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Ciechocinek seg. B_2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Budynek mieszkalny wielorodzinny seg. B ul. Nieszawska 149b w Ciechocinku

1.1 Stan "zerowy"
1.1.1 Wykopy

1
d.1.1.1

Analiza w as-
na

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi biernymi o poj. ki 0.60 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowy adowczymi z
kosztami za sk adowisko odpadów

m3

< ciana wspólna > 16,20*2,80*2,17*0,5 m3 49,22
26,30*14,65*2,17+5,64*14,40*2,17+1,40*5,94*2,17+1,25*5,94*2,17+0,30*
5,70*2,17-142,61

m3 907,59

RAZEM 956,81
2

d.1.1.1
KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi biernymi 0.60 m3 na
odk ad w gruncie kat. III

m3

(5,16+1,40+4,34+1,40+13,68+1,30+4,34+1,20+5,46+14,40+12,09+0,30+
4,10+0,30+15,15)*0,80*(2,17-0,26)

m3 129,30

< podk ad pod fundament > -(5,16+1,40+4,34+1,40+13,68+1,30+4,34+1,20+
5,46+14,40+12,09+0,30+4,10+0,30+15,15)*0,10*0,10

m3 -0,85

< ocieplenie > (5,16+1,5+3,48+1,5+14,54+1,5+3,48+1,5+5,46+11,84+
12,09+0,6+3,24+0,6+16,78)*0,10*1,70

m3 14,16

RAZEM 142,61
3

d.1.1.1
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

(5,16+1,40+4,34+1,40+13,68+1,30+4,34+1,20+5,46+14,40+12,09+0,30+
4,10+0,30+15,15)*0,80*(2,17-0,26)

m3 129,30

< podk ad pod fundament > -(5,16+1,40+4,34+1,40+13,68+1,30+4,34+1,20+
5,46+14,40+12,09+0,30+4,10+0,30+15,15)*0,10*0,10

m3 -0,85

< ocieplenie > (5,16+1,5+3,48+1,5+14,54+1,5+3,48+1,5+5,46+11,84+
12,09+0,6+3,24+0,6+16,78)*0,10*1,70

m3 14,16

RAZEM 142,61
4

d.1.1.1
Analiza w as-
na

Zasypywanie piaskiem  przestrzeni bez piwnic przy u yciu ubijaków mecha-
nicznych, wska nik zag szczenia Is=>0,6

m3

[2,04*4,28+4,26*2,85+2,22*3,75+(7,48*2,79+4,09*0,95)]*0,10 m3 5,40
[2,14*4,38+4,36*2,95+2,32*3,85+(7,58*2,89+4,19*0,95)]*0,35 m3 19,97
[3,0*5,45+5,22*3,95+3,18*5,16+(8,43*4,06+5,04*1,10)]*2,32 m3 216,10

RAZEM 241,47
1.1.2 Roboty fundamentowe

5
d.1.1.2

KNR 2-02
1101-01

Podk ady betonowe na pod u gruntowym [ C 8/10 ] m3

1,13 << F 11 > 6.25*1.80*0.10> m3 1,13
< F 11 > 15,95*1,80*0,10 m3 2,87
< F 12 > 4,34*1,60*0,10 m3 0,69
< F 13 > 4,34*1,50*0,10 m3 0,65
0,85 << F 14 > 6.50*1.30*0.10> m3 0,85
< F 15 > 18,25*1,90*0,10 m3 3,47
< F 15 > 13,15*1,90*0,10 m3 2,50
< F 16 > 4,10*1,30*0,10 m3 0,53
< F 17 > 12,80*1,30*0,10 m3 1,66
< F 17.1 > 6,40*1,30*4*0,10 m3 3,33
< F 17.1 > 5,00*1,30*0,10 m3 0,65
< F 17.1 > 6,10*1,30*2*0,10 m3 1,59
< F 17.1 > 3,35*1,30*0,10 m3 0,44
< F 17.1 > 2,35*1,30*0,10 m3 0,31
< F 18 > 33,30*1,60*0,10 m3 5,33
< F 19 > 18,20*1,60*0,10 m3 2,91
< F 19 > 9,80*1,60*0,10 m3 1,57
< F 20 > 6,80*1,30*2*0,10 m3 1,77

RAZEM 32,25
6

d.1.1.2
KNR 2-02
0202-05

awy fundamentowe schodkowe elbetowe, szeroko ci do 2 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu [ C 20/25 ]

m3

< F 11 > 6,25*1,60*0,35+6,25*0,25*0,25 m3 3,89
< F 11 > 15,95*1,60*0,35+15,95*0,25*0,25 m3 9,93
< F 12 > 4,34*1,40*0,35+4,34*0,25*0,25 m3 2,40
< F 13 > 4,34*1,30*0,35+4,34*0,25*0,25 m3 2,25
< F 14 > 6,50*1,10*0,35+6,50*0,25*0,25 m3 2,91
< F 15 > 18,25*1,70*0,35+18,25*0,25*0,25 m3 12,00
< F 15 > 13,15*1,70*0,35+13,15*0,25*0,25 m3 8,65
< F 16 > 4,10*1,10*0,35+4,10*0,25*0,25 m3 1,83
< F 17 > 12,80*1,10*0,35+12,80*0,25*0,25 m3 5,73
< F 17.1 > [6,40*1,10*0,35+6,40*0,25*0,25]*4 m3 11,46
< F 17.1 > 5,00*1,10*0,35+5,00*0,25*0,25 m3 2,24
< F 17.1 > [6,10*1,10*0,35+6,10*0,25*0,25]*2 m3 5,46
< F 17.1 > 3,35*1,10*0,35+3,35*0,25*0,25 m3 1,50
< F 17.1 > 2,35*1,10*0,35+2,35*0,25*0,25 m3 1,05
< F 18 > 33,30*1,40*0,35+33,30*0,25*0,25 m3 18,40
< F 19 > 18,20*1,40*0,35+18,20*0,25*0,25 m3 10,06
< F 19 > 9,80*1,40*0,35+9,80*0,25*0,25 m3 5,41
< F 20 > [6,80*1,10*0,35+6,80*0,25*0,25]*2 m3 6,09

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19668 dla ZP i UB "Benbud" in . Benedykt Reder



Ciechocinek seg. B_2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 111,26

7
d.1.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty g ad-
kie o r. do 7 mm [ fi 6 ]

t

< fundament poz. 13.0 >350,96/1000 t 0,3510
RAZEM 0,3510

8
d.1.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty e-
browane o r. 8-14 mm [ fi 10, fi 12 ]

t

< fundament poz. 13.0 >1939,08/1000 t 1,9391
RAZEM 1,9391

1.1.3 ciany podziemia
9

d.1.1.3
KNR 2-02
0206-01 206-
05

ciany betonowe proste grubo ci 24 cm wysoko ci do 3 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu [ C 20/25 ] - ciany zewn trzne

m2

< piwnica > (5,15+1,50+3,48+1,50+14,54+1,50+3,48+1,50+5,46+11,16+
12,09+0,60+3,24+0,60+16,78+11,16)*2,27-0,94*0,67*7

m2 208,38

RAZEM 208,38
10

d.1.1.3
KNR 2-02
0206-01 206-
05

ciany betonowe proste grubo ci 24 cm wysoko ci do 3 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu [ C 20/25 ]- ciany wewn trzna

m2

< piwnica > (3,66+6,84+18,63)*2,31-0,90*2,00 m2 65,49
54,29 << piwnica > (3.35+7.19+3.74+0.52+8.70)*2.31> m2 54,29
< piwnica > (6,00+3,96*4)*2,31-0,94*2,07*2 m2 46,56
< piwnica > (5,16*3+6,96+3,39+0,86)*2,31-0,94*2,07 m2 59,71

RAZEM 226,05
1.1.4 Stropy, wie ce, nadpro a, schody  i balkony

11
d.1.1.4

Analiza w as-
na

enie  na poduszkach  nadpro y prefabrykowanych "YTONG"  - transport
materia ów wyci giem

m

< piwnica > 1,30*18+1,50*2+1,75*8 m 40,40
RAZEM 40,40

12
d.1.1.4

KNR 2-02
0216-02
0216-05

elbetowe p yty stropowe, grubo ci 16 cm p askie - z zastosowaniem pompy
do betonu [ C16/20 ]

m2

< nad piwnic  poz 5,0 >57,20 m2 57,20
RAZEM 57,20

13
d.1.1.4

KNR 2-02
0216-02
0216-05

elbetowe p yty stropowe, grubo ci 24 cm p askie - z zastosowaniem pompy
do betonu [ C16/20 ]

m2

< nad piwnic  poz 5,0 >13,80 m2 13,80
RAZEM 13,80

14
d.1.1.4

Analiza w as-
na

elbetowe p yty balkonowe C 16/20 grubo ci 14 cm p askie - z zastosowa-
niem pompy do betonu, monta  i demonta  stemplowania i deskowania

m2

3,20*1,68*7 m2 37,63
RAZEM 37,63

15
d.1.1.4

KNR-W 2-02
20225-04

Wie ce monolityczne na cianach zewn. o szeroko ci do 30 cm m3

< W 1 > 11,60*0,24*0,26*2 m3 1,45
< W 1 > 5,60*0,24*0,26*2 m3 0,70
< W 1 > 6,20*0,24*0,26*2 m3 0,77
< W 1 > 5,90*0,24*0,26*4 m3 1,47
< W 1 > 4,40*0,24*0,26*2 m3 0,55
< W 1 > 2,00*0,24*0,26*2 m3 0,25
< W 1 > 8,90*0,24*0,26*1 m3 0,56
< W 1 > 15,70*0,24*0,26*1 m3 0,98
< W 1 > 3,20*0,24*0,26*1 m3 0,20
< W 1 > 1,10*0,24*0,26*1 m3 0,07
< W 2 > 23,40*0,24*0,26*1 m3 1,46
< W 2 > 16,70*0,24*0,26*1 m3 1,04
< W 2 > 16,30*0,24*0,26*1 m3 1,02
< W 2 > 5,40*0,24*0,26*1 m3 0,34
< W 2 > 3,40*0,24*0,26*2 m3 0,42
< W 2 > 15,00*0,24*0,26*1 m3 0,94

RAZEM 12,22
16

d.1.1.4
Analiza w as-
na

Dostawa i monta  p yt stropowych kana owych m2

< nad piwnic  > 4,16*0,89*5+4,16*1,19*11+5,36*0,89*4+5,36*1,19*10+
5,66*0,89*2+5,66*1,19*1

m2 172,64

RAZEM 172,64
17

d.1.1.4
Analiza w as-
na

enie betonu w kana ach p yt stropowych m3

0,02*6,00*3*4 m3 1,44
RAZEM 1,44

18
d.1.1.4

KNR 2-02
0210-03

Belki i podci gi elbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
12 - z zastosowaniem pompy do betonu [ C 16/20 ]

m3

< poz 9.1 > 3,13*0,24*0,35 m3 0,26
< poz 9.2 > 2,06*0,24*0,35 m3 0,17

RAZEM 0,43

- 3 -
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Ciechocinek seg. B_2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19

d.1.1.4
KNR 2-02
0218-07

Schody elbetowe belki podestowe i kotwi ce - z zastosowaniem pompy do
betonu [ C16/20 ]

m3

< fundament > 0,20*1,23*0,50 m3 0,12
< belka kotwi ca > 1,73*0,24*0,25 m3 0,10
< belka kotwi ca > 1,85*0,24*0,25*2 m3 0,22
< poz 7.1.1. > 1,73*0,24*0,30 m3 0,12

RAZEM 0,56
20

d.1.1.4
KNR 2-02
0218-02
0218-06

Schody elbetowe proste na p ycie grubo ci 12 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu [ C16/20 ]

m2

< poz 7.1 > 1,80*1,23 m2 2,21
RAZEM 2,21

21
d.1.1.4

KNR 2-02
0218-02
0218-06

Schody elbetowe proste na p ycie grubo ci 19 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu [ C16/20 ]

m2

< poz 7.1 > 2,60*1,23 m2 3,20
RAZEM 3,20

22
d.1.1.4

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty g ad-
kie o r. do 7 mm [ fi 6 ]

t

< p yty elbetowe > 113,05/1000 t 0,1130
< podci gi poz. 9.0 > 3,20/1000 t 0,0032
< podci gi poz. 9.0 > 2,00/1000 t 0,0020
< poz 7.0 >(11,70)/1000 t 0,0117
< poz 10.0 >(161,27)/1000 t 0,1613

RAZEM 0,2912
23

d.1.1.4
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty g ad-
kie o r. 8-14 mm [ fi 10, fi 12 ]

t

< p yty elbetowe > (232,21+46,80)/1000 t 0,2790
RAZEM 0,2790

24
d.1.1.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty e-
browane o r. do 7 mm [ fi 6 ]

t

< poz 8.0 > 39,16/1000 t 0,0392
< fundament poz. 13.0 >302,29/1000 t 0,3023

RAZEM 0,3415
25

d.1.1.4
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty e-
browane o r. 8-14 mm [ fi 10, fi 12 ]

t

< szczegó y po cze  > 1025,28/1000 t 1,0253
< podci gi poz. 9.0 > 19,30/1000 t 0,0193
< podci gi poz. 9.0 > 10,80/1000 t 0,0108
< p yty elbetowe > 129,71/1000 t 0,1297
< poz 7.0 >(54,6)/1000 t 0,0546
< poz 8.0 > 481,18/1000 t 0,4812
< poz 10.0 >(876,30)/1000 t 0,8763

RAZEM 2,5972
1.1.5 Fundamenty i awy fundamentowe - izolacje

26
d.1.1.5

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa [ gruntowanie ]

m2

280,51 m2 280,51
RAZEM 280,51

27
d.1.1.5

NNRNKB
202 0618-01
analogia

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe aw fundamentowych z papy zgrzewalnej - gr
4 mm

m2

< F 11 > 6,25*1,60 m2 10,00
< F 11 > 15,95*1,60 m2 25,52
< F 12 > 4,34*1,40 m2 6,08
< F 13 > 4,34*1,30 m2 5,64
< F 14 > 6,50*1,10 m2 7,15
31,03 << F 15 > 18.25*1.70> m2 31,03
< F 15 > 13,15*1,70 m2 22,36
< F 16 > 4,10*1,10 m2 4,51
< F 17 > 12,80*1,10 m2 14,08
< F 17.1 > 6,40*1,10*4 m2 28,16
< F 17.1 > 5,00*1,10 m2 5,50
< F 17.1 > 6,10*1,10*2 m2 13,42
3,69 << F 17.1 > 3.35*1.10> m2 3,69
2,59 << F 17.1 > 2.35*1.10> m2 2,59
< F 18 > 33,30*1,40 m2 46,62
< F 19 > 18,20*1,40 m2 25,48
< F 19 > 9,80*1,40 m2 13,72
< F 20 > 6,80*1,10*2 m2 14,96

RAZEM 280,51
28

d.1.1.5
KNR 2-02
0602-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa [np. Izolbet S }

m2

< F 11 > 6,25*(1,60-0,25) m2 8,44
< F 11 > 15,95*(1,60-0,25) m2 21,53

- 4 -
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Ciechocinek seg. B_2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
< F 12 > 4,34*(1,40-0,25) m2 4,99
< F 13 > 4,34*(1,30-0,25) m2 4,56
5,53 << F 14 > 6.50*(1.10-0.25)> m2 5,53
< F 15 > 18,25*(1,70-0,25) m2 26,46
< F 15 > 13,15*(1,70-0,25) m2 19,07
3,49 << F 16 > 4.10*(1.10-0.25)> m2 3,49
< F 17 > 12,80*(1,10-0,25) m2 10,88
< F 17.1 > 6,40*(1,10-0,25)*4 m2 21,76
< F 17.1 > 5,00*(1,10-0,25) m2 4,25
< F 17.1 > 6,10*(1,10-0,25)*2 m2 10,37
< F 17.1 > 3,35*(1,10-0,25) m2 2,85
< F 17.1 > 2,35*(1,10-0,25) m2 2,00
< F 18 > 33,30*(1,40-0,25) m2 38,30
< F 19 > 18,20*(1,40-0,25) m2 20,93
< F 19 > 9,80*(1,40-0,25) m2 11,27
< F 20 > 6,80*(1,10-0,25)*2 m2 11,56

