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PRZEDMIAR

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

Termomodernizacja budynku OPK  przy ul. 600-lecia 8 w Opolu Lubelskim - Budynek administracyjny z częścią socjalno-administracyjną
1 Termomodernizacja - KOSZTY KWALIFIKOWANE

1.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych
1.1.1 Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych poniżej terenu 

1
d.1.1.1

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy
użyciu szczotek stalowych

m2

< front>27.10*0.70 m2 18.970
<tył>27.10*1.00 m2 27.100
<szczyt>9.20*0.70 m2 6.440
<szczyt>9.20*1.00 m2 9.200

RAZEM 61.710
2

d.1.1.1
KNR 4-01
0621-03

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania m2

poz.1 m2 61.710
RAZEM 61.710

3
d.1.1.1

KNR 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stro-
pach zaprawą cementową

m2

poz.1 m2 61.710
RAZEM 61.710

4
d.1.1.1

KNR 4-01
0603-05

Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów lepikiem z wyprawą z zaprawy cementowej z do-
datkiem środka wodoszczelnego

m2

poz.1 m2 61.710
RAZEM 61.710

5
d.1.1.1

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  gr. 8 cm metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

< front i tył>27.10*1.00*2 m2 54.200
<szczyty>9.20*1.00*2 m2 18.400

RAZEM 72.600
6

d.1.1.1
KNR 13-12
0701-06

Izolacja z folii guzikówki (kubełkowej) m2

< front i tył>27.10*1.00*2 m2 54.200
<szczyty>9.20*1.00*2 m2 18.400

RAZEM 72.600
7

d.1.1.1
KNR 4-01
0105-02
analogia

Zasypanie wykopów piaskiem z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami
co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.75 m3 60.214
RAZEM 60.214

1.1.2 Ocieplenie ścian nadziemia
8

d.1.1.2
KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

<kraty>6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

9
d.1.1.2

KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

27.10*(3.50+4.10) 205.960
9.20*(3.50+4.10)*0.5*2 69.920
A  (obliczenia pomocnicze) =========

275.880
<tynki odspojone przyjęto 10%całości>poz.9A*0.10 m2 27.588

RAZEM 27.588
10

d.1.1.2
KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

poz.9 m2 27.588
RAZEM 27.588

11
d.1.1.2

KNR 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na
ścianach, log- giach i balkonach

m2

<przyjęto 10% powierzchni>poz.9A*0.10 m2 27.588
RAZEM 27.588

12
d.1.1.2

KNR 0-17
2610-01

Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi EPS 70-040 grub.14 cm
metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewa-
cyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

m2

27.10*(3.782+4.30) m2 219.022
9.20*(3.782+4.30)*0.5*2 m2 74.354
308,47
A  (suma częściowa) ----------------

m2 293.376
<minus okna front>-(1.45*1.45*5) m2 -10.513
<minus tył okna>-(1.45*1.45*3+0.90*1.45*2+1.77*1.45*2) m2 -14.051
<minus drzwi front>-0.91*2.10*2 m2 -3.822
<minus bramy garażowe>-3.20*3.00*2 m2 -19.200
<minus okna szczyt>-1.45*1.45*2 m2 -4.205
<minus okna szczyt>-(1.45*1.45*2+1.00*1.45) m2 -5.655
B  (suma częściowa) ----------------

m2 -57.446
RAZEM 235.930

13
d.1.1.2

KNR 0-17
2610-07

Ocieplenie ościeży z gazobetonu o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami sty-
ropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wy-
prawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

m2

<okna front>0.10*(1.45+1.45*2)*5 m2 2.175
<tył okna>0.10*(1.45+1.45*2)*3+(0.80+1.45*2)*2+(0.80+1.45*2) m2 12.405
A  (suma częściowa) ----------------

m2 14.580
<drzwi front>0.10*(0.9+2.10*2)*2 m2 1.020
<bramy garażowe>0.10*(3.20+3.00*2)*2 m2 1.840
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<okna szczyt>0.10*(1.45+1.45*2)*2 m2 0.870
<okna szczyt>0.10*((1.45+1.45*2)*2+1.00+1.45*2) m2 1.260
B  (suma częściowa) ----------------

m2 4.990
RAZEM 19.570

14
d.1.1.2

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu goto-
wych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

