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1 iKonńaĘPańer
1.

i

im2

62KNR4-01
B427-a7

ścianek drewnianych pod schodami

18.05
l

18-050l
RAZEM 1 8.050

1-2 KNR-W 4{1 1Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 prry głębokości
0211-03 ldo 5 cm na ścianach lub podłogach, fitary 5 szt.

:15.66

skucia 1n2

yn2 15,660
RAZEM t5.§60

1.3 KNR-W 4-0'| ',Zabezpieczenie podłóg folią
1216-01 :

i332.76

62

1n2 332_760
RAZEłt 332.760

1.4 KNR 4-01 iodbicie tynków wewnętrznych zzapraw wapiennej na ścianach"
0701-01 ]lastraó o powierzchni odbicia do 5 m2

]33,2

filarach, pi- ylf

1n2 33-200
RAZEM 33.200

1.5 KNR 4-01 , Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kai. lll z zaprawy cementowo-wa,
071 1-01 ipiennej na ścianach i słupach prostokątnyń na podłożu z cegły i pustaków (do

:1 m2 w ,l miejscu)
i JJ-Z

62

112 33.2B0
RAZEM 33.2oo

1,6
kalk. własna

Malowanie ozdobne filarów szl 5

15_66

62

7n7 15 66o
RAżEM 15.660

1 KNR 4-01 ,Zeskrobanie i zmycie starej fańy w pomieszczeniach § powierzchni
1202^09 ,ponad 5 m2

381"8

im2
i

podłogi

62 381_800
RAZEM 381.800

1-8 KNR_W 2_02
2o1144

Tynki (gładże) jednowarstwowe wewnętżne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
Wąo Wykonywane ręcznie na stropach na podłoźu z tynku
332.76

7nŻ

7n2 332.760
RAZElu 332,760

1.9 KNR-W 2-02 lTynki (gładzie) jednowarstwowe wewlętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
201 1-08 wego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

332.76

7n2

gf 332,760
RAZEM ] 332.760

podło-1^10lKNR-W 2-02 ]Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -

l1510{3 lĄ gipsowych z gruntowaniem
i '1332"76

67

g12 332-76a
RAZEM 332,760

11 KNR-W 2-02 1Tynki (giadże) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachto-
2O11-a2 :wego wykonywane Ęcznie na ścianach na podłożu z tynku

i386_63

fif

yn2 386_630
RAZEM 386-630

1.12]KNR-W 2-02 ,Dwukrotne malowanie fańami emulsyjnymi powieźchni wellrnętrznych - podło-
1510-{]3 1ży gipsowych z gruntowaniem
, :187-13

yn?

1n7 187_130
RAZEM 187.13{

1 .1 3l l Dostawa i montaż narożników typu C/S Acrovyn 5x5x1 22 - lub równoważne 22
]analiza indy- lszt.
lwidualna ;
] ]f: ;l

kpl

kol 1_ooo
RAzEM 1.000

iMalowanie lampeńi fańą struKuralną (Amandine) wraz z przygotowaniem i
I analiza indy- l podkładem

ilgs,s

1.14 im2

i

imz 199_500
i RAZEM ! l99-5o{

'l .15 KNR 4-01 iDwukroine
1212-19 . I

] i9.13

ma|owanie fańą olejną szafti, drzwiczki, hydranty, balustrady 1n2 :

62 ] s_tso
RAzEt§ , 9.13(

1.16]KNR 4-01 ;Dwukrotne malowanie fańą olejną rurwodociągowych i gazowych o średnicy
:1212-28 ;do 50 mmj 156,7

m

ń 156.700
RAzElli i ,56_7of

1 .17lKNR-W 2-02 lScianki dzia}owe GR z płyt gipsowo-kańonowych na rusżach met]alowych po-
]2003ł4 jedyneych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 50-02
] 27.29

62

62

:

]

27.29a
RAZEM , 27.29ł

1.1B]KNR 2-02 Wewnętzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z Pyt gipsowych
]0815_01 ]

62
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27.29"2 62 l 54,580

RAZEM , 54.580
1.19 KNR 2_02

150s03
Dwukrotne malowanie fańami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowyń z gruntowaniem
27.29"2

1n2

62 *.580
RAZEfi, §{.§8n

1.2a KNR-W 2-02
1026_01

Ościeżnice drewrriane zwlrkłe 1 sź, "80" 1 §ź. "100"