RAZEM 228,24
29

d.1.1.5
KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast pna warstwa [ np.Izolbet S ]

m2

< awy fundamentowe > 228,24 m2 228,24
RAZEM 228,24

30
d.1.1.5

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z
emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - [ np. Izolbet S ]

m2

< F 11 > 6,25*0,35*2 m2 4,38
11,17 << F 11 > 15.95*0.35*2> m2 11,17
< F 12 > 4,34*0,35*2 m2 3,04
< F 13 > 4,34*0,35*2 m2 3,04
< F 14 > 6,50*0,35*2 m2 4,55
< F 15 > 18,25*0,35*2 m2 12,78
9,21 << F 15 > 13.15*0.35*2> m2 9,21
< F 16 > 4,10*0,35*2 m2 2,87
< F 17 > 12,80*0,35*2 m2 8,96
< F 17.1 > 6,40*0,35*2*4 m2 17,92
< F 17.1 > 5,00*0,35*2 m2 3,50
< F 17.1 > 6,10*0,35*2*2 m2 8,54
2,35 << F 17.1 > 3.35*0.35*2> m2 2,35
1,65 << F 17.1 > 2.35*0.35*2> m2 1,65
< F 18 > 33,30*0,35*2 m2 23,31
< F 19 > 18,20*0,35*2 m2 12,74
< F 19 > 9,80*0,35*2 m2 6,86
< F 20 > 6,80*0,35*2*2 m2 9,52

RAZEM 146,39
31

d.1.1.5
KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z
emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa [ np. Izolbet S ]

m2

<  F11 -  20 > 146,39 m2 146,39
RAZEM 146,39

32
d.1.1.5

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z
emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - ciany fundamentowe - [ np  Izolbet S ]

m2

(4,91+0,52*2+3,96+3+5,46+0,52*2+7,79+3,96+6,51+0,64*4+3,96+8,15+
5,16+8,15+5,16)*0,10

m2 7,08

(19,54+7,56+1,23+11,85+0,52*2+2,66+0,52)*2*0,10 m2 8,88
(3+5,46+5,21+3,96+8,42+5,15+3,19+5,15)*0,15 m2 5,93

RAZEM 21,89
33

d.1.1.5
KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z
emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa [ np. Izolbet S ]

m2

< ciany fundamentowe > 7,08+8,88+5,93 m2 21,89
RAZEM 21,89

34
d.1.1.5

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z
emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - ciany fundamentowe - [ np  Izolbet S ]

m2

(5,16+1,5+3,48+1,5+14,54+1,5+3,48+1,5+5,46+11,64+12,09+0,6+3,24+
0,6+16,78)*2,80

m2 232,60

RAZEM 232,60
35

d.1.1.5
KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z
emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa  [ np.Izolbet S ]

m2

< ciany fundamentowe > 232,60 m2 232,60
RAZEM 232,60

36
d.1.1.5

Analiza w as-
na

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - przyklejenie p yt styro-
pianowych do cian - styropian ekstrudowany gr 10 cm, klej bitumiczny do
styropianu [ np Izolbet S ]

m2

(5,16+1,5+3,48+1,5+14,54+1,5+3,48+1,5+5,46+11,84+12,09+0,6+3,24+
0,6+16,78)*2,80

m2 233,16

RAZEM 233,16
37

d.1.1.5
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na cianach

m2

(5,16+1,5+3,68+1,5+14,34+1,5+3,68+1,5+5,46+11,84+12,09+0,6+3,44+
0,6+16,58)*2,80

m2 233,72
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RAZEM 233,72

38
d.1.1.5

KNR 2-02
0616-04

Izolacje z papy asfalt.na sucho pionowa - jedna warstwa Uwaga - folia kube -
kowa

m2

(5,16+1,5+3,68+1,5+14,34+1,5+3,68+1,5+5,46+11,84+12,09+0,6+3,44+
0,6+16,58)*(2,80-1,10)

m2 141,90

RAZEM 141,90
39

d.1.1.5
KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgoc.pow okowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z
emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - lepik asfaltowy

m2

< ciany fundamentowe > 47,74 m2 47,74
RAZEM 47,74

40
d.1.1.5

NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe aw fundamentowych z papy zgrzewalnej -
ciany fundamentowe papa gr 4 mm

m2

(3,96*5+5,16*3+1,23+7,56+31,63+16,78+3,14+1,1+8,46)*0,24 m2 25,24
(11,16+5,40+1,5+3+1,74+14,54+1,74+3+1,74+5,46+11,16+12,33+0,36+
3,24+0,36+17,02)*0,24

m2 22,50

RAZEM 47,74
1.2 Stan "surowy"

1.2.1 ciany wewn trzne,  zewn trzne i balustrady
41

d.1.2.1
KNR K-02
0103-09

ciany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej
[ kl 20, zapr cem-wap M-8 ] - ciany zewn trzne

m2

< ciana szczytowa > 11,64*[(10,74+9,04)*0,5]*2 m2 230,24
< ciana tylna > (5,15*9,04)+(1,5*9,42+3,00*(9,96+9,42)*0,5+1,5*9,42)+
((0,24+14,54+0,24)*9,04)+(1,50*9,42*2+3,00*(9,42+9,96)*0,5)+5,46*9,04

m2 346,36

< ciana frontowa > 16,78*9,04+(0,6*9,42+2,76*(9,92+9,42)*0,5+0,6*9,42)+
12,09*9,04

m2 298,98

< minus okna i drzwi > -(1,94*2,37*15+1,24*1,57*21+1,04*1,57*15+1,84*
1,57*6+0,64*1,57*6+1,04*2,37*6+0,94*1,57*4+2,16*2,10)

m2 -182,93

< minus wie ce > -(5,15+1,50*2+3,00+0,24+14,54+0,24+1,50*2+3,00+
5,46+11,64+16,78+0,60*2+2,76+12,09+11,64)*3*0,26

m2 -73,12

< ogniomur >12,50*0,30 m2 3,75
RAZEM 623,28

42
d.1.2.1

KNR K-02
0103-09

ciany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej
[ kl 20, zapr cem-wap M-8 ] - ciany wewn trzne

m2

< parter > (3,96*3+1,56*2+26,61+5,16*4+31,63-2,76+9,90)*2,64 m2 266,69
< parter > -(0,9*7+0,8)*2,0 m2 -14,20
< I pi tro > {9,90+3,96*3+5,16*4+1,56*2+26,61+31,63-2,76)*2,64 m2 266,69
< I pi tro >-{0,90*7+0,8)*2,00 m2 -14,20
< I pi tro > {9,90+3,96*3+5,16*4+1,56*2+26,61+31,63-2,76)*2,64 m2 266,69
< II pi tro >-{0,90*7+0,8)*2,00 m2 -14,20

RAZEM 757,47
1.2.2 Stropy, wie ce, nadpro a, schody, podesty

43
d.1.2.2

Analiza w as-
na

enie  na poduszkach  nadpro y prefabrykowanych "YTONG"  - transport
materia ów wyci giem

m

< parter > 1,30*6+1,50*28+1,75*14+2,50*4+2,75*2 m 89,80
< I pi tro > 1,30*10+1,50*28+1,75*14+2,50*4 m 89,50
< II pi tro > 1,30*10+1,50*28+1,75*14+2,50*4 m 89,50

RAZEM 268,80
44

d.1.2.2
KNR 2-02
0216-02
0216-05

elbetowe p yty stropowe, grubo ci 16 cm p askie - z zastosowaniem pompy
do betonu [ C16/20 ]

m2

< nad parterem poz 4,0 >40,80 m2 40,80
< nad I pi trem poz 3,0 >40,80 m2 40,80
< nad II pi trem poz 3,0 >40,80 m2 40,80

RAZEM 122,40
45

d.1.2.2
KNR 2-02
0216-02
0216-05

elbetowe p yty stropowe, grubo ci 24 cm p askie - z zastosowaniem pompy
do betonu [ C16/20 ]

m2

< nad parterem poz 4,0 >24,60 m2 24,60
< nad I pi trem poz 3,0 >24,60 m2 24,60
< nad II pi trem poz 3,0 >24,60 m2 24,60

RAZEM 73,80
46

d.1.2.2
Analiza w as-
na

elbetowe p yty balkonowe C 16/20 grubo ci 14 cm p askie - z zastosowa-
niem pompy do betonu, monta  i demonta  stemplowania i deskowania

m2

3,20*1,68*14 m2 75,26
RAZEM 75,26

47
d.1.2.2

KNR-W 2-02
20225-04

Wie ce monolityczne na cianach zewn. o szeroko ci do 30 cm m3

< W 1 > 11,60*0,24*0,26*6 m3 4,34
< W 1 > 5,60*0,24*0,26*6 m3 2,10
< W 1 > 6,20*0,24*0,26*4 m3 1,55
< W 1 > 1,60*0,24*0,26*4 m3 0,40
< W 1 > 5,90*0,24*0,26*4 m3 1,47
< W 1 > 4,40*0,24*0,26*2 m3 0,55
< W 1 > 2,00*0,24*0,26*5 m3 0,62
< W 1 > 3,20*0,24*0,26*2 m3 0,40
< W 2 > 16,70*0,24*0,26*2 m3 2,08
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< W 2 > 5,40*0,24*0,26*2 m3 0,67
< W 2 > 3,40*0,24*0,26*4 m3 0,85
< W 2 > 15,00*0,24*0,26*1 m3 0,94
< W 2 > 12,09*0,24*0,26*2 m3 1,51
< W 2 > 26,60*0,24*0,26*6 m3 9,96
< W 2 > 5,40*0,24*0,26*2 m3 0,67
< W 3 > 2,00*0,18*0,26*3 m3 0,28
< W 3 > 3,60*0,18*0,26*3 m3 0,51
< W 1.1 > 3,20*0,24*1,01*1 m3 0,78
< W 1.2 > 1,70*0,24*1,01*4 m3 1,65
< W 2.1 > 17,00*0,24*0,26*1 m3 1,06
< W 2.1 > 5,40*0,24*0,26*1 m3 0,34
< W 2.1 > 15,00*0,24*0,26*1 m3 0,94
< W 2.1 > 5,60*0,24*0,26*1 m3 0,35
< W 2.1 > 12,30*0,24*0,26*1 m3 0,77
< W 2.2 > 0,80*0,24*0,26*2 m3 0,10
< W 2.2 > 3,40*0,24*0,26*2 m3 0,42

RAZEM 35,31
48

d.1.2.2
Analiza w as-
na

Dostawa i monta  p yt stropowych kana owych m2

< nad parterem > 4,16*0,89*2+4,16*1,19*9+4,16*1,49*3+5,36*0,89*6+5,36*
1,19*16+5,36*1,49*1+5,66*0,89*4+5,66*1,19*2+5,96*1,49*2

m2 260,60

< nad I pi trem > 4,16*0,89*2+4,16*1,19*9+4,16*1,49*3+5,36*0,89*6+5,36*
1,19*16+5,36*1,49*1+5,66*0,89*4+5,66*1,19*2+5,96*1,49*2

m2 260,60

< nad II pi trem > 2,96*0,89*4+2,96*1,19*2+4,16*0,89*2+4,16*1,19*9+4,16*
1,49*3+5,36*0,89*6+5,36*1,19*16+5,36*1,49*1+5,66*0,89*4+5,66*1,19*2+
5,96*1,49*2

m2 278,18

RAZEM 799,38
49

d.1.2.2
Analiza w as-
na

enie betonu w kana ach p yt stropowych m3

0,02*6,00*3*12 m3 4,32
RAZEM 4,32

50
d.1.2.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty g ad-
kie o r. do 7 mm [ fi 6 ]

t

< szczegó y po cze  > 253,44/1000 t 0,2534
< p yty elbetowe > (370,13-113,05)/1000 t 0,2571
< podci gi poz. 9.0 > 3,20/1000 t 0,0032
< podci gi poz. 9.0 > 2,00/1000 t 0,0020
< poz 2.1 > 2,38/1000 t 0,0024
< poz 7.0 >(1,6+3,6+21,6+4,4+16,2+3,6+3,6)/1000 t 0,0546
< poz 10.0 >(668,6-161,27)/1000 t 0,5073

RAZEM 1,0800
51

d.1.2.2
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty g ad-
kie o r. 8-14 mm [ fi 10, fi 12 ]

t

< p yty elbetowe > (584,13+46,80)/1000 t 0,6309
RAZEM 0,6309

52
d.1.2.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty e-
browane o r. do 7 mm [ fi 6 ]

t

< poz 8.0 > (117,48-39,16)/1000 t 0,0783
RAZEM 0,0783

53
d.1.2.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty e-
browane o r. 8-14 mm [ fi 10, fi 12 ]

t

< szczegó y po cze  > 1025,28/1000 t 1,0253
< p yty elbetowe > (406,72-129,71)/1000 t 0,2770
< poz 2.1 > 30,11/1000 t 0,0301
< poz 7.0 >(6,0+13,0+207,4+13,0+13,0+13,0+160,1)/1000 t 0,4255
< poz 8.0 > (1104,68-481,18)/1000 t 0,6235
< poz 10.0 >(3818,61-876,30)/1000 t 2,9423

RAZEM 5,3237
54

d.1.2.2
KNR 2-02
0218-07

Schody elbetowe belki podestowe i kotwi ce - z zastosowaniem pompy do
betonu [ C16/20 ]

m3

< poz 7.4.1. > 1,85*0,24*0,30*2 m3 0,27
< poz 7.4.2. > 1,85*0,24*0,30*2 m3 0,27
< poz 7.5.1. > 1,85*0,24*0,30*2 m3 0,27
< poz 7.5.2. > 1,85*0,24*0,30*2 m3 0,27

RAZEM 1,08
55

d.1.2.2
KNR 2-02
0218-02
0218-06

Schody elbetowe proste na p ycie grubo ci 12 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu [ C16/20 ]

m2

< poz 7.4 > 1,56*1,35*2 m2 4,21
< poz 7.5 > (0,60+2,52)*1,35*2 m2 8,42

RAZEM 12,63
56

d.1.2.2
KNR 2-02
0218-02
0218-06

Schody elbetowe proste na p ycie grubo ci 20 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu [ C16/20 ]

m2

< poz 7.4 > 3,92*1,35*2 m2 10,58
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< poz 7.5 > 0,84*1,35*2 m2 2,27

RAZEM 12,85
1.2.3 cianki dzia owe w poziomie nadziemia, poddasza

57
d.1.2.3

KNR 2-02
0120-02

cianki dzia owe pe ne z cegie  pe nych grubo ci 1/2 ceg.- cianki piwnic [
ceg a kl 15, zapr cem-wap M-5 ] - ciany wewn trzne

m2

3,96*2,46-0,94*2,07*2+3,54*2,46+3,00*2,46 m2 21,94
(3,24+3,06+3,96*2)*2,46-0,94*2,07*4 m2 27,20
(5,16*4+3,23*2+3,43*2+3,28*2+3,38*2)*2,46-0,94*2,07*3*4 m2 92,96
1,52*2,73+2,16*(2,27+2,73)*0,5+1,23*2,27-0,90*2,00 m2 10,54
(5,16+3,96)*2,46 m2 22,44
< obudowa przewodów > (0,52*2+0,40)*2,46*3+(0,52+0,40)*2,46*3+(0,52+
0,40)*2*2,46

m2 21,94

RAZEM 197,02
58

d.1.2.3
Analiza w as-
na

Wentylacyjne kana y z pustaków z betonu lekkiego m

< parter > 2,88*(2+1+2+4+1+1+1+2+2+1+2+1) m 57,60
< I pi tro > 2,88*(3+2+4+6+2+2+2+3+3+2+3+2) m 97,92
< II pi tro > 2,88*(4+3+6+8+3+3+3+4+4+3+4+3) m 138,24
< stropodach > 3,05*4+2,48*4+2,43*6+2,35*8+2,86*4+3,29*4+2,72*4+3,10*
4+3,10*4+2,72*4+3,10*4+2,72*4

m 149,94

RAZEM 443,70
59

d.1.2.3
KNR 2-02
0121-03

cianki dzia owe z p ytek piano- lub gazobetonowych grubo ci 12 cm [ blocz-
ki odm 700, zapr cem-wap M-5 ] - ciany wewn trzne

m2

< parter K1 > (5,16+2,30+2,93+1,83+3,56)*2,64-0,80*2,0*4 m2 35,26
< parter K2 > (5,16+2,3+2,93+1,83+3,56)*2,64-0,80*2,00*4 m2 35,26
< parter K3 > (3,96+2,59+1,25+5,03)*2,64-0,80*2,00*4 m2 27,47
< parter K4 > (3,96+2,15+3,56)*2,64-0,80*2,00*3 m2 20,73
< parter K5 > (3,96*2+4,17+2,54)*2,64-0,80*2,00*4 m2 32,22
< parter K6 > (3,96+3,18+2,74)*2,64-0,80*2,00*3 m2 21,28
< parter K7 > (5,16+2,12+3,21+1,95+3,44)*2,64-0,80*2,00*4 m2 35,52
< I pi tro K8 > (5,16+2,3+2,93+3,44+1,95)*2,64-0,80*2,00*4 m2 35,26
< I pi tro K9 > (5,16+1,83+3,56+2,93+2,3)*2,64-0,80*2,00*4 m2 35,26
< I pi tro K10 > (3,96+2,59+5,03+1,25)*2,64-0,8*2,0*4 m2 27,47
< I pi tro K11 > (3,96+3,56-0,46+2,15)*2,64-0,8*2,0*3 m2 19,51
< I pi tro K12 > (3,96*2+4,17+2,54)*2,64-0,80*2,00*4 m2 32,22
< I pi tro K13 > (3,96+3,18+2,74)*2,64-0,8*2,0*3 m2 21,28
< I pi tro K14 > (5,16+2,12+3,21+1,83+3,56)*2,64-0,8*2,0*4 m2 35,52
< II pi tro K15 > (5,16+1,83+3,56+2,93+2,3)*2,64-0,80*2,00*4 m2 35,26
< II pi tro K16 > (5,16+1,83+3,56+2,93+2,3)*2,64-0,80*2,00*4 m2 35,26
< II pi tro K17 > (3,96+2,59+5,03+1,25)*2,64-0,8*2,0*4 m2 27,47
< II pi tro K18 > (3,96+3,56-0,40+2,15)*2,64-0,8*2,0*3 m2 19,67
< II pi tro K19 > (3,96*2+4,17+2,54)*2,64-0,80*2,00*4 m2 32,22
< II pi tro K20 > (3,96+3,18+2,74)*2,64-0,8*2,0*3 m2 21,28
< II pi tro K21 > (5,16+2,12+3,21+1,83+3,56)*2,64-0,8*2,0*4 m2 35,52