<okna front>(1.45+1.45*2)*5 m 21.750
<tył okna>(1.45+1.45*2)*3+(1.77+1.45*2)*2+(0.90+1.45*2) m 26.190
<drzwi front>(0.9+2.10*2)*2 m 10.200
<bramy garażowe>(3.20+3.00*2)*2 m 18.400
<okna szczyt>(1.45+1.45*2)*2 m 8.700
<okna szczyt>(1.45+1.45*2)*2+0.90+1.45*2 m 12.500
<naroża budynku>(3.20+3.80)*2 m 14.000

RAZEM 111.740
15

d.1.1.2
KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikonową m2

poz.12 m2 235.930
RAZEM 235.930

16
d.1.1.2

KNR 0-33
0102-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z
włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)

m2

<cokół>27.10*0.30*2 m2 16.260
9.20*0.30*2 m2 5.520

RAZEM 21.780
17

d.1.1.2
KNR 0-33
0125-01

Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia m2

<cokół>27.10*0.30*2 m2 16.260
9.20*0.30*2 m2 5.520

RAZEM 21.780
18

d.1.1.2
KNR 0-33
0125-05
analogia

Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - tynk typu marmolit m2

poz.17 m2 21.780
RAZEM 21.780

1.2 Ocieplenie stropodachu
1.2.1 Wykonanie ogniomurów - Roboty murarskie i murowe

19
d.1.2.1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

0.30*(27.48+9.40*2) m2 13.884
RAZEM 13.884

20
d.1.2.1

KNR 4-01
0619-08

Odgrzybianie stropów o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych m2

<oczyszczenie położa (dachu) >0.30*(27.48+9.40*2) m2 13.884
RAZEM 13.884

21
d.1.2.1

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapien-
nej bloczkami z betonu komórkowego

m3

<ogniomury>0.24*(27.48+9.40*2)*0.50 m3 5.554
RAZEM 5.554

22
d.1.2.1

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

<ogniomury>(27.48+9.40*2)*0.25 m2 11.570
RAZEM 11.570

1.2.2 Izolacja termiczna dachu styropianem wraz z pokryciem papą termozgrzewalną - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
23

d.1.2.2
KNR 4-01
0519-01

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu m2

9.50*26.50 m2 251.750
RAZEM 251.750

24
d.1.2.2

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych (styropapa EPS 100 036 lamino-
wana papą jednostronnie) poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku grub 22 cm

m2

26.50*9.50 m2 251.750
RAZEM 251.750

25
d.1.2.2

KNR 0-15II
0527-01
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie styropian laminowany papą - beto-
nowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforo-
wanej - jedna warstwa

m2

26.50*9.50 m2 251.750
RAZEM 251.750

1.2.3  Wymiana i uzupełnienie obróbek blacharskich - Kładzenie rynien 
26

d.1.2.3
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich parapetów za- okiennych - murów ogniowych, okapów,
kołnie- rzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

< parapety zaokienne okna front>0.25*1.45*5 m2 1.813
<tył okna>0.25*1.45*3+0.25*0.90*2+0.25*0.80 m2 1.738
<okna szczyt>0.25*1.45*2 m2 0.725
<okna szczyt>0.25*1.45*2+0.25*0.80 m2 0.925

RAZEM 5.201
27

d.1.2.3
KNNR 2
0505-05
analogia

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynko-
wanej powlekanej i cynkowej - rynny dachowe półokrągłe

m

35.10+36.75 m 71.850
RAZEM 71.850

28
d.1.2.3

KNR 4-01
0524-08

Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy
ocynkowanej

szt.

