/2 mm
3.10*5*3.56/1000 t 0.055
łaty 30/30/2 mm
6.00*6*1.68/1000 t 0.060
poręcze 30/30/2 mm
6.00*2*1.68/1000 t 0.020

RAZEM 0.240
74

d.9
NNRNKB
202 0540-01

(z.VI) Pokrycie dachu blachą powlekaną trapezową na łatach m2

6.00*3.10 m2 18.600
RAZEM 18.600

75
d.9

KNNR 2
1404-05

Analogia: Malowanie konstrukcji stalowych zadaszenia. m

3.50*5+6.00*2+3.10*5+6.00*6+6.00*2 m 93.000
RAZEM 93.000
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