RAZEM 620,94
60

d.1.2.3
KNR 2-02
0121-01

cianki dzia owe z p ytek piano- lub gazobetonowych grubo ci 6 cm - obudo-
wa przewodów kominowych [ odm 700, ]

m2

< parter > (0,4+0,91+0,25+0,46+0,4+1,11+0,4+1,16+0,25+0,46+0,4+0,71)*
2,64

m2 18,24

< parter > (0,25+0,46+0,4+0,91+0,25+0,46+0,4+0,91+0,4+0,91+0,40+0,31)*
2,64

m2 16,00

< I pi tro > (0,4+1,16+0,4+0,56+0,4*2+1,23+0,4+1,41+0,4+0,56+0,4+0,96)*
2,64

m2 22,92

< I pi tro > (0,41+0,56+0,4+1,16+0,4+0,56+0,4+1,16+0,4+1,16+0,4+0,56)*
2,64

m2 19,98

< II pi tro > (0,4+1,16+0,4+0,56+0,4*2+1,36+0,4+1,66+0,4+0,56+0,4+0,96)*
2,64

m2 23,92

< II pi tro > (0,4+0,56+0,4+1,16+0,4+0,56+0,4+1,16+0,4+1,16+0,4+0,56)*
2,64

m2 19,96

RAZEM 121,02
61

d.1.2.3
Analiza w as-
na

cianki pe ne z cegie  pe nych klinkierowych kolor piaskowy grubo ci 1/2 ceg.
, osadzenie kratek wentylacyjnych 48 szt

m2

< kominy > (0,4+1,34)*2*2,81+(0,4+0,74)*2*2,24+(0,4+1,59)*2*2,19+(0,4+
1,84)*2*2,11+(0,4+0,74)*2*2,62+(0,4+1,14)*2*3,05+(0,4+0,74)*2*2,48+
(0,4+1,34)*2*2,86+(0,4+1,34}*2*2,86+(0,4+0,74)*2*2,48+(0,4+1,34)*2*
2,86+(0,4+0,74)*2*2,48+(0,40+0,64)*2*0,70*7

m2 105,44

RAZEM 105,44
62

d.1.2.3
Analiza w as-
na

Spoinowanie  cianki klinkierowej obudowy kominów m2

< kominy > (0,64+1,34)*2*2,81+(0,64+0,74)*2*2,24+(0,64+1,59)*2*2,19+
(0,64+1,84)*2*2,11+(0,64+0,74)*2*2,62+(0,64+1,14)*2*3,05+(0,64+0,74)*2*
2,48+(0,64+1,34)*2*2,86+(0,64+1,34}*2*2,86+(0,64+0,74)*2*2,48+(0,64+
1,34)*2*2,86+(0,64+0,74)*2*2,48+(0,64+0,64)*2*0,70*7

m2 122,69

RAZEM 122,69
1.2.4 Dach konstrukcja
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63

d.1.2.4
Analiza w as-
na

Przygotowanie  i odwi zanie elementów sk adowych konstrukcji, z drewna
C24 zaipregnowanego min 2-krotnie preparatem solnym,  zaimpregnowanie
miejsc docinanych, u enie i zmontowanie konstrukcji z uwzgl dnieniem ko-
niecznego materia u zgodnie z projektem

m3

15,78 m3 15,78
RAZEM 15,78

64
d.1.2.4

Analiza w as-
na

Podbitka z desek desek drewnianych gr 20 mm zaimregnowanych 2-krotnie
preparatem solnym, wykonanie otworów wlotowych i zabezpieczenie siatk

m2

(4,73+1,5+1,5+14,18+1,5+1,5+5,46+12,09+0,6+0,6+16,36)*0,62 m2 37,21
(6,89+2,52+2,64*2)*2*0,32 m2 9,40

RAZEM 46,61
65

d.1.2.4
KNR 2-02
0410-01

Deskowanie po aci dachowych z tarcicy nasyconej [ min 2-krotnie preparatem
solnym ]

m2

[391,61+19,5+19,5+14,00]*1,05 m2 466,84
RAZEM 466,84

1.2.5 Dach - pokrycie, obróbki blacharskie
66

d.1.2.5
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu ponad
25 cm [ poliester mat ]

m2

< nakrywa kominowa > (0,84*1,54-0,40*0,57)+(0,84*0,94)+(0,84*1,79-0,40*
0,57)+(0,84*2,04-0,40*0,57)+(0,84*0,94)+(0,84*1,34-0,40*0,40)+(0,84*0,94)
+(0,84*1,54-0,40*0,57)+(0,84*1,54-0,40*0,57}+(0,84*0,94)+(0,84*1,54-0,40*
0,57)+(0,84*0,94)+(0,84*0,84)*7

m2 16,88

RAZEM 16,88
67

d.1.2.5
Analiza w as-
na

Pokrycie dachów drewnianych  pap  termozgrzewaln  dwuwarstwowe, papa
podk adowa SBS gr 3 mm do mocowania mechanicznego, papa nawierzch-
niowa SBS o wzorze dachówki w kolorze czerwonym zamontowanie kominka
wentylacyjnego klatki schodowej

m2

[391,61+19,5+19,5+14,00]*1,05 m2 466,84
RAZEM 466,84

68
d.1.2.5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu ponad
25 cm [ poliester mat ]

m2

< pas nadrynnowy > (4,73+2,55+2,55+14,18+2,55+2,55+5,78+12,40+1,66+
1,66+16,36)*0,25

m2 16,74

< pas podrynnowy > (4,73+2,55+2,55+14,18+2,55+2,55+5,78+12,40+1,66+
1,66+16,36)*0,30

m2 20,09

< kosz > (3,78*2*2+3,60*2)*0,40 m2 8,93
< wiatrownica > (6,89+2,52+2,64*2)*2*0,35 m2 10,28
< pokrycie ogniomura > 6,89*2*0,35 m2 4,82
< bok ogniomura > 6,89*2*0,45 m2 6,20
< obr kominów > (0,64+0,78+0,64+1,66+0,64+1,93+0,64+0,78+0,64+0,87+
0,31+0,64+0,78+0,64*2+1,40*2+0,64+0,78+0,64+1,40+0,64+0,78)*2*0,35+
(0,64*2+1,40)*0,35

m2 14,88

RAZEM 81,94
69

d.1.2.5
NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu do 25
cm [ poliester mat ]

m2

14,21 << obr kominów > (0.64+0.78+0.64+1.66+0.64+1.93+0.64+0.78+0.
64+0.87+0.31+0.64+0.78+0.64*2+1.40*2+0.64+0.78+0.64+1.40+0.64+0.78)
*2*0.35+(0.64*2+1.40)*0.10>

m2 14,21

RAZEM 14,21
70

d.1.2.5
Analiza w as-
na

Monta  prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej gr 0,65
mm pó okr ych o r. 15 cm warstwa wierzchnia poliester mat wraz z akce-
soriami

m

< pas nadrynnowy > 4,73+14,18+5,78+12,40+16,36 m 53,45
RAZEM 53,45

71
d.1.2.5

Analiza w as-
na

Monta  prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej gr 0,65
mm pó okr ych o r. 12 cm warstwa wierzchnia poliester mat wraz z akce-
soriami

m

< pas nadrynnowy > 2,55+2,55+2,55+2,55+1,66+1,66 m 13,52
RAZEM 13,52

72
d.1.2.5

Analiza w as-
na

Monta  prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej- zbiorniczki
przy rynnach

szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

73
d.1.2.5

Analiza w as-
na

Monta  prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej  gr 0,65 mm
okr ych o r. 12 cm warstwa wierzchnia poliester mat wraz z akesoriami

m

(0,46+0,70+9,14+0,24)*3+(0,46+0,70+9,14+0,24)*4 m 73,78
RAZEM 73,78

74
d.1.2.5

Analiza w as-
na

Monta  podestów  kominiarskich wraz z akcesoriami m

1+1+1+1+1+2,7+1 m 8,70
RAZEM 8,70

75
d.1.2.5

Analiza w as-
na

Monta  drabin  kominiarskich wraz z akcesoriami m

2,1+2,2+3,06 m 7,36
RAZEM 7,36
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76

d.1.2.5
NNRNKB
202 0539-04

(z.VI) Pokrycie dachów blach  powlekan  - monta  barier niegowych wraz z
akcesoriami

m

4,03+12,71+4,63+11,2+15,69 m 48,26
RAZEM 48,26

77
d.1.2.5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu ponad
25 cm [ poliester mat ] - balkon

m2

[(3,20+1,58*2)*4+(3,20+1,50*2)*4*2+(3,10+1,58)*3+(3,02+1,50)*3*2]*0,22 m2 25,56
RAZEM 25,56

1.2.6 Izolacje przeciw wilgociowe, cieplne i p-d w.
78

d.1.2.6
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa [ EPS  200-036 gr 8 cm ]

m2

< nad piwnic  poz 5,0 >57,20 m2 57,20
< nad parterem poz 4,0 >40,80 m2 40,80
< nad I pi trem poz 3,0 >40,80 m2 40,80
< nad II pi trem poz 3,0 >40,80 m2 40,80

RAZEM 179,60
79

d.1.2.6
KNR 2-02
0609-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa [ pionowo gr 2 cm jako dylatacja ]

m2

972,02*1,16*0,24 m2 270,61
RAZEM 270,61

80
d.1.2.6

Analiza w as-
na

Docieplenie spodu p yt balkonowych  p ytami styropianowymi przy u yciu got.
zapraw klej cych wraz z przyg. pod a, zagruntowaniem, osadzeniem ko -
ków i r czne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki na podk adzie, sty-
ropian EPS 100-038 gr 5 cm

m2

3,20*1,58*4+3,20*1,50*4*2+3,10*1,58*3+3,02*1,50*3*2 m2 100,50
RAZEM 100,50

81
d.1.2.6

Analiza w as-
na

Ochrona naro ników wypuk ych k townikiem metalowym m

(3,20+1,58*2)*4+(3,20+1,50*2)*4*2+(3,10+1,58)*3+(3,02+1,50)*3*2 m 116,20
RAZEM 116,20

82
d.1.2.6

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa [ gruntowanie ]

m2

3,20*1,68*21 m2 112,90
RAZEM 112,90

83
d.1.2.6

NNRNKB
202 0618-02

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.do 5 m2
Krotno  = 2

m2

3,20*1,68*21 m2 112,90
RAZEM 112,90

84
d.1.2.6

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa [ folia hydroizo-
lacyjna ]

m2

31,63*11,16+3*1,5+3*1,5+2,76*0,6 m2 363,65
RAZEM 363,65

85
d.1.2.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z we ny mineralnej poziome z p yt uk ada-
nych na sucho - jedna warstwa [ 0,035W/mK gr 13 cm A1]

m2

31,63*11,16+3*1,5+3*1,5+2,76*0,6 m2 363,65
RAZEM 363,65

86
d.1.2.6

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z we ny mineralnej poziome z p yt uk ada-
nych na sucho - ka da nast pna warstwa [ 0,0365 W/mK gr 13 cm A1]

m2

31,63*11,16+3*1,5+3*1,5+2,76*0,6 m2 363,65
RAZEM 363,65

87
d.1.2.6

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa [ folia wysoko-
paroprzepuszczalna 800g/m2/doba ]

m2

31,63*11,16+3*1,5+3*1,5+2,76*0,6 m2 363,65
RAZEM 363,65

88
d.1.2.6

KNR 2-02
0609-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa [ pionowo gr 2 cm jako dylatacja ]

m2

(3*5,45+5,22*3,95+3,18*5,16+5,04*5,16+3,39*4,06)*1,16*0,15 m2 16,21
RAZEM 16,21

89
d.1.2.6

KNR 2-02
0616-02
analogia

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy [ folia posadzko-
wa ]
Krotno  = 2

m2

3*5,45+5,22*3,95+3,18*5,16+5,04*5,16+3,39*4,06 m2 93,15
RAZEM 93,15

90
d.1.2.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa [ EPS 100-038 gr 10 cm ]

m2

< K 7 > 4,01+4,96+9,19+6,0+16,01 m2 40,17
< K 7 > -3,39*1,10 m2 -3,73
< K 6 > 16,16+3,31+4,50+9,04+7,29 m2 40,30
< K 6 > -1,8*3,18 m2 -5,72
< K 5 > 16,13 m2 16,13

RAZEM 87,15
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91

d.1.2.6
KNR 2-02
0609-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa [ pionowo gr 2 cm jako dylatacja ]

m2

96,60*1,16*0,05 m2 5,60
RAZEM 5,60

92
d.1.2.6

KNR 2-02
0609-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa [ pionowo gr 2 cm jako dylatacja ]

m2

(3,94+2,7+2,14+4,3+6,93+2,7+5,65+2,7)*0,15*2 m2 9,32
(7,19+3,85+7,29+3,85)*2*0,15 m2 6,65
(0,4+18,57+6,15)*2*0,15 m2 7,54
(10,99+0,4+1,25)*2*0,15 m2 3,79

RAZEM 27,30
93

d.1.2.6
KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa [ gruntowanie ]

m2

4,91*3,96+3*5,46+7,79*3,96+6,51*3,96 m2 92,45
8,15*5,16+8,15*5,16 m2 84,11
19,54*1,56+6*2,76 m2 47,04
11,85*1,56+3,15*1,1 m2 21,95

RAZEM 245,55
94

d.1.2.6
NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2 [ papa gr 4 mm ]
Krotno  = 2

m2

4,91*3,96+3*5,46+7,79*3,96+6,51*3,96 m2 92,45
8,15*5,16+8,15*5,16 m2 84,11
19,54*1,56+6*2,76 m2 47,04
11,85*1,56+3,15*1,1 m2 21,95

RAZEM 245,55
95

d.1.2.6
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa [ EPS 100-038 gr 5 cm ]

m2

138,26+41,39+55,67 m2 235,32
RAZEM 235,32

96
d.1.2.6

KNR 2-02
0609-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa [ pionowo gr 2 cm jako dylatacja ]

m2

235,32*1,16*0,05 m2 13,65
RAZEM 13,65

97
d.1.2.6

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa [ folia hydroizo-
lacyjna ]

m2

8,15*5,16+8,15*5,16 m2 84,11
1,84*1,8+3,96*5,15+3,0*5,46+7,79*3,96+6,75*3,96 m2 97,66
< K 6 > 1,8*3,18 m2 5,72
< K 7 > 3,39*1,10 m2 3,73