3*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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29

d.1.2.3
KNNR 2
0505-07
analogia

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynko-
wanej ocynkowanej powlekanej i cynkowej - rury spustowe okrągłe

m

9.70*2*2 m 38.800
RAZEM 38.800

30
d.1.2.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

<pas nadrynnowy>0.30*27.50 m2 8.250
<ogniomury nakrywa i wydra>(0.30+0.25)*(27.48+9.40*2) m2 25.454

RAZEM 33.704
31

d.1.2.3
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie parapety zaokienne z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm

m2

<tył okna>0.40*1.45*3+0.40*1.0*2+0.40*0.9 m2 2.900
<okna szczyt>0.40*1.45*2 m2 1.160
<okna szczyt>0.40*1.45*2+0.40*0.80 m2 1.480

RAZEM 5.540
1.3 Stolarka okienna

1.3.1 Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej
32

d.1.3.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

<okna O2>2 szt. 2.000
<okna O3>1 szt. 1.000

RAZEM 3.000
33

d.1.3.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

<okna O1>1.45*1.45*12 m2 25.230
<okna O4>1.77*1.45*2 m2 5.133

RAZEM 30.363
34

d.1.3.1
KNR-W 2-02
1009-02

Okna ościeżnicowe PCV z nawiewnikami higrosterowanymi fabrycznie wykończone o po-
wierzchni do 2.0 m2

m2

<okna O2>0.90*1.45*2 m2 2.610
<okna O3>1.00*1.45 m2 1.450

RAZEM 4.060
35

d.1.3.1
KNR-W 2-02
1009-03

Okna ościeżnicowe PCV z nawiewnikami higrosterowanymi fabrycznie wykończone o po-
wierzchni ponad 2.0 m2

m2

<okna O1>1.45*1.45*12 m2 25.230
<okna O4>1.77*1.45*2 m2 5.133

RAZEM 30.363
36

d.1.3.1
KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników m

<okna O1>1.55*12 m 18.600
<okna O2>1.00*2 m 2.000
<okna O3>1.10 m 1.100
<okna O4>1.87*2 m 3.740

RAZEM 25.440
37

d.1.3.1
KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m szt

<okna O1>12 szt 12.000
RAZEM 12.000

38
d.1.3.1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m szt

<okna O1>12 szt 12.000
<okna O2>2 szt 2.000
<okna O3>1 szt 1.000
<okna O4>2 szt 2.000

RAZEM 17.000
1.3.2 Wentylacja

39
d.1.3.2

KNR 4-01
0208-02

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości
do 20 cm

szt.

<dach>3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

40
d.1.3.2

KNR 2-17
0114-05
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 630 mm - udział kształtek
do 55 %

m2

<płaszcz wewnętrzny>3.14*0.15*1.20*3 m2 1.696
RAZEM 1.696

41
d.1.3.2

KNR 9-16
0108-02

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną
matą lamelową - udział kształtek do 35%; średnica kanałów do 350 mm

m2 izolacji

<izolacja przewodów dwupłaszczowych wentylacyjnych >3.14*0.20*2.50*4 m2 izolacji 6.280
RAZEM 6.280

42
d.1.3.2

KNR 2-17
0114-05
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 630 mm - udział kształtek
do 55 %

m2

<płaszcz zewnętrzny>3.14*0.22*1.20*3 m2 2.487
RAZEM 2.487

43
d.1.3.2

KNR 2-17
0140-01
analogia

Odskraplacz kołowy typ D o śr.do 160 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

44
d.1.3.2

KNR 2-17
0152-02
analogia

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.150 mm - turbowent szt.