3.6

7n2

62 3_600
RAZEM 3_600

1.21
analiza indy-
widualna

Demontaż balustrady schodowej l biegu (2 sż_) przeróbka + ponowny montaż

1

kpl

knl 1 o00
RAZEM i 1.000

1.22 KNR4-04
01o2-01

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do g m (do 2 kondygna-
cji) na zaprawie wapiennej - ścianka pod schodami
0,5

63

p3 o_5ool
RAZEM , 0.500

1.231
janałiza indy-
widualna

§kucie parapetów lastńkowych gr. scm 2 sń. 1,6 m2

1

kpl

kol 1-ooo]
RAZEM 1.0o0

1.24
analiza indy-
widualna

Poszerzenie (przeżyłowanie) pęknięć tynku na sulitach (dylaiac.ie plyt} rysy
szer. do 3mm

122.29

mb

mb 122.2sa
i RAZEM 122,2st

1.25 KNR Bc_02
0124_0,|

Uzupełnienie szczelin

122.29*o.o5

y12

62 6.115
RAZEM 6.1 t5

1-26 KNR4-01
0701-01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
19_33

ry12

112 19.330!
RAZEM ; 1S-330

1,27 KNR 2_02
o8a2-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat, lll wykonywane ęcznie z tran§pońem mecha-
nicznyn na ściana§h i słupach
19_33

77P

1n2 19,33o
RAZEM {9.330

1.28 KNR-W 2{2
20M-07

Obudowa rur c_o. pĄfami gk

8.05

1n2

62 8.§50
RAZEM 8.050

1.2s
analiza indy-
widualna

Demontaż zabudów gzejnikówych, malowanie i ponowny montaz 9 szt.

16_1,t

7n2

12 16.1 1o
RAZEM , 16.110

1.30 KNR_W 4-01
,l213_o1

pov,iezchni gładkich - parapety

8.75

612

g2 8_750
RAZEl§ 8.750

1"3
analŻa indy-
WidUałna

szafek ubraniowyń i ponowny montaż 18 sź" kpl

kol1 1_000 i

l RAZEM 1.000
1.32 Montaż oznaczeń BHP p" poż iĘ

1

analiza indy-
widualna

kpl

kpl 1.0o0
RAZEM 1.000

1.33iKNR-W 4-01
ilztaol
lanalogia

Zabezpieczenie okien gablot drzwi grzejników

172

:m2

'

l\
m̂1 ,r72.0oo

RAZEM , 172.000
1.u KNR 4-04

1,t01_03
Transpoń gruzu z terenu rozbiórki prży ręcznym załadowaniu iwyładoraaniu
samochodem dostawczym na odległośćdo 1 km
2.B7

;n3

p3 ?-a7o
RAZEM 2-D78

-2-
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Lp, Podstawa oois i wvliczenia l.m. Poszcz Razem
t.35 KNR 4-04 ,Transpoń gruzu z terenu rozbiórki pruy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu

1 1 01-05 l samochodem ciężarowyrn - dodatek za każdy następny rozpoczęĘ 1 km
]Krotność = 10
,,2.o7

63

rr33 2.o7o
RAZEM 2.070

2 ktaika schodowa
2. KNR-W 2{.2 iTynki igładzie) jednowa§twowe wewnętzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-

2011-02 iwego lrvykonywane ręcanie na ścianach na podłożu z tynku
,92.58

1ą2

1n2 92_580l
RAZEM 92.580

2.2 KNR-W 2-a2 :Tynkt (gładże) .iednowa§twowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
2011-0B ,wego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

]92.58

62

1n2 92.580
RAZEM 92_580

2.3 KNR 4-o1
12o2-a9

Zeskrobanie i zmycie starej fańy w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2
92.5B

62

1n? 92,58o
RAZEM 92-58o

2"4
analiza indy-
Widualna

Malowanie lamperii fańą strukturalną (Amandine) wraz z przygotowaniem i
podkładem - łampeńa

46.29

1n2

1rlp 46_290
RAZEM 46.290

2.5 KNR 4-01 jDwukrotne malowanie fańami emulsyjnyni starych Ęnkówwewnętrznych'.'l2O4{.2 'ścian
i :46-29

ftf

62 46.290
RAzEM 46.290

2-6 p2

62

KNR-W 4-01 iLakierowanie pou,ieęchni gładkich - parapety
1213-01 ]

:2.4 2-4oo
RAZEM 2-400

-ó-