RAZEM 191,22
98

d.1.2.6
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa [ styropian akustyczny gr 5 cm ]

m2

< mieszkania > 38,75+38,75+37,16+28,55+39,94-16,13 m2 167,02
< K 6 > 1,8*3,18 m2 5,72
< K 7 > 3,39*1,10 m2 3,73

RAZEM 176,47
99

d.1.2.6
KNR 2-02
0609-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa [ pionowo gr 2 cm jako dylatacja ]

m2

167,02*1,16*0,05 m2 9,69
RAZEM 9,69

100
d.1.2.6

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa [ folia paroizola-
cyjna ]

m2

< mieszkania > 38,75+38,75+37,16+28,55+39,94-16,13 m2 167,02
< K 6 > 1,8*3,18 m2 5,72
< K 7 > 3,39*1,10 m2 3,73

RAZEM 176,47
101

d.1.2.6
KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa [ folia hydroizo-
lacyjna ]

m2

< I pi tro mieszkania > 8,15*5,16+8,15*5,16+8,43*5,16+3,18*5,16 m2 144,02
< I pi tro mieszkania > (1,84*1,8+8,15*3,96+3*1,5)+7,79*3,96+(9,75*3,96+
3*1,5)+(5,22*3,96+3,18*1,80)

m2 140,44

< II pi tro mieszkania > 5,16*8,15+5,16*8,15+8,43*5,16+3,18*5,16 m2 144,02
< II pi tro > 1,84*1,8+8,15*3,96+3*1,5+7,79*3,96+9,75*3,96+3*1,5+5,22*
3,96+3,18*1,80

m2 140,44

RAZEM 568,92
102

d.1.2.6
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa [styropian akustyczny gr 5 cm ]

m2

< mieszkania  I pi tro > 38,52+38,52+36,93+28,55+39,83+40,06+39,94 m2 262,35
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< mieszkania  II pi tro > 38,52+38,52+36,93+28,43+39,71+40,06+39,94 m2 262,11

RAZEM 524,46
103

d.1.2.6
KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa [ folia paroizola-
cyjna ]

m2

< mieszkania  I pi tro > 38,52+38,52+36,93+28,55+39,83+40,06+39,94 m2 262,35
< mieszkania  II pi tro > 38,52+38,52+36,93+28,43+39,71+40,06+39,94 m2 262,11

RAZEM 524,46
104

d.1.2.6
KNR 2-02
0609-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa [ pionowo gr 2 cm jako dylatacja ]

m2

524,46*1,16*0,05 m2 30,42
RAZEM 30,42

105
d.1.2.6

KNR 0-23
2612-08
analogia

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona naro ników wypuk ych k townikiem metalowym

m

< pas przy ociepleniu na korytarzu i w kom. lokatorskiej > 1,25*2+1,56+1,25*
2

m 6,56

RAZEM 6,56
106

d.1.2.6
KNR 0-23
2612-06
analogia

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na cianach [ na suficie w piwnicy i za enie 5 szt
kratek wentylacyjnych ]

m2

4,91*3,96+3*5,46+7,79*3,96+6,51*3,96 m2 92,45
8,15*5,16+8,15*5,16+1,84*1,56+3,15*0,86+3,18*1,56 m2 94,65
< pas przy ociepleniu na korytarzu i kom. lokatorskiej > 1,25*0,10*2+1,25*
0,10*2+1,56*0,10

m2 0,66

RAZEM 187,76
107

d.1.2.6
Analiza w as-
na

Ocieplenie cian p yt  z pianki poliuretanowej gr 20 mm zespolonej z p yt
GK

m2

< komunikacja parter > (26,13*2+1,50*2-2,70)*2,72 m2 142,96
< komunikacja parter > -1,04*2,07*7 m2 -15,07
< komunikacja I pi tro > (26,13*2+1,50*2-2,70)*2,72 m2 142,96
< komunikacja I pi tro > -1,04*2,07*7 m2 -15,07
< komunikacja II pi tro > (26,13*2+1,50*2-2,70)*2,72 m2 142,96
< komunikacja II pi tro > -1,04*2,07*7 m2 -15,07
< kl. schodowa > 4,36*2,24*2+6,03*0,48*2 m2 25,32
< kl. schodowa > 6,03*5,24*2 m2 63,19

RAZEM 472,18
108

d.1.2.6
KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z we ny mineralnej pionowe z p yt uk ada-
nych na sucho [ gr 5 cm ]

m2

< wiatro ap > 1,52*2,24*2 m2 6,81
RAZEM 6,81

1.2.7 Okna i drzwi zewn trzne
109

d.1.2.7
KNR 0-15
0526-01

Osadzenie okien w po aci dachowej - wykonanie konstrukcji no nej m

(0,88+0,98)*2 m 3,72
RAZEM 3,72

110
d.1.2.7

KNR 0-15
0526-02

Osadzenie okien w po aci dachowej [ wy az dachowy o wym 0,88*0,98 cm ] szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

111
d.1.2.7

KNR 0-19
1022-02

Monta  okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o
pow. do 0.6 m2

m2

< Op1 > 0,90*0,60*6 m2 3,24
RAZEM 3,24

112
d.1.2.7

KNR 0-19
1022-12

Monta  drzwi balkonowych z PCV bez obróbki obsadzenia m2

< O 1 > 1,80*2,30*15 m2 62,10
RAZEM 62,10

113
d.1.2.7

KNR 0-19
1022-07

Monta  okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2

m2

< O 2 > 1,20*1,50*21 m2 37,80
RAZEM 37,80

114
d.1.2.7

KNR 0-19
1022-06

Monta  okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

< O 3 > 1,00*1,50*15 m2 22,50
RAZEM 22,50

115
d.1.2.7

KNR 0-19
1022-11

Monta  okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

< O 4 > 1,80*1,50*6 m2 16,20
RAZEM 16,20

116
d.1.2.7

KNR 0-19
1022-03

Monta  okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o
pow. do 1.0 m2

m2

< O 5 > 0,60*1,50*6 m2 5,40
RAZEM 5,40
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117

d.1.2.7
KNR 0-19
1022-12

Monta  drzwi balkonowych z PCV bez obróbki obsadzenia m2

< O 8 > 0,90*2,30*6 m2 12,42
RAZEM 12,42

118
d.1.2.7

KNR 0-19
1022-06

Monta  okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

< O 9 > 0,90*1,50*4 m2 5,40
RAZEM 5,40

119
d.1.2.7

Analiza w as-
na

Obsadzenie  podokienników  systemowych z p yty MDF m

1,30*21+1,10*15+1,90*6+0,70*6+1,00*4 m 63,40
RAZEM 63,40

120
d.1.2.7

Analiza w as-
na

Drzwi stalowe ciep e oszklone powlekane, zabezpieczenia przeciww amanio-
we - dostawa i osadzenie

m2

< D1 > (0,90+0,35+0,77)*2,00 m2 4,04
RAZEM 4,04

1.3 Stan wyko czeniowe
1.3.1 Tynki i oblicowania
121

d.1.3.1
KNR 2-02
0801-04

Tynki wewn trzne zwyk e kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i
podci gach

m2

< piwnica > 1,56*0,24*2+2,63*0,24 m2 1,38
< piwnica > 1,15*1,56 m2 1,79
< piwnica wózkownia > 9,56 m2 9,56
< piwnica komunikacja > 1,56*(16,18+8,43) m2 38,39
39,11 << parter komunikacja > 26.07*1.50> m2 39,11
< parter wiatro ap > 4,01 m2 4,01
39,11 << I pi tro  komunikacja > 26.07*1.50> m2 39,11
39,11 << II pi tro  komunikacja > 26.07*1.50> m2 39,11
< parter mieszkania > 38,75+38,75+37,16+28,55+39,94+40,29+40,17 m2 263,61
< mieszkania - I pi tro > 38,52+38,52+36,93+28,55+39,83+40,06+39,94 m2 262,35
< mieszkania  II pi tro > 38,52+38,52+36,93+28,43+39,71+40,06+39,94 m2 262,11
< kl. schodowa > (0,24+0,18*2+0,04)*2,76+4,56*1,23+0,11*1,23+1,08*1,53 m2 9,16
< kl. schodowa > (2,68+0,95+0,60)*1,32+0,11*1,38 m2 5,74
< kl. schodowa > 0,24*2,76+0,18*2,76*2+0,04*1,32+4,56*1,32+0,24*2,70+
0,14*2,70+1,52*2,70+2,57*1,32+(0,95+0,63)*1,32

m2 18,34

< kl. schodowa > 0,18*2,70+0,24*2,70+0,18*1,32+0,34*1,38+0,08*2,70+
6,00*2,70

m2 18,26

RAZEM 1 012,03
122

d.1.3.1
KNR 2-02
0803-01

Tynki wewn trzne zwyk e kat. I wykonywane r cznie na cianach i s upach -
piwnice

m2

< komórka lokatorska > (1,92+3,54)*2*2,36 m2 25,77
< komórki lokatorskie > (1,56*2+1,64*3*2+3,23*2*4)*2,36+(1,15*2+1,56)*
0,28

m2 92,65

< komórki lokatorskie > (1,68*2+1,62*2+1,62*2+3,43*2*3+1,64*3*2+3,28*2*
3)*2,36

m2 141,46

< komórki lokatorskie > (1,68*2+1,62*2+1,62*2+3,38*2*3)*2,36 m2 71,08
< komórki lokatorskie > (1,98*2+1,86*2+3,24*2*2+1,92*2*2+3,06*2*2)*2,36+
0,52*2,36*2

m2 98,18

< komórka lokatorska > (8,43*2+1,56-2,63)*2,64+1,56*0,35+2,63*0,35 m2 43,15
< komórka lokatorska > (3,18*2+0,52*2+1,56+0,86+3,15+0,86+0,52)*2,36+
1,56*0,25+2,63*0,25

m2 34,91

< pom.  wodomierza > (1,92+3,54)*2*2,36+0,52*2*2,36 m2 28,23
< suszarnia > (3,95+6,51+0,64+0,64)*2*2,36 m2 55,41
< wózkownia > (2,36+2,76+1,41+2,16+1,35+4,52)*2,64 m2 38,44
< komunikacja > (1,25+4,2*2+1,25+5,4*2+1,25+5,4*2+1,25+4,2*2)*2,36 m2 102,42
< komunikacja > (0,31+6,84+4,50+1,00+1,56+3,74+7,19+1,56)*2,64 m2 70,49
< komunikacja > (1,36*2+1,53)*2,64 m2 11,22
< komunikacja > 3,00*2,56*2 m2 15,36
< stolarka drzwiowa > -0,94*2,07*21+0,90*2,00*3 m2 -35,46

RAZEM 793,31
123

d.1.3.1
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn trzne zwyk e kat. III wykonywane mechanicznie na cianach i
upach [ z osadzeniem kratek wentylacyjnych 42 szt ]

m2

< K1 > (5,16+3,15+1,83+3,44+2,93+2,74+2,89+2,30+1,87+2,30)*2*2,54 m2 145,34
< K1 > -(0,80*2,00*4+1,72*2,22) m2 -10,22
< K2 > (5,16+3,15+1,83+3,44+2,93+2,74+2,89+2,3+1,87+2,30)*2*2,54 m2 145,34
< K2 > -(0,80*2,00*4+1,72*2,22) m2 -10,22
< K3 > (3,05+1,84+3,07+1,23+3,0+2,59+1,91+2,59+3,00+5,46)*2*2,54 m2 140,92
< K3 > -(0,80*2,00*4) m2 -6,40
< K4 > (2,11+2,15+1,33+2,15+3,56+1,69+4,11+3,96)*2*2,54 m2 106,98
< K4 > -(0,80*2,00*3+1,72*2,22) m2 -8,62
< K5 > (2,34+3,96+4,17+1,3+1,70+2,54+2,35+2,54+3,00+5,46)*2*2,54 m2 149,15
< K5 > -(0,80*2,00*4) m2 -6,40
< K6 > (1,92+3,96+3,18+2,9+1,25+2,74+1,81+2,74+3,18+5,16)*2*2,54 m2 146,51
< K6 > -(0,80*2,00*4+1,72*2,22) m2 -10,22
< K7 > (3,15+5,16+1,83+3,44+3,21+2,92+2,15+2,12+2,89+2,12)*2*2,54 m2 147,27
< K7 > -(0,80*2,00*4+1,72*2,22) m2 -10,22
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< K8 > (3,15+5,16+1,83+3,44+2,93+2,74+2,30+1,87+2,3+2,89)*2*2,54 m2 145,34
< K8 > -(0,80*2,00*4+1,72*2,22) m2 -10,22
< K9 > (3,15+5,16+1,83+3,44+2,93+2,74+2,30+1,87+2,3+2,89)*2*2,54 m2 145,34
< K9 > -(0,80*2,00*4+1,72*2,22) m2 -10,22
< K 10 > (3,05+1,84+3,07+1,23+2,59+3,00+1,91+2,59+3,0+5,46)*2*2,54 m2 140,92
< K10 > -(0,80*2,00*4) m2 -6,40
< K11 > (2,11+2,15+1,33+2,15+3,56+1,69+4,11+3,96)*2*2,54 m2 106,98
< K11 > -(0,80*2,00*3+1,72*2,22) m2 -8,62
< K12 > (2,34+3,96+4,17+1,3+1,70+2,54+2,35+2,54+3,0+5,46)*2*2,54 m2 149,15
< K12 > -(0,80*2,00*4) m2 -6,40
< K13 > (1,92+3,96+3,18+2,9+1,25+2,74+1,81+2,74+3,18+5,16)*2*2,54 m2 146,51
< K13 > -(0,80*2,00*4+1,72*2,22) m2 -10,22
< K14 > (3,15+5,16+1,83+3,44+3,21+2,92+2,15+2,12+2,89+2,12)*2*2,54 m2 147,27
< K14 > -(0,80*2,00*4+1,72*2,22) m2 -10,22
< K15 > (5,16+3,15+1,83+3,44+2,93+2,74+2,89+2,30+1,87+2,30)*2*2,54 m2 145,34
< K15 > -(0,80*2,00*4+1,72*2,22) m2 -10,22
< K16 > (5,16+3,15+1,83+3,44+2,93+2,74+2,89+2,3+1,87+2,30)*2*2,54 m2 145,34
< K16 > -(0,80*2,00*4+1,72*2,22) m2 -10,22
< K17 > (3,05+1,84+3,07+1,23+3,0+2,59+1,91+2,59+3,00+5,46)*2*2,54 m2 140,92
< K17 > -(0,80*2,00*4) m2 -6,40
< K18 > (2,11+2,15+1,33+2,15+3,56+1,69+4,11+3,96)*2*2,54 m2 106,98
< K18 > -(0,80*2,00*3+1,72*2,22) m2 -8,62
< K19 > (2,34+3,96+4,17+1,3+1,70+2,54+2,35+2,54+3,00+5,46)*2*2,54 m2 149,15
< K19 > -(0,80*2,00*4) m2 -6,40
< K20 > (1,92+3,96+3,18+2,9+1,25+2,74+1,81+2,74+3,18+5,16)*2*2,54 m2 146,51
< K20 > -(0,80*2,00*4+1,72*2,22) m2 -10,22
< K21 > (3,15+5,16+1,83+3,44+3,21+2,92+2,15+2,12+2,89+2,12)*2*2,54 m2 147,27
< K21 > -(0,80*2,00*4+1,72*2,22) m2 -10,22

RAZEM 2 757,63
124

d.1.3.1
KNR 2-02
0810-06

Wykonywane r cznie tynki wewn trzne zwyk e kat. III i IV na o cie ach otwo-
rów o pow. ponad 3 m2 o szeroko ci 20 cm

m2

< K1 - K 21 > (1,72+2,24*2)*0,17*21 m2 22,13
RAZEM 22,13

1.3.2 Roboty malarskie
125

d.1.3.2
KNR 2-02
1505-03
UWAGA

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - pod-
y gipsowych z gruntowaniem [ gruntowanie rodkiem gruntuj cym ]

m2

909,41+42,34 m2 951,75
RAZEM 951,75

126
d.1.3.2

NNRNKB
202 1134-01

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

m2

< komórki lokatorskie > 138,26-8,43*1,56 m2 125,11
< pas przy ociepleniu na korytarzu > 1,25*0,10*2+1,25*0,10*2+1,56*0,10 m2 0,66
< piwnica pom techniczne > 25,37+6,46 m2 31,83
< piwnica komunikacja > 1,25*5,40*2+1,25*4,20*2 m2 24,00