<wentylacja łazienki z z wentylatorem kanałowym>3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

- 4 -
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1.4 Stolarka drzwiowa
45

d.1.4
KNR 0-19
0928-12

Demontaż i montaż drzwi z PCV m2

<drzwi D1>0.9*2.10 m2 1.890
<drzwi D2>0.90*2.10 m2 1.890

RAZEM 3.780
46

d.1.4
KNR-W 2-02
1205-05

Wrota do garaży przyspawane do obetonowanych ościeżnic dwuskrzydłowe o powierzchni
ponad 6 m2 stalowe

m2

<bramy garażowe>3.20*3.00*2 m2 19.200
RAZEM 19.200

2 Roboty budowlane KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
2.1 Roboty na placu budowy 
47

d.2.1
KNR 2-25
0418-01

Słupki ograniczające z liną - budowa szt.

8*2+4*2 szt. 24.000
RAZEM 24.000

48
d.2.1

KNR 2-25
0418-02

Słupki ograniczające z liną - rozebranie szt.

poz.47 szt. 24.000
RAZEM 24.000

2.2 Nadbudowa i remont kominów
49

d.2.2
KNR 4-01
0310-01
analogia

Podwyższenie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3

0.38*1.30*0.25*2 m3 0.247
0.38*1.30*0.25 m3 0.124

RAZEM 0.371
50

d.2.2
KNR 4-01
0735-09

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wa- piennych kat. III na kominach ponad da-
chem spadzistym

m2

(0.38+1.30)*2*0.85*2 5.712
(0.38+1.30)*2*1.15 3.864
A  (obliczenia pomocnicze) =========

9.576
<przyjęto 30%>poz.50A*0.30 m2 2.873
(0.38+1.30)*2*0.25*2 m2 1.680
(0.38+1.30)*2*0.25 m2 0.840

RAZEM 5.393
51

d.2.2
KNR 4-01
0735-10

Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wa- piennych kat. II lub III na kominach ponad
da- chem spadzistym

m2

<przyjęto 40%>poz.50A*0.40 m2 3.830
RAZEM 3.830

52
d.2.2

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system - przyklejenie płyt z wełny
mineralnej do ścian

m2

(0.38+1.30)*2*0.85*2 m2 5.712
(0.38+1.30)*2*1.15 m2 3.864

RAZEM 9.576
53

d.2.2
KNR 0-23
2613-06

Oklejenie kominów siatką z włókna szklanego - przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

(0.38+1.30)*2*1.10*2 m2 7.392
(0.38+1.30)*2*1.40 m2 4.704

RAZEM 12.096
54

d.2.2
KNR 0-23
2613-08

Umocowanie narożnika na krawędziach kominów ponad dachem - ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

1.10*4*2+1.40*4 m 14.400
RAZEM 14.400

55
d.2.2

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.53 m2 12.096
RAZEM 12.096

56
d.2.2

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany ko- minów - płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.55 m2 12.096
RAZEM 12.096

57
d.2.2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie kominów farbą silikonową - elewacji m2

poz.55 m2 12.096
RAZEM 12.096

58
d.2.2

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

0.52*1.44*3 m2 2.246
RAZEM 2.246

59
d.2.2

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2

0.52*1.44*3 m2 2.246
RAZEM 2.246

60
d.2.2

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

<malowanie czapek>(0.52+0.12)*(1.44+0.12)*3 m2 2.995
RAZEM 2.995

61
d.2.2

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.60 m2 2.995
RAZEM 2.995

62
d.2.2

KNR 4-01
0522-04

Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy ocynkowanej m2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.60 m2 2.995

RAZEM 2.995
2.3 Montaż zadaszeń nad wejściami
63

d.2.3
KNNR 7
0506-01
z.o.3.4. 

Aluminiowe daszki nad drzwiami - demontaż m2

1.80*1.00 m2 1.800
RAZEM 1.800

64
d.2.3

KNR 2-02
1220-04

Konstrukcje daszków jednospadowe m2

1.20*1.50*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

65
d.2.3

KNR 2-02
0505-06
analogia

Pokrycie dachów szkłem hartowanym
 na konstrukcji stalowej

m2

1.20*1.50*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

66
d.2.3

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

0.90*0.90 m2 0.810
RAZEM 0.810

67
d.2.3

KNR 2-02
0822-06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm m2

0.90*0.90 m2 0.810
RAZEM 0.810

2.4 Remont opaski
2.4.1 Remont i uzupełnienie uprzednio rozebranej (izolacja ścian podziemnych) opaski odwadniającej - roboty w zakresie nawierzchni, z wyjąt-