RAZEM 181,60
127

d.1.3.2
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - tyn-
ków g adkich bez gruntowania

m2

181,60 m2 181,60
RAZEM 181,60

128
d.1.3.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

786,60 m2 786,60
RAZEM 786,60

129
d.1.3.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - tyn-
ków g adkich bez gruntowania - farba kolor bia y

m2

< komórka lokatorska > (1,92+3,54)*2*2,34 m2 25,55
< komórki lokatorskie > (1,56*2+1,64*3*2+3,23*2*4)*2,34+(1,15*2+1,56)*
0,28

m2 91,87

< komórki lokatorskie > (1,68*2+1,62*2+1,62*2+3,43*2*3+1,64*3*2+3,28*2*
3)*2,34

m2 140,26

< komórki lokatorskie > (1,68*2+1,62*2+1,62*2+3,38*2*3)*2,34 m2 70,48
< komórki lokatorskie > (1,98*2+1,86*2+3,24*2*2+1,92*2*2+3,06*2*2)*2,34+
0,52*2,34*2

m2 97,34

< komórka lokatorska > (8,43*2+1,56-2,63)*2,62+1,56*0,35+2,63*0,35 m2 42,84
< komórka lokatorska > (3,18*2+0,52*2+1,56+0,86+3,15+0,86+0,52)*2,34+
1,56*0,25+2,63*0,25

m2 34,63

< pom.  wodomierza > (1,92+3,54)*2*2,34+0,52*2*2,34 m2 27,99
< suszarnia > (3,95+6,51+0,64+0,64)*2*2,34 m2 54,94
< wózkownia > (2,36+2,76+1,41+2,16+1,35+4,52)*2,62 m2 38,15
< komunikacja > (1,25+4,2*2+1,25+5,4*2+1,25+5,4*2+1,25+4,2*2)*2,34 m2 101,56
< komunikacja > (0,31+6,84+4,50+1,00+1,56+3,74+7,19+1,56)*2,62 m2 69,95
< komunikacja > (1,36*2+1,53)*2,62 m2 11,14
< komunikacja > 3,00*2,56*2 m2 15,36
< stolarka drzwiowa > -0,94*2,07*21+0,90*2,00*3 m2 -35,46

RAZEM 786,60
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130

d.1.3.2
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - pod-
y gipsowych z gruntowaniem [ gruntowanie rodkiem gruntuj cym, farba

kolor bia y ]

m2

< K1 - K 21 o cie a > (1,72+2,24*2)*0,17*21 m2 22,13
< K1 > (5,16+3,15+1,83+3,44+2,93+2,74+2,89+2,30+1,87+2,30)*2*2,44 m2 139,62
< K1 > -(0,80*2,00*4+1,72*2,22) m2 -10,22
< K2 > (5,16+3,15+1,83+3,44+2,93+2,74+2,89+2,3+1,87+2,30)*2*2,44 m2 139,62
< K2 > -(0,80*2,00*4+1,72*2,22) m2 -10,22
< K3 > (3,05+1,84+3,07+1,23+3,0+2,59+1,91+2,59+3,00+5,46)*2*2,44 m2 135,37
< K3 > -(0,80*2,00*4) m2 -6,40
< K4 > (2,11+2,15+1,33+2,15+3,56+1,69+4,11+3,96)*2*2,44 m2 102,77
< K4 > -(0,80*2,00*3+1,72*2,22) m2 -8,62
< K5 > (2,34+3,96+4,17+1,3+1,70+2,54+2,35+2,54+3,00+5,46)*2*2,44 m2 143,28
< K5 > -(0,80*2,00*4) m2 -6,40
< K6 > (1,92+3,96+3,18+2,9+1,25+2,74+1,81+2,74+3,18+5,16)*2*2,44 m2 140,74
< K6 > -(0,80*2,00*4+1,72*2,22) m2 -10,22
< K7 > (3,15+5,16+1,83+3,44+3,21+2,92+2,15+2,12+2,89+2,12)*2*2,44 m2 141,47
< K7 > -(0,80*2,00*4+1,72*2,22) m2 -10,22
< K8 > (3,15+5,16+1,83+3,44+2,93+2,74+2,30+1,87+2,3+2,89)*2*2,44 m2 139,62
< K8 > -(0,80*2,00*4+1,72*2,22) m2 -10,22
< K9 > (3,15+5,16+1,83+3,44+2,93+2,74+2,30+1,87+2,3+2,89)*2*2,44 m2 139,62
< K9 > -(0,80*2,00*4+1,72*2,22) m2 -10,22
< K 10 > (3,05+1,84+3,07+1,23+2,59+3,00+1,91+2,59+3,0+5,46)*2*2,44 m2 135,37
< K10 > -(0,80*2,00*4) m2 -6,40
< K11 > (2,11+2,15+1,33+2,15+3,56+1,69+4,11+3,96)*2*2,44 m2 102,77
< K11 > -(0,80*2,00*3+1,72*2,22) m2 -8,62
< K12 > (2,34+3,96+4,17+1,3+1,70+2,54+2,35+2,54+3,0+5,46)*2*2,44 m2 143,28
< K12 > -(0,80*2,00*4) m2 -6,40
< K13 > (1,92+3,96+3,18+2,9+1,25+2,74+1,81+2,74+3,18+5,16)*2*2,44 m2 140,74
< K13 > -(0,80*2,00*4+1,72*2,22) m2 -10,22
< K14 > (3,15+5,16+1,83+3,44+3,21+2,92+2,15+2,12+2,89+2,12)*2*2,44 m2 141,47
< K14 > -(0,80*2,00*4+1,72*2,22) m2 -10,22
< K15 > (5,16+3,15+1,83+3,44+2,93+2,74+2,89+2,30+1,87+2,30)*2*2,44 m2 139,62
< K15 > -(0,80*2,00*4+1,72*2,22) m2 -10,22
< K16 > (5,16+3,15+1,83+3,44+2,93+2,74+2,89+2,3+1,87+2,30)*2*2,44 m2 139,62
< K16 > -(0,80*2,00*4+1,72*2,22) m2 -10,22
< K17 > (3,05+1,84+3,07+1,23+3,0+2,59+1,91+2,59+3,00+5,46)*2*2,44 m2 135,37
< K17 > -(0,80*2,00*4) m2 -6,40
< K18 > (2,11+2,15+1,33+2,15+3,56+1,69+4,11+3,96)*2*2,44 m2 102,77
< K18 > -(0,80*2,00*3+1,72*2,22) m2 -8,62
< K19 > (2,34+3,96+4,17+1,3+1,70+2,54+2,35+2,54+3,00+5,46)*2*2,44 m2 143,28
< K19 > -(0,80*2,00*4) m2 -6,40
< K20 > (1,92+3,96+3,18+2,9+1,25+2,74+1,81+2,74+3,18+5,16)*2*2,44 m2 140,74
< K20 > -(0,80*2,00*4+1,72*2,22) m2 -10,22
< K21 > (3,15+5,16+1,83+3,44+3,21+2,92+2,15+2,12+2,89+2,12)*2*2,44 m2 141,47
< K21 > -(0,80*2,00*4+1,72*2,22) m2 -10,22

RAZEM 2 663,84
131

d.1.3.2
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - pod-
y gipsowych z gruntowaniem [ gruntowanie rodkiem gruntuj cyn, farba

kolor bia y ]

m2

< wiatro ap, komunikacja i kl. schodowa > 236,92 m2 236,92
RAZEM 236,92

132
d.1.3.2

KNR 2-02
1503-03

Dwukrotne malowanie zwyk e farb  olejn  lub ftalow  tynków wewn trznych z
dwukrotnym szpachlowaniem

m2

< kl. schodowa > 0,04*1,42+2,70*1,42*2 m2 7,72
< wiatro ap > (2,64*2-2,02-1,04-1,34)*1,42 m2 1,25
< o cie a > 0,17*2*1,42 m2 0,48

RAZEM 9,45
133

d.1.3.2
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - pod-
y gipsowych z gruntowaniem [ gruntowanie rodkiem gruntuj cyn, farba

kolor bia y ]

m2

< o cie a > 0,51 m2 0,51
< kl. schodowa > 8,28 m2 8,28
< wiatro ap > 1,60 m2 1,60

RAZEM 10,39
134

d.1.3.2
KNR 2-02
1503-07

Dwukrotne malowanie zwyk e farb  olejn  lub ftalow  pod y gipsowych z
dwukrotnym szpachlowaniem

m2

< komunikacja parter > (26,07*2+1,50*2-2,70)*1,42 m2 74,46
< komunikacja parter > -1,04*1,42*7 m2 -10,34
< komunikacja I pi tro > (26,07*2+1,50*2-2,70)*1,42 m2 74,46
< komunikacja I pi tro > -1,04*1,42*7 m2 -10,34
< komunikacja II pi tro > (26,07*2+1,50*2-2,70)*1,42 m2 74,46
< komunikacja II pi tro > -1,04*1,42*7 m2 -10,34
< kl. schodowa > (1,38-1,34+4,36+0,28+4,51+1,8+4,04+0,98+1,12+0,28+
4,51+1,8+4,04+0,98+1,12)*1,42

m2 42,40

< wiatro ap > 1,52*1,42*2 m2 4,32
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< o cie a > 0,09*1,42*2*7*3 m2 5,37

RAZEM 244,45
135

d.1.3.2
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - pod-
y gipsowych z gruntowaniem [ gruntowanie rodkiem gruntuj cyn, farba

kolor bia y ]

m2

< wiatro ap, komunikacja i kl. schodowa > 236,92 m2 236,92
RAZEM 236,92

136
d.1.3.2

KNR 2-02
1503-03

Dwukrotne malowanie zwyk e farb  olejn  lub ftalow  tynków wewn trznych z
dwukrotnym szpachlowaniem

m2

< kl. schodowa > 0,04*1,42+2,70*1,42*2 m2 7,72
< wiatro ap > (2,64*2-2,02-1,04-1,34)*1,42 m2 1,25
< o cie a > 0,17*2*1,42 m2 0,48

RAZEM 9,45
137

d.1.3.2
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - pod-
y gipsowych z gruntowaniem [ gruntowanie rodkiem gruntuj cyn, farba

kolor bia y ]

m2

< o cie a > 0,51 m2 0,51
< kl. schodowa > 8,28 m2 8,28
< wiatro ap > 1,60 m2 1,60

RAZEM 10,39
1.3.3 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
138

d.1.3.3
KNR-W 2-02
1037-01

Drzwi piwniczne a urowe m2

< Dp1 > 0,80*2,00*21 m2 33,60
RAZEM 33,60

139
d.1.3.3

KNR 2-02
1016-02

cie nice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla
drzwi wewn trzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia cian

szt.

< Dp2 > 3 szt. 3,00
< D3 > 39 szt. 39,00
< D4 > 21 szt. 21,00
< o cie nice do kuchni > 7*3 szt. 21,00

RAZEM 84,00
140

d.1.3.3
KNR 2-02
1016-04

cie nice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dla
drzwi wej ciowych wbudowane w trakcie wznoszenia cian

szt.

< D2 > 21 szt. 21,00
RAZEM 21,00

141
d.1.3.3

KNR 2-02
1017-02

Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne jednodzielne pe ne o powierzchni po-
nad 1,6 m2 fabrycznie wyko czone

m2

< Dp2 > 0,90*2,00*3 m2 5,40
RAZEM 5,40

142
d.1.3.3

KNR 2-02
1017-02

Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne jednodzielne pe ne o powierzchni po-
nad 1,6 m2 fabrycznie wyko czone [ antyw amaniowe ]

m2

< D2 > 0,90*2,00*21 m2 37,80
RAZEM 37,80

143
d.1.3.3

KNR 2-02
1017-04

Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne jednodzielne szklone o powierzchni
do 1,6 m2 oszklone szyb  o powierzchni ponad 0,2 m2 fabrycznie wyko czo-
ne

m2

< D3 > 0,80*2,00*39 m2 62,40
RAZEM 62,40

144
d.1.3.3

KNR 2-02
1017-04

Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne jednodzielne szklone o powierzchni
do 1,6 m2 oszklone szyb  o powierzchni ponad 0,2 m2 fabrycznie wyko czo-
ne

m2

< D4 > 0,80*2,00*21 m2 33,60
RAZEM 33,60

145
d.1.3.3

Analiza w as-
na

Drzwi dwuskrzyd owe z kszta towników aluminiowych - dostawa i osadzenie m2

< D5 > (0,90+0,30)*2,00 m2 2,40
RAZEM 2,40

1.3.4 Inne roboty wyko czeniowe cian wewn trznych
146

d.1.3.4
KNR 2-02
2009-04

Tynki (g adzie) jednowarstwowe wewn trzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane r cznie na stropach na pod u z tynku

m2

< parter mieszkania > 38,75+38,75+37,16+28,55+39,94+40,29+40,17 m2 263,61
< mieszkania - I pi tro > 38,52+38,52+36,93+28,55+39,83+40,06+39,94 m2 262,35
< mieszkania  II pi tro > 38,52+38,52+36,93+28,43+39,71+40,06+39,94 m2 262,11
< parter wiatro ap > 4,01 m2 4,01
39,11 << parter komunikacja > 26.07*1.50> m2 39,11
39,11 << I pi tro  komunikacja > 26.07*1.50> m2 39,11
39,11 << II pi tro  komunikacja > 26.07*1.50> m2 39,11

RAZEM 909,41
147

d.1.3.4
KNR 2-02
2009-08

Tynki (g adzie) jednowarstwowe wewn trzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane r cznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

909,41 m2 909,41
RAZEM 909,41

148
d.1.3.4

NNRNKB
202 2016-01

(z.X) G adzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, s upach pros-
tok tnych, biegach i spocznikach schodowych na pod u z tynku

m2

< kl. schodowa > (2,68+0,95+0,60)*1,32+0,11*1,38 m2 5,74
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< kl. schodowa > 0,24*2,76+0,18*2,76*2+0,04*1,32+4,56*1,32+0,24*2,70+
0,14*2,70+1,52*2,70+2,57*1,32+(0,95+0,63)*1,32

m2 18,34

< kl. schodowa > 0,18*2,70+0,24*2,70+0,18*1,32+0,34*1,38+0,08*2,70+
6,00*2,70

m2 18,26

RAZEM 42,34
149

d.1.3.4
NNRNKB
202 2016-05

(z.X) G adzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, s upach pros-
tok tnych, biegach i spocznikach schodowych - dodatek za pogrubienie o 1
mm

m2

42,34 m2 42,34
RAZEM 42,34

150
d.1.3.4

KNR 2-02
2009-02

Tynki (g adzie) jednowarstwowe wewn trzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane r cznie na cianach na pod u z tynku

m2

2757,63 m2 2 757,63
RAZEM 2 757,63

151
d.1.3.4

KNR 2-02
2009-07

Tynki (g adzie) jednowarstwowe wewn trzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane r cznie na cianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

2757,63 m2 2 757,63
RAZEM 2 757,63

152
d.1.3.4

NNRNKB
202 2019-01

(z.X) G adzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o cie ach o szer. do
20 cm na pod u z tynku

m2

< K1 - K 21 > (1,72+2,24*2)*0,17*21 m2 22,13
RAZEM 22,13

153
d.1.3.4

NNRNKB
202 2016-05
analogia

(z.X) G adzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, s upach pros-
tok tnych, biegach i spocznikach schodowych - dodatek za pogrubienie o 1
mm

m2

< K1 - K 21 > (1,72+2,24*2)*0,17*21 m2 22,13
RAZEM 22,13

154
d.1.3.4

NNRNKB
202 2027-03

(z.XI) ok adziny z p yt gipsowo-kartonowych Rigips na cianach na ruszcie
metalowym 50 [ p yta GKFI ]

m2

< wiatro ap > 1,52*2,24*2 m2 6,81
RAZEM 6,81

155
d.1.3.4

NNRNKB
202 2012-04

(z.X) G adzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na cianach na pod u z
yt gipsowych w pomieszczeniach o pow. pod ogi do 5 m2

m2

< komunikacja parter > (26,07*2+1,50*2-2,70)*1,20 m2 62,93
< komunikacja I pi tro > (26,07*2+1,50*2-2,70)*1,20 m2 62,93
< komunikacja II pi tro > (26,07*2+1,50*2-2,70)*1,20 m2 62,93
< kl. schodowa > 4,36*2,22*2+6,03*0,48*2 m2 25,15
< kl. schodowa > 6,03*5,24*2 m2 63,19
< kl. schodowa > -42,40 m2 -42,40
< wiatro ap > 1,52*0,72*2 m2 2,19

RAZEM 236,92
156

d.1.3.4
NNRNKB
202 2012-05

(z.X) G adzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na cianach w pomieszcze-
niach o pow. pod ogi do 5 m2 - dodatek za pogrubienie o 1 mm

m2

< wiatro ap, komunikacja i kl. schodowa > 236,92 m2 236,92
RAZEM 236,92

157
d.1.3.4

KNR 2-02
2009-02

Tynki (g adzie) jednowarstwowe wewn trzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane r cznie na cianach na pod u z tynku

m2

< kl. schodowa >1,38*0,72+ 2,70*(2,70+3,00-1,50*2) m2 8,28
< wiatro ap > 2,64*2*0,72-(2,02+1,34+1,04)*0,50 m2 1,60

RAZEM 9,88
158

d.1.3.4
KNR 2-02
2009-07

Tynki (g adzie) jednowarstwowe wewn trzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane r cznie na cianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

< kl. schodowa > 8,28 m2 8,28
< wiatro ap > 2,64*2*0,72-(2,02+1,34+1,04)*0,50 m2 1,60

RAZEM 9,88
159

d.1.3.4
NNRNKB
202 2019-01

(z.X) G adzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o cie ach o szer. do
20 cm na pod u z tynku

m2

< o cie a drzwiowe > (2,02+0,50*2)*0,17 m2 0,51
RAZEM 0,51

160
d.1.3.4

NNRNKB
202 2017-05
analogia

(z.X) G adzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o cie ach o szer. do
10 cm - dodatek za pogrubienie o 1 mm

m2

< o cie a drzwiowe > (2,02+0,50*2)*0,17 m2 0,51
RAZEM 0,51

1.3.5 Pod a betonowe
161

d.1.3.5
Analiza w as-
na

Podk ady z ubitych materia ów sypkich na pod u gruntowym - piasek stabili-
zowany cementem 50 kg /m3 zag szczony do Is >-0,65

m3

(3,94*2,7+2,14*4,3+6,93*2,7+5,65*2,7)*0,30 m3 16,14
(7,19*3,85+7,29*3,85)*0,30 m3 16,72
(0,4*18,57+1,9*6,15)*0,30 m3 5,73
(10,99*0,4+2,29*1,25)*0,30 m3 2,18

RAZEM 40,77
162

d.1.3.5
Analiza w as-
na

Podk ady z ubitych materia ów sypkich na pod u gruntowym - piasek stabili-
zowany cementem 50 kg /m3 zag szczony do Is >-0,65

m3

(3*5,45+5,22*3,95+3,18*5,16+5,04*5,16+3,39*4,06)*0,30 m3 27,94
RAZEM 27,94
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163

d.1.3.5
KNR 2-02
1101-01

Podk ady betonowe na pod u gruntowym [ chudy beton C 12/15 ] m3

(4,91*3,96+3*5,46+7,79*3,96+6,51*3,96)*0,15 m3 13,87
(8,15*5,16+8,15*5,16)*0,15 m3 12,62
(19,54*1,56+6*2,76)*0,15 m3 7,06
(11,85*1,56+3,15*1,1)*0,15 m3 3,29

RAZEM 36,84
164

d.1.3.5
KNR 2-02
1101-01

Podk ady betonowe na pod u gruntowym [ chudy beton C 12/15 ] m3

(3*5,45+5,22*3,95+3,18*5,16+5,04*5,16+3,39*4,06)*0,15 m3 13,97
RAZEM 13,97

1.3.6 Pod ogi, posadzki, wyk adziny
165

d.1.3.6
KNR 2-02
1101-01

Podk ady betonowe na pod u gruntowym [ chudy beton C 12/15 ] m3

(4,91*3,96+3*5,46+7,79*3,96+6,51*3,96)*0,15 m3 13,87
(8,15*5,16+8,15*5,16)*0,15 m3 12,62
(19,54*1,56+6*2,76)*0,15 m3 7,06
(11,85*1,56+3,15*1,1)*0,15 m3 3,29

RAZEM 36,84
166

d.1.3.6
Analiza w as-
na

Posadzki betonowe grubo ci 5 cm zatarte na ostro [ C 16/20 ] m2

138,26+41,39+55,67 m2 235,32
RAZEM 235,32

167
d.1.3.6

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dop ata za zbrojenie siatk  stalow  [
siatka o oczkach 10*10 cm ]

m2

138,26+41,39+55,67 m2 235,32
RAZEM 235,32

168
d.1.3.6

Analiza w as-
na

Szlichta betonowa grubo ci 20 mm zatarta na g adko m2

138,26+41,39+55,67 m2 235,32
RAZEM 235,32

169
d.1.3.6

KNR 2-22
1003-01

Posadzki betonowe grubo ci 5 cm zatarte na ostro [ C 16/20 ] m2

< K7 K6 .K5 > 40,17+40,29+16,13 m2 96,59
RAZEM 96,59

170
d.1.3.6

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dop ata za zbrojenie siatk  stalow  [
siatka o oczkach 10*10 cm ]

m2

< K7 K6 .K5 > 40,17+40,29+16,13 m2 96,59
RAZEM 96,59

171
d.1.3.6

KNR 2-02
1112-05
UWAGA

Posadzki z wyk adzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
- PCW  [z wykonaniem cokolika wys 8 cm ]

m2

< K7 K6 .K5 > (40,17+40,29+16,13)*1,10 m2 106,25
RAZEM 106,25

172
d.1.3.6

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wyk adzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyk adzin rulono-
wych

m2

< K7 K6 .K5 > (40,17+40,29+16,13)*1,10 m2 106,25
RAZEM 106,25

173
d.1.3.6

Analiza w as-
na

Posadzki betonowe grubo ci 5 cm zatarte na ostro [ C 16/20 ] m2

< mieszkania > 38,75+38,75+37,16+28,55+39,94-16,13 m2 167,02
RAZEM 167,02

174
d.1.3.6

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dop ata za zbrojenie siatk  stalow  [
siatka oczka 10*10 cm ]

m2

< mieszkania > 38,75+38,75+37,16+28,55+39,94-16,13 m2 167,02
RAZEM 167,02

175
d.1.3.6

Analiza w as-
na

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomuj cej m2

< komunikacja  > 26,07*1,50+2,70*0,31+1,38*4,08 m2 45,57
< wiatro ap > 1,53*2,64 m2 4,04

RAZEM 49,61
176

d.1.3.6
NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z p ytek kamionkowych GRES o wym. 30x30
cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.po-
nad 10 m2

m2

< komunikacja  > 26,07*1,50+2,70*0,31+1,38*4,08 m2 45,57
RAZEM 45,57

177
d.1.3.6

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z p ytek kamionkowych GRES o wym. 30x30
cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do
10 m2

m2

< wiatro ap > 1,53*2,64 m2 4,04
RAZEM 4,04

178
d.1.3.6

Analiza w as-
na

(z.VI) Cokoliki z p ytek kamionkowych GRES o wys. 8 cm na zaprawie klejo-
wej

m

< komunikacja > 1,5*2+26,07*2-2,70-1,04*7+0,31*2+4,08*2+1,38-1,34 m 53,98
< wiatro ap > (1,53+2,64)*2-1,34-1,04-2,16 m 3,80

RAZEM 57,78
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179

d.1.3.6
KNR 2-02
1112-05
UWAGA

Posadzki z wyk adzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
- PCW [ z wykonaniem cokolika wys 8 cm ]

m2

< mieszkania > (38,75+38,75+37,16+28,55+39,94-16,13)*1,10 m2 183,72
RAZEM 183,72

180
d.1.3.6

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wyk adzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyk adzin rulono-
wych

m2

< mieszkania > (38,75+38,75+37,16+28,55+39,94-16,13)*1,10 m2 183,72
RAZEM 183,72

181
d.1.3.6

Analiza w as-
na

Posadzki betonowe grubo ci 5 cm zatarte na ostro [C16/20] m2

< mieszkania  I pi tro > 38,52+38,52+36,93+28,55+39,83+40,06+39,94 m2 262,35
< mieszkania  II pi tro > 38,52+38,52+36,93+28,43+39,71+40,06+39,94 m2 262,11

RAZEM 524,46
182

d.1.3.6
KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dop ata za zbrojenie siatk  stalow  [
oczka 10*10 cm ]

m2

< mieszkania  I pi tro > 38,52+38,52+36,93+28,55+39,83+40,06+39,94 m2 262,35
< mieszkania  II pi tro > 38,52+38,52+36,93+28,43+39,71+40,06+39,94 m2 262,11

RAZEM 524,46
183

d.1.3.6
KNR 2-02
1112-05
UWAGA

Posadzki z wyk adzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
- PCW [ z wykonaniem cokolika wys 8 cm ]

m2

288,59 << mieszkania  I pi tro > (38.52+38.52+36.93+28.55+39.83+40.06+
39.94)*1.10>

m2 288,59

< mieszkania  II pi tro > (38,52+38,52+36,93+28,43+39,71+40,06+39,94)*
1,10

m2 288,32

RAZEM 576,91
184

d.1.3.6
KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wyk adzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyk adzin rulono-
wych

m2

288,59 << mieszkania  I pi tro > (38.52+38.52+36.93+28.55+39.83+40.06+
39.94)*1.10>

m2 288,59

< mieszkania  II pi tro > (38,52+38,52+36,93+28,43+39,71+40,06+39,94)*
1,10

m2 288,32

RAZEM 576,91
185

d.1.3.6
Analiza w as-
na

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomuj cej m2

< komunikacja I pi tro > 26,07*1,50+2,70*0,31+0,84*1,38+1,38*2,52+2,7*
1,8

m2 49,44

< komunikacja II pi tro > 26,07*1,50+2,70*0,31+0,84*1,38+1,38*2,52+2,7*
1,8

m2 49,44

RAZEM 98,88
186

d.1.3.6
NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z p ytek kamionkowych GRES o wym. 30x30
cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.po-
nad 10 m2 [p ytki antypo lizgowe ]

m2

< komunikacja I pi tro > 26,07*1,50+2,70*0,31+0,84*1,38+1,38*2,52+2,7*
1,8

m2 49,44

< komunikacja II pi tro > 26,07*1,50+2,70*0,31+0,84*1,38+1,38*2,52+2,7*
1,8

m2 49,44

RAZEM 98,88
187

d.1.3.6
NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Ok adziny schodów z p ytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm [ p ytki antypo lizgowe ]

m2

< stopnie > 1,32*0,28*(14+2+14+2) m2 11,83
RAZEM 11,83

188
d.1.3.6

Analiza w as-
na

Cokoliki z p ytek kamionkowych GRES o wys. 8 cm na zaprawie klejowej m

< komunikacja I pi tro > 1,5*2+26,07*2-2,70-1,04*7+0,31*2+0,84*2+2,52*2+
2,7+1,8*2

m 58,80

< komunikacja II pi tro > 1,5*2+26,07*2-2,70-1,04*7+0,31*2+0,84*2+2,52*
2+2,7+1,8*2

m 58,80

< stopnie > 0,28*(14+2+14+2) m 8,96
RAZEM 126,56

1.3.7 Elementy kowalsko - lusarskie
189

d.1.3.7
Analiza w as-
na

Balustrady schodowe  [ 326,40 kg ] z pr tów stalowych przymocowana  kot-
wami monta owymi, malowane podk adem antykorozyjnym i dwukrotnie  na-
tryskowo w kolorze szarym, pochwyt drewniany - 21,11 m

m

< typ A, C > 0,16+0,16+4,84+2,54+0,97+0,85 m 9,52
< typ B > 0,25 m 0,25
< typ D, F > 0,16+0,16+4,84+2,54+0,97+1,00+0,17 m 9,84
< typ E > 0,25 m 0,25
< typ G > 1,46 m 1,46

RAZEM 21,32
190

d.1.3.7
Analiza w as-
na

Pochwyt stalowy [ 8,20 kg ] na wspornikach malowany  podk adem antykoroz-
yjnym i dwukrotnie natryskowo w kolorze szarym mocowany na kotwy monta-
owe

m

4,60 m 4,60
RAZEM 4,60
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191

d.1.3.7
Analiza w as-
na

Balustrady balkonowe [ 868,70 kg ] wype nione blach  stalow  perforowan  [
48,00 m2] , malowane  podk adem antykorozyjnym i dwukrotne natryskowo w
kolorze szarym, zamontowanie balustrady za  pomoc  kotew monta owych

m

< typ 1 > (1,50*2+3,20)*12 m 74,40
RAZEM 74,40

192
d.1.3.7

Analiza w as-
na

Balustrady balkonowe  [ 538,10 kg ] wype nione blach  stalow  perforowan  [
26,10 m2 ], malowane  podk adem antykorozyjnym i dwukrotne natryskowo w
kolorze szarym, zamontowanie balustrady za  pomoc  kotew monta owych

m

< typ 2 > (1,50+3,02)*9 m 40,68
RAZEM 40,68

1.4 Stan "wyko czeniowy " zewn trzny
1.4.1 Elewacje
193

d.1.4.1
KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewn trzne rurowe o wysoko ci 11 m - interpolacja m2

< ciana szczytowa > 13,80*(11,80+10,10)*0,5 m2 151,11
< ciana tylna > (4,45*10,10)+(1,5*10,50+4,20*(10,50+11,10)*0,5+1,5*
10,50)*2+(13,85*10,10)+(5,40*10,10)

m2 393,09

< ciana frontowa > 12,00*10,10+(0,6*10,50+3,90*(11,10+10,50)*0,5+0,6*
10,50)+16,80*10,10

m2 345,60

< ciana szczytowa > 2,60*10,30 m2 26,78
RAZEM 916,58

194
d.1.4.1

Analiza w as-
na

Zamocowanie listwy coko owej m

< ciana szczytowa > 12,00 m 12,00
< ciana tylna > 5,15+1,5+3,48+1,5+14,54+1,50+3,48+1,50+5,46 m 38,11
< ciana frontowa > 16,78+0,6+3,24+0,6+12,09 m 33,31
< ciana szczytowa > 1,5+0,18 m 1,68
< minus > -(3,20*7+1,50*3+3,60) m -30,50

RAZEM 54,60
195

d.1.4.1
Analiza w as-
na

Docieplenie cian  p ytami styropianowymi gr 18 cm przy u yciu got. zapraw
klej cych wraz z przyg. pod a, osadzeniem ko ków, wklejeniem siatki  i

czne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

< ciana szczytowa > 12,00*(10,74+9,04)*0,5 m2 118,68
< ciana tylna > (5,15*9,04)+(1,5*9,41+3,48*(9,96+9,41)*0,5+1,5*9,41)+
(14,54*9,04)+(1,50*9,41+3,48*(9,41+9,96)*0,5+1,5*9,41)+((5,46+0,18)*
9,04)

m2 352,85

< ciana frontowa > (0,18+12,09)*9,04+(0,6*9,41+3,24*(9,92+9,41)*0,5+0,6*
9,41)+16,78*9,04

m2 305,22

< ciana szczytowa > (1,5+0,18)*(9,04+9,61)*0,5 m2 15,67
< minus okna > -(1,75*2,28*15+1,15*1,45*21+0,95*1,45*15+1,75*1,45*6+
0,55*1,45*6+0,85*2,28*6+0,85*1,45*4+1,97*1,98)

m2 -156,00

< minus p yta balkonowa > -[3,20*(4+4*2)+(3,10+1,58)*3+(3,02+1,50)*3*2]*
0,14

m2 -11,14

RAZEM 625,28
196

d.1.4.1
Analiza w as-
na

Obsadzenie kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej w ociepleniu szt.