kiem dróg
68

d.2.4.1
KNR 2-31
0101-07
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębo-
kości 30 cm

m2

<opaska z kostki brukowej betonowej front>1.40*(27.10+1.40*2) m2 41.860
<opaska z kostki brukowej betonowej tył>0.50*(27.10+1.40*2) m2 14.950
<opaska z kostki brukowej betonowej szczyt>1.40*9.20 m2 12.880
<opaska z kostki brukowej betonowej szczyt>0.50*9.20 m2 4.600

RAZEM 74.290
69

d.2.4.1
KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10x6 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsyp-
ce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

<opaska z kostki brukowej betonowej front>1.40*(27.10+1.40-10.30) m2 25.480
<opaska z kostki brukowej betonowej szczyt>1.40*9.20 m2 12.880

RAZEM 38.360
70

d.2.4.1
KNR 2-31
0803-01
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm m2

<wjazd do garaży>1.40*10.30 m2 14.420
RAZEM 14.420

71
d.2.4.1

KNR 2-31
0801-01
0801-02

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm m2

<opaska z kostki brukowej betonowej front>1.40*(27.10+1.40-10.30) m2 25.480
RAZEM 25.480

72
d.2.4.1

KNR 2-31
0801-05
0801-06

Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm m2

<wjazd do garaży>1.40*10.30 m2 14.420
RAZEM 14.420

73
d.2.4.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km m3

poz.69*0.06*40%+poz.71*0.20 m3 6.017
RAZEM 6.017

74
d.2.4.1

Kalkulacja
własna

Utylizacja asfaltu z rozbiórki kg

14.42*0.09*1300 kg 1687.140
RAZEM 1687.140

75
d.2.4.1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złoże-
niem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

< front>(0.80+0.60*0.5)*(27.10+1.40*2)*(1.00-0.30) m3 23.023
<tył>(0.80+0.60*0.5)*(27.10+1.40*2)*(1.00-0.30) m3 23.023
<szczyt>(0.80+0.60*0.5)*9.20*(1.00-0.30) m3 7.084
<szczyt>(0.80+0.60*0.5)*9.20*(1.00-0.30) m3 7.084

RAZEM 60.214
76

d.2.4.1
KNR 4-01
0107-08

Pomosty dla pieszych nad wykopem m2

0.80*1.40*2 m2 2.240
RAZEM 2.240

77
d.2.4.1

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV m

 
9.20 m 9.200
27.10+1.40*2 m 29.900

RAZEM 39.100
78

d.2.4.1
KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.10*(9.20+27.10+1.40*2)*0.20 m3 0.782

RAZEM 0.782
79

d.2.4.1
KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem obrzeża z odzysku w 60#

m

9.20+27.10+1.40*2 m 39.100
RAZEM 39.100

80
d.2.4.1

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warst-
wy po zag. 10 cm

m2

poz.68 m2 74.290
RAZEM 74.290

81
d.2.4.1

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze- niem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po
za- gęszczeniu

m2

poz.68 m2 74.290
RAZEM 74.290

82
d.2.4.1

KNR 0-11
0320-01

Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm ty- pu 40 na podsypce piaskowej grubości 50
mm z wypełnieniem spoin piaskiem kostka betonowa z odzysku w 60%

m2

poz.68 m2 74.290
RAZEM 74.290

83
d.2.4.1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III m3

poz.68*0.30+poz.77*0.20*0.20 m3 23.851
RAZEM 23.851

2.5 Obramienia okienne
84

d.2.5
KNR 0-33
0118-01

Montaż profili elewacyjnych - obramowania (opaski okienne) z listew styropianu twardego
12x3,5 cm

m

11.52+11.12+14.42+11.32+6.10*2 m 60.580
RAZEM 60.580
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