16 szt. 16,00
RAZEM 16,00

197
d.1.4.1

Analiza w as-
na

Przyklejenie warstwy siatki na o cie ach m2

< drzwi balkonowe i okna > [(1,75+2,28*2)*15+(1,15+1,45)*2*21+(0,95+
1,45)*2*15+(1,75+1,45)*2*6+(0,55+1,45)*2*6+(0,85+2,28*2)*6+(0,85+1,45)*
2*4]*0,18

m2 70,04

< drzwi zewn trzne  > [(1,97+1,98*2)]*0,18 m2 1,07
< czo a balkonów > [(3,20+1,58*2)*4+(3,20+1,50*2)*4*2+(3,10+1,58)*3+
(3,02+1,50)*3*2]*0,19

m2 22,08

RAZEM 93,19
198

d.1.4.1
Analiza w as-
na

Ochrona naro ników wypuk ych k townikiem metalowym m

< drzwi balkonowe i okna > (1,75+2,28*2)*15+(1,15+1,45*2)*21+(0,95+1,45*
2)*15+(1,75+1,45*2)*6+(0,55+1,45*2)*6+(0,85+2,28*2)*6+(0,85+1,45*2)*4

m 333,51

< drzwi zewn trzne  > 1,97+1,98*2 m 5,93
RAZEM 339,44

199
d.1.4.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu ponad
25 cm

m2

< parapet okienny > [1,25*21+1,05*15+1,85*6+0,65*6+0,95*4]*0,30 m2 18,24
RAZEM 18,24

200
d.1.4.1

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków o cie nic ze cianami - uszczelnienie kitem plastycz-
nym ( masa silikonowa )

m

< drzwi zewn trzne  > 1,97+1,98*2 m 5,93
< drzwi balkonowe i okna > (1,75+2,28*2)*15+(1,15*3+1,45*2)*21+(0,95*3+
1,45*2)*15+(1,75*3+1,45*2)*6+(0,55*3+1,45*2)*6+(0,85+2,28*2)*6+(0,85*
3+1,45*2)*4

m 444,71

< przy listwie coko owej > 54,60 m 54,60
RAZEM 505,24
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201

d.1.4.1
Analiza w as-
na

Za enie ta my rozpr nej m

< drzwi balkonowe i okna > (1,75+2,28*2)*15+(1,15+1,45*2)*21+(0,95+1,45*
2)*15+(1,75+1,45*2)*6+(0,55+1,45*2)*6+(0,85+2,28*2)*6+(0,85+1,45*2)*4

m 333,51

< drzwi zewn trzne  > 1,97+1,98*2 m 5,93
RAZEM 339,44

202
d.1.4.1

Analiza w as-
na

Przyklejenie warstwy siatki na cianach m2

< uko ne wk adki okna > 0,25*0,35*4*(21+15+6+6+4) m2 18,20
< uko ne wk adki drzwi > 0,25*0,35*2*(15+6+1) m2 3,85
druga warstwa siatki
< ciana tylna > (5,15+1,5+3,84+1,5+14,18+1,50+3,84+1,5+5,46)*2,50 m2 96,18
< ciana frontowa > (12,09+0,6+3,60+0,6+16,42)*2,50 m2 83,28
< ciana szczytowa > (1,5+0,18)*2,50 m2 4,20
< ciana szczytowa > 12,00*2,50 m2 30,00
< minus okna > -(1,75*2,28*5+1,15*1,45*7+0,95*1,45*5+1,75*1,45*2+0,55*
1,45* 2+0,85*2,28*2+1,97*1,98)

m2 -52,96

RAZEM 182,75
203

d.1.4.1
Analiza w as-
na

Wyprawa elewacyjna wykonana r cznie  - na enie podk adowej masy tyn-
karskiej

m2

< ciana szczytowa > 12,00*(10,74+9,04)*0,5 m2 118,68
< ciana szczytowa > (1,5+0,18)*(9,04+9,61)*0,5 m2 15,67
< ciana tylna > (5,15*9,04)+(1,5*9,41+3,48*(9,96+9,41)*0,5+1,5*9,41)+
(14,54*9,04)+(1,50*9,41+3,48*(9,41+9,96)*0,5+1,5*9,41)+((5,46+0,18)*
9,04)

m2 352,85

< ciana frontowa > (0,18+12,09)*9,04+(0,6*9,41+3,24*(9,92+9,41)*0,5+0,6*
9,41)+16,78*9,04

m2 305,22

< minus okna i drzwi > -(1,75*2,28*15+1,15*1,45*21+0,95*1,45*15+1,75*
1,45*6+0,55*1,45*6+0,85*2,28*6+0,85*1,45*4+1,97*1,98)

m2 -156,00

< minus p yta balkonowa > -[3,20*4+3,20*4*2+(3,10+1,58)*3+(3,02+1,50)*3*
2]*0,19

m2 -15,12

< czo a balkonów > [(3,20+1,58*2)*4+(3,20+1,50*2)*4*2+(3,10+1,58)*3+
(3,02+1,50)*3*2]*0,19

m2 22,08

< drzwi balkonowe i okna o cie a > [(1,75+2,28*2)*15+(1,15+1,45*2)*21+
(0,95+1,45*2)*15+(1,75+1,45*2)*6+(0,55+1,45*2)*6+(0,85+2,28*2)*6+
(0,85+1,45*2)*4]*0,18

m2 60,03

< drzwi zewn trzne o cie a > [(1,97+1,98*2)]*0,18 m2 1,07
RAZEM 704,48

204
d.1.4.1

Analiza w as-
na

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr. 2 mm wyko-
nana r cznie na uprzednio przygotowanym pod u - ciany p askie i powierz-
chnie poziome

m2

< ciany > 118,68+15,67+352,85+305,22-156,00-15,12 m2 621,30
RAZEM 621,30

205
d.1.4.1

Analiza w as-
na

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr. 2 mm wyko-
nana r cznie na uprzednio przygotowanym pod u - o cie a o szer. do 30
cm

m2

< o cie a i czo a balkonów > 22,08+60,03+1,07 m2 83,18
RAZEM 83,18

206
d.1.4.1

Analiza w as-
na

Gruntowanie pod y  preparatem gruntuj cym pod farby silikonowe m2

< ciany > 621,30 m2 621,30
< o cie a i czo a balkonów > 83,18 m2 83,18
< spody balkonów > 3,20*1,58*4+3,20*1,50*4*2+3,10*1,58*3+3,02*1,50*3*2 m2 100,50

RAZEM 804,98
207

d.1.4.1
Analiza w as-
na

Malowanie tynków zewn trznych farb  silikonow m2

804,98 m2 804,98
RAZEM 804,98

208
d.1.4.1

Analiza w as-
na

Osadzenie zadaszenia  nad wej ciem do budynku z poliw glanu i elementów
metalowych malowanych [ 54,60kg ] - wg parametrów zawartych w dokumen-
tacji

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

209
d.1.4.1

Analiza w as-
na

Przyklejenie warstwy siatki na cianach m2

< uko ne wk adki okna > 0,25*0,35*4*7 m2 2,45
RAZEM 2,45

210
d.1.4.1

Analiza w as-
na

Przyklejenie warstwy siatki na o cie ach m2

< cokó  okna > (0,85+0,55)*2*0,10*7 m2 1,96
RAZEM 1,96

211
d.1.4.1

Analiza w as-
na

Ochrona naro ników wypuk ych k townikiem metalowym m

< cokó  okna > (0,85+0,55*2)*7 m 13,65
RAZEM 13,65
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212

d.1.4.1
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu ponad
25 cm

m2

< parapet okienny > 0,95*7*0,24 m2 1,60
RAZEM 1,60

213
d.1.4.1

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków o cie nic ze cianami - uszczelnienie kitem plastycz-
nym ( masa silikonowa )

m

< cokó  okna > (0,85*3+0,55*2)*7 m 25,55
RAZEM 25,55

214
d.1.4.1

Analiza w as-
na

Za enie ta my rozpr nej m

< cokó  okna > (0,85+0,55*2)*7 m 13,65
RAZEM 13,65

215
d.1.4.1

Analiza w as-
na

Na enie podk adowej masy tynkarskiej m2

(5,16+1,5+3,68+1,5+14,34+1,5+3,68+1,5+5,46+11,84+12,09+0,6+0,6+
16,58)*1,10

m2 88,03

< cokó  okna > -0,85*0,55*7 m2 -3,27
1,37 << cokó  okna > (0.85+0.55*2)*0.10*7> m2 1,37

RAZEM 86,13
216

d.1.4.1
Analiza w as-
na

Wyprawa elew. z tynku mozaikowego  wyk. r cznie na uprzednio przyg. pod-
u

m2

(5,16+1,5+3,68+1,5+14,34+1,5+3,68+1,5+5,46+11,84+12,09+0,6+0,6+
16,58)*1,10

m2 88,03

< cokó  okna > -0,85*0,55*7 m2 -3,27
1,37 << cokó  okna > (0.85+0.55*2)*0.10*7> m2 1,37

RAZEM 86,13
1.4.2 Opaska
217

d.1.4.2
KNR 2-31
0103-01
analogia

czne profilowanie i zag szenie pod a pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-II [ wyrównanie terenu po zasypaniu wykopów ]
Krotno  = 0,57

m2

72,58 m2 72,58
RAZEM 72,58

218
d.1.4.2

KNR 2-31
0105-01
0105-02
analogia

Podsypka piaskowa z zag szczeniem r cznym - 15 cm grubo ci warstwy po
zag szczeniu
Krotno  = 0,57

m2

72,58 m2 72,58
RAZEM 72,58

219
d.1.4.2

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zag szczeniem r cznym - 3 cm grubo ci
warstwy po zag szczeniu
Krotno  = 0,57

m2

72,58 m2 72,58
RAZEM 72,58

220
d.1.4.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej
Krotno  = 0,57

m2

72,58 m2 72,58
RAZEM 72,58

221
d.1.4.2

KNR 2-31
0402-03

awa pod kraw niki betonowa zwyk a [ C12/15 ]
Krotno  = 0,57

m3

(12,09+0,6+0,5+0,5+0,6+15,45+1,5+10,27+0,6+0,5+0+0,5+0,6+9,97+13,0+
7,47+1,5+9,40+1,5+6,65+1,5+5,15+1,5+4,84+1,5+13,18+1,5+4,84+1,5+
5,46+13)*0,05

m3 7,36

RAZEM 7,36
222

d.1.4.2
Analiza w as-
na

Obrze a betonowe o wymiarach 25x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wype nieniem spoin piaskiem
Krotno  = 0,57

m

12,09+0,6+0,5+0,5+0,6+15,45+1,5+10,27+0,6+0,5+0+0,5+0,6+9,97+13,0+
7,47+1,5+9,40+1,5+6,65+1,5+5,15+1,5+4,84+1,5+13,18+1,5+4,84+1,5+
5,46+13

m 147,17

RAZEM 147,17
1.5 45310000-3 Instalacje elektryczne i teletechniczne wewn trzne

1.5.1 Rozdzielnie
223

d.1.5.1
KNR 5-08
0806-06

Reczne wykonanie lepych otworów w betonie obj to ci do 1 dm3 szt.

25 szt. 25,00
RAZEM 25,00

224
d.1.5.1

KNR 5-08
0806-07

Reczne wykonanie lepych otworów w betonie - dodatek za ka dy dm3 obj -
to ci powy ej 1 dm3
Krotno  = 2

szt.

25 szt. 25,00
RAZEM 25,00

225
d.1.5.1

KNR 5-08
0404-03

Monta  skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z kons-
trukcj  - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach

szt.

25 szt. 25,00
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RAZEM 25,00

226
d.1.5.1

KNNR 5
0606-05

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o d ugo ci 4.5 m (metoda wykona-
nia udarowa) - grunt kat.III

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

227
d.1.5.1

KNNR 5
0605-05

Monta  uziomów poziomych w wykopie o g boko ci do 0.8 m; kat.gruntu III m

40 m 40,00
RAZEM 40,00

1.5.2 Instalacje wewnetrzne
228

d.1.5.2
KNR 4-03
1001-04 z.o.
3.1. 9901-5

czne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobeto-
nie - budowle o wys.do 12 m

m

8500 m 8 500,00
RAZEM 8 500,00

229
d.1.5.2

KNR 4-03
1014-01

czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

8500*0,25*0,01 m3 21,25
RAZEM 21,25

230
d.1.5.2

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

8500 m 8 500,00
RAZEM 8 500,00

231
d.1.5.2

KNR 5-08
0210-05

Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do Cu-12/Al-20 mm2 uk adane
w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod u betonowym

m

400+400+550+550+5600+4200 m 11 700,00
RAZEM 11 700,00

232
d.1.5.2

KNR 5-08
0210-06

Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do Cu-24/Al-40 mm2 uk adane
w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod u betonowym

m

440 m 440,00
RAZEM 440,00

233
d.1.5.2

KNR-W 5-08
0301-21

Przygotowanie pod a pod mocowanie osprz tu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem lepych otworów mechanicznie w betonie

szt.

238 szt. 238,00
RAZEM 238,00

234
d.1.5.2

KNR-W 5-08
0302-01

Monta  na gotowym pod u puszek p.t.bakelitowych o r.do 60mm szt.

348 szt. 348,00
RAZEM 348,00

235
d.1.5.2

KNR-W 5-08
0302-01

Monta  na gotowym pod u puszek do podpi cia kuchenki elektrycznej szt.

21 szt. 21,00
RAZEM 21,00

236
d.1.5.2

KNR-W 5-08
0307-02

Monta  na gotowym pod u czników instalacyjnych podtynkowych jedno-
biegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej

szt.

126 szt. 126,00
RAZEM 126,00

237
d.1.5.2

KNR-W 5-08
0307-03

Monta  na gotowym pod u czników instalacyjnych podtynkowych wiecz-
nikowych w puszce instalacyjnej

szt.

21 szt. 21,00
RAZEM 21,00

238
d.1.5.2

KNR 5-08
0309-02

Monta  do gotowego pod a gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w
puszkach z pod czeniem

szt.

198 szt. 198,00
RAZEM 198,00

239
d.1.5.2

KNR 5-08
0309-06

Monta  do gotowego pod a gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu-
nowych z uziemieniem przykr canych 16A/2.5 mm2 z pod czeniem

szt.

103 szt. 103,00
RAZEM 103,00

240
d.1.5.2

KNR 4-03
0904-01

Wykon.po cze  przewodów pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w
puszkach i odga nikach n.t. i p.t. bez zad awiania przewodów (3 odga zie-
nia)

kpl.

247 kpl. 247,00
RAZEM 247,00

241
d.1.5.2

KNR-W 5-08
0502-10

Przygotowanie pod a pod oprawy o wietleniowe przykr cane na betonie
mocowane na ko kach kotwi cych (ilo  mocowa  4)

kpl.

63 kpl. 63,00
RAZEM 63,00

242
d.1.5.2

KNR-W 5-08
0502-10

Wykonanie wypustów o wietleniowych kpl.

102 kpl. 102,00
RAZEM 102,00

243
d.1.5.2

KNR-W 5-08
0512-03

Monta  opraw o wietleniowych kpl.

77 kpl. 77,00
RAZEM 77,00
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244

d.1.5.2
KNR 5-08
0403-02

Monta  dzwonków szt.

21 szt. 21,00
RAZEM 21,00

245
d.1.5.2

KNR 5-08
0403-02

Monta  anteny szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

246
d.1.5.2

KNR-W 5-08
0309-02

Monta  do gotowego pod a gniazd TV szt.

39 szt. 39,00
RAZEM 39,00

247
d.1.5.2

KNR-W 5-08
0309-02

Monta  do gotowego pod a gniazd TEL szt.

21 szt. 21,00
RAZEM 21,00

248
d.1.5.2

KNR-W 5-08
0309-02

Monta  do gotowego pod a gniazd LAN szt.

39 szt. 39,00
RAZEM 39,00

249
d.1.5.2

KNR 4-03
1004-07

Mechaniczne przebijanie otworów w cianach lub stropach betonowych o d u-
go ci przebicia do 20 cm - r.rury do 40 mm

otw.

300 otw. 300,00
RAZEM 300,00

250
d.1.5.2

Analiza w as-
na

Dostarczenie przewodu YDY 3x1,5 m

4200 m 4 200,00
RAZEM 4 200,00

251
d.1.5.2

Analiza w as-
na

Dostarczenie przewodu YDY 3x2,5 m

5600 m 5 600,00
RAZEM 5 600,00

252
d.1.5.2

Analiza w as-
na

Dostarczenie przewodu YDY 5x6 WLZ mieszkania m

420 m 420,00
RAZEM 420,00

253
d.1.5.2

Analiza w as-
na

Dostarczenie przewodu YKXS 5x95 - zasilanie RG m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

254
d.1.5.2

Analiza w as-
na

Dostarczenie przewodu UTP 6kat - internet m

550 m 550,00
RAZEM 550,00

255
d.1.5.2

Analiza w as-
na

Dostarczenie przewodu antenowego koncentrycznego - TV m

550 m 550,00
RAZEM 550,00

256
d.1.5.2

Analiza w as-
na

Dostarczenie przewodu YTKSY 2x2x0,5 - telefon m

400 m 400,00
RAZEM 400,00

257
d.1.5.2

Analiza w as-
na

Dostarczenie przewodu LgY 4 m

400 m 400,00
RAZEM 400,00

1.5.3 Instalacja PPO
258

d.1.5.3
KNR 5-08
0401-10

Przygotowanie pod a do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod
ko ki rozporowe plastikowe w pod u z betonu - aparat o 3-4 otworach mocu-

cych

aparat

1 aparat 1,00
RAZEM 1,00

259
d.1.5.3

KNR 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym pod u aparatów o masie do 2.5 kg bez cz ciowe-
go rozebrania i pod czenia (il. otworów mocuj cych do 4)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

260
d.1.5.3

KNR 4-03
1001-07

czne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

261
d.1.5.3

KNR 4-03
1014-01

czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

10*0,25*0,01 m3 0,02
RAZEM 0,02

262
d.1.5.3

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
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10 m 10,00

RAZEM 10,00
263

d.1.5.3
KNR 5-08
0210-05

Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do Cu-12/Al-20 mm2 uk adane
w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod u betonowym

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

1.5.4 Instalacja domofonowa
264

d.1.5.4
KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o cznym przekroju  do Cu-6/Al-12 mm2 uk adane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod u nie-betonowym - prze-
wód UTP

m

300 m 300,00
RAZEM 300,00

265
d.1.5.4

KNR-W 5-08
0401-08

Przygotowanie pod a do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod
ko ki rozporowe plastikowe w pod u z ceg y - aparat o 3-4 otworach mocuj -
cych

aparat

21 aparat 21,00
RAZEM 21,00

266
d.1.5.4

KNR 4-03
1001-04

czne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobeto-
nie

m

300 m 300,00
RAZEM 300,00

267
d.1.5.4

KNR-W 5-08
0404-07

Monta  unifonów szt.

21 szt. 21,00
RAZEM 21,00

268
d.1.5.4

KNR-W 5-08
0404-07

Monta  kasety elektroniki szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

269
d.1.5.4

KNR 4-03
1014-01

czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,8 m3 0,80
RAZEM 0,80

270
d.1.5.4

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

300 m 300,00
RAZEM 300,00

271
d.1.5.4

KNR 4-03
1002-08

Mechaniczne przebijanie otworów w cianach lub stropach z gipsu lub gazo-
betonu o d ugo ci przebicia do 30 cm - r. rury do 60 mm

otw.

30 otw. 30,00
RAZEM 30,00

272
d.1.5.4

KNR 4-03
1010-11

Mechaniczne wykucie wn ki o obj to ci do 1.00 dm3 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

273
d.1.5.4

KNR 5-08
0403-02

Monta  paneli szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

1.5.5 Instalacja odgromowa
274

d.1.5.5
KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienapr ane poziome mocowane na wspor-
nikach obsadzanych

m

180 m 180,00
RAZEM 180,00

275
d.1.5.5

KNNR 5
0609-03

Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku p askim szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

276
d.1.5.5

KNNR 5
0611-11

czenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
pr ta o r.do 10 mm na dachu

szt.

30 szt. 30,00
RAZEM 30,00

277
d.1.5.5

KNNR 5
0612-06

cza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
po czenie pr t-p askownik

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

278
d.1.5.5

KNR 5-08
0606-03

Monta  zwodów pionowych napr anych z pr ta o r.do 10 mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na cianie

m

40 m 40,00
RAZEM 40,00

279
d.1.5.5

KNNR 5
0602-02

Przewody uziemiaj ce i wyrównawcze w budynkach mocowane na wsporni-
kach ciennych na pod u innym ni  drewno

m

24 m 24,00
RAZEM 24,00

280
d.1.5.5

KNR 2-01
0702-02

Kopanie koparkami podsi biernymi rowów dla kabli o g bok.do 0.8 m i szer.
dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m
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90 m 90,00

RAZEM 90,00
281

d.1.5.5
KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

90*0,4*0,6 m3 21,60
RAZEM 21,60

282
d.1.5.5

KNNR 5
0605-05

Monta  uziomów poziomych w wykopie o g boko ci do 0.8 m; kat.gruntu III m

90 m 90,00
RAZEM 90,00

283
d.1.5.5

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

1.5.6 Pomiary
284

d.1.5.6
KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

200 pomiar 200,00
RAZEM 200,00

285
d.1.5.6

KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

50 pomiar 50,00
RAZEM 50,00

286
d.1.5.6

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wy czenia zasilania - próby dzia ania wy czni-
ka ró nicowopr dowego - pierwszy

pomiar

40 pomiar 40,00
RAZEM 40,00

287
d.1.5.6

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wy czenia zasilania - pomiar impedancji p tli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

650 pomiar 650,00
RAZEM 650,00

1.6 45330000-9 Instalacje sanitarne
1.6.1 45330000-9 Instalacja wodoci gowa
288

d.1.6.1
KNNR 4
0105-04

Ruroci gi stalowe ocynkowane o r.nominalnej 32 mm o po czeniach gwin-
towanych, na cianach w budynkach mieszkalnych

m

27,80 m 27,80
RAZEM 27,80

289
d.1.6.1

KNNR 4
0105-06

Ruroci gi stalowe ocynkowane o r.nominalnej 50 mm o po czeniach gwin-
towanych, na cianach w budynkach mieszkalnych

m

22,25 m 22,25
RAZEM 22,25

290
d.1.6.1

KNNR 4
0111-01
analogia

Ruroci gi z tworzyw sztucznych DN 15 (PP, PE, PB) o r. zewn trznej 20
mm o po czeniach zaciskowych, na cianach w budynkach mieszkalnych

m

505,35 m 505,35
RAZEM 505,35

291
d.1.6.1

KNNR 4
0111-02
analogia

Ruroci gi z tworzyw sztucznych DN 20 (PP, PE, PB) o r. zewn trznej 25
mm o po czeniach zaciskowych, na cianach w budynkach mieszkalnych

m

91,90 m 91,90
RAZEM 91,90

292
d.1.6.1

KNNR 4
0111-03
analogia

Ruroci gi z tworzyw sztucznych DN 25 (PP, PE, PB) o r. zewn trznej 32
mm o po czeniach zaciskowych, na cianach w budynkach mieszkalnych

m

20,30 m 20,30
RAZEM 20,30

293
d.1.6.1

KNNR 4
0111-04
analogia

Ruroci gi z tworzyw sztucznych DN 32 (PP, PE, PB) o r. zewn trznej 40
mm o po czeniach zaciskowych, na cianach w budynkach mieszkalnych

m

9,10 m 9,10
RAZEM 9,10

294
d.1.6.1

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podej cia dop ywowe w ruroci gach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o po czeniu sztywnym
o r. zewn trznej 20 mm

szt.

147 szt. 147,00
RAZEM 147,00

295
d.1.6.1

KNR-W 2-15
0116-06

Dodatki za podej cia dop ywowe w ruroci gach z tworzyw sztucznych do p u-
czek ust powych o po czeniu sztywnym o r. zewn trznej 20 mm

szt.

21 szt. 21,00
RAZEM 21,00

296
d.1.6.1

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelno ci instalacji wodoci gowych z rur eliwnych, stalowych i mie-
dzianych w budynkach mieszkalnych (ruroci g o r. do 65 mm)

m

50,05 m 50,05
RAZEM 50,05

297
d.1.6.1

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelno ci instalacji wodoci gowych z rur z tworzyw sztucznych w
budynkach mieszkalnych (ruroci g o r. do 63 mm)

m
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626,65 m 626,65

RAZEM 626,65
298

d.1.6.1
KNR-W 2-15
0128-01

ukanie instalacji wodoci gowej w budynkach mieszkalnych m

676,70 m 676,70
RAZEM 676,70

299
d.1.6.1

KNR-W 2-15
0123-01

Dodatki za wykonanie obustronnych podej  do wodomierzy skrzyde kowych
o r. nominalnej 15 mm w ruroci gach z tworzyw sztucznych

kpl.

21 kpl. 21,00
RAZEM 21,00

300
d.1.6.1

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodoci gowych z rur z tworzyw
sztucznych o r. nominalnej 15 mm

szt.

21 szt. 21,00
RAZEM 21,00

301
d.1.6.1

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodoci gowych z rur z tworzyw
sztucznych o r. nominalnej 20 mm

szt.

42 szt. 42,00
RAZEM 42,00

302
d.1.6.1

KNNR 4
0130-04

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodoci gowych z rur stalowych o r.
nominalnej 32 mm

szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

303
d.1.6.1

KNNR 4
0130-06

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodoci gowych z rur stalowych o r.
nominalnej 50 mm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

304
d.1.6.1

KNNR 4
0135-01

Zawory czerpalne o r. nominalnej 15 mm szt.

42 szt. 42,00
RAZEM 42,00

305
d.1.6.1

KNR 2-15
0407-01
analogia

Izolator przep ywów zwrotnych typu EA Dn 15 szt.

21 szt. 21,00
RAZEM 21,00

306
d.1.6.1

KNR 2-15
0407-01
analogia

Izolator przep ywów zwrotnych typu HA Dn 15 szt.

21 szt. 21,00
RAZEM 21,00

307
d.1.6.1

KNR 0-34
0101-07

Izolacja ruroci gów r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr.13 mm (J)

m

57,20 m 57,20
RAZEM 57,20

308
d.1.6.1

KNR 0-34
0101-08

Izolacja ruroci gów r.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr.13 mm (J)

m

22,25 m 22,25
RAZEM 22,25

309
d.1.6.1

KNR 0-34
0107-01
analogia

Izolacja ruroci gów r.12-22 mm otulinami Thermacompact IS10 gr.6 mm
(C) metod  izolowania po monta u ruroci gu

m

505,35 m 505,35
RAZEM 505,35

310
d.1.6.1

KNR 0-34
0107-02
analogia

Izolacja ruroci gów r.28-35 mm otulinami Thermacompact IS10 gr.6 mm
(C) metod  izolowania po monta u ruroci gu

m

91,90 m 91,90
RAZEM 91,90

311
d.1.6.1

KNR 0-34
0107-02
analogia

Zabezpieczenie ruroci gów uk adanych w posadzce rurami os onowymi tzw.
peszlem

m

345,25 m 345,25
RAZEM 345,25

1.6.2 45330000-9 Instalacja kanalizacji sanitarnej
312

d.1.6.2
KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o cianach pionowych wykonywane wewn trz budyn-
ku bez wzgl du na g boko  i kategorie z odrzuceniem na odleg  do 3 m.
-wykop pod studzienke sch adzaj

m3

2,47 m3 2,47
RAZEM 2,47

313
d.1.6.2

KNR 4-01
0106-03

Zasypanie wykopów wewn trz ziemi  z ukopów. m3

1,77 m3 1,77
RAZEM 1,77

314
d.1.6.2

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi na odleg  do 1 km, kate-
goria gruntu 3.

m3

0,70 m3 0,70
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RAZEM 0,70

315
d.1.6.2

KNR 4-01
0108-08

Dop ata za wywóz i przywóz ziemi samochodami samowy adowczymi za ka -
dy nast pny 1 km odleg ci ponad 1 km.
Krotno  = 9

m3

0,70 m3 0,70
RAZEM 0,70

316
d.1.6.2

KNR-W 2-15
0111-04

Ruroci gi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o r. zewn trznej 40 mm o po-
czeniach zgrzewanych, na cianach w budynkach mieszkalnych

m

5,00 m 5,00
RAZEM 5,00

317
d.1.6.2

KNR-W 2-15
0127-01
analogia

Próba szczelno ci instalacji wodoci gowych z rur z tworzyw sztucznych w
budynkach mieszkalnych (ruroci g o r. do 63 mm)-ruroci g t oczny

m

5,00 m 5,00
RAZEM 5,00

318
d.1.6.2

KNR 2-15
0205-02

Ruroci g z rur pcw kanalizacyjnych na cianach budynku, po czenie metod
wciskow , rednica rur 50 mm.

m

165,00 m 165,00
RAZEM 165,00

319
d.1.6.2

KNR 2-15
0205-03

Ruroci g z rur pcw kanalizacyjnych na cianach budynku, po czenie metod
wciskow , rednica rur 75 mm.

m

52,50 m 52,50
RAZEM 52,50

320
d.1.6.2

KNR 2-15
0205-04

Ruroci g z rur pcw kanalizacyjnych na cianach budynku, po czenie metod
wciskow , rednica rur 110 mm.

m

108,30 m 108,30
RAZEM 108,30

321
d.1.6.2

KNR 2-15
0205-04
analogia

Ruroci g z rur pcw kanalizacyjnych na cianach budynku, po czenie metod
wciskow , rednica rur 160 mm.

m

63,30 m 63,30
RAZEM 63,30

322
d.1.6.2

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za podej cie odp ywowe z rur pcw o rednicy 50 mm. szt

84 szt 84,00
RAZEM 84,00

323
d.1.6.2

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za podej cie odp ywowe z rur pcw o rednicy 110 mm. szt

21 szt 21,00
RAZEM 21,00

324
d.1.6.2

KNR-W 2-15
0213-05
analogia

Rury wywiewne z PVC o po czeniu wciskowym o r. 160 mm szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

325
d.1.6.2

KNR 2-15
0217-03

Monta  czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o r.zewn. 160 mm aczonych
metod  wciskow

szt.

14 szt. 14,00
RAZEM 14,00

1.6.3 45331100-7 Instalacja ogrzewcza
326

d.1.6.3
KNNR 4
0404-01
analogia

Ruroci gi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o r. zewn trznej 16 mm
o po czeniach zaciskowych na cianach w budynkach

m

1176,00 m 1 176,00
RAZEM 1 176,00

327
d.1.6.3

KNNR 4
0404-01
analogia

Ruroci gi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o r. zewn trznej 20 mm
o po czeniach zaciskowych na cianach w budynkach

m

18,00 m 18,00
RAZEM 18,00

328
d.1.6.3

KNNR 4
0406-03

Próby szczelno ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadni-
cza (pulsacyjna)

próba

21 próba 21,00
RAZEM 21,00

329
d.1.6.3

KNNR 4
0406-04

Próby szczelno ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za pró-
 w budynkach mieszkalnych

urz dz.

81 urz dz. 81,00
RAZEM 81,00

330
d.1.6.3

KNR 2-15
0415-01

Zawór grzejnikowy o r.nom.15 mm z g owic  termostatyczn szt.

42 szt. 42,00
RAZEM 42,00

331
d.1.6.3

KNR 2-15
0415-01

Zawór grzejnikowy powrotny o r.nom.15 mm (grzejniki dolnozasilane) szt.

60 szt. 60,00
RAZEM 60,00
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332

d.1.6.3
KNR 0-35
0215-04

owice termostatyczne RA 2996 szt.

60 szt. 60,00
RAZEM 60,00

333
d.1.6.3

KNNR 4
0411-01

Zawory przelotowe o po czeniach gwintowanych o r. nominalnej 15 mm szt.

42 szt. 42,00
RAZEM 42,00

334
d.1.6.3

KNNR 4
0429-04

Rury przy czne miedziane o r. zewn. 15 mm do grzejników kpl.

81 kpl. 81,00
RAZEM 81,00

335
d.1.6.3

KNNR 4
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gor co) urz.

81 urz. 81,00
RAZEM 81,00

336
d.1.6.3

KNR 0-34
0107-01
analogia

Izolacja ruroci gów r.12-22 mm otulinami Thermacompact IS10 gr.6 mm
(C) metod  izolowania po monta u ruroci gu

m

1194,00 m 1 194,00
RAZEM 1 194,00

337
d.1.6.3

KNR 0-34
0107-02
analogia

Zabezpieczenie ruroci gów uk adanych w posadzce rurami os onowymi tzw.
peszlem

m

1062,60 m 1 062,60
RAZEM 1 062,60

1.6.4 45331210-1 Instalacja odprowadzania spalin
338

d.1.6.4
KNR 2-17
0131-02
analogia

Monta  elementów uk adu odprowadzania spalin - adapter kot a szt.

21 szt. 21,00
RAZEM 21,00

339
d.1.6.4

KNR 2-17
0127-02
analogia

Monta  elemntów uk adu odprowadzania spalin (system powietrzno-spalino-
wy) - kana  spalinowy od kot a do komina

m2

0,39*21 m2 8,19
RAZEM 8,19

340
d.1.6.4

KNR 2-17
0113-02
analogia

Monta  elementów uk adu odprowadzenia spalin (system powietrzno-spalino-
wy) - komin

m2

5,72*7 m2 40,04
RAZEM 40,04

341
d.1.6.4

KNR 2-17
0152-02
analogia

Monta  elementów wylotu komina szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

1.6.5 45100000-8 Roboty budowlano-instalacyjne
342

d.1.6.5
KNR BO-12
0356-04

Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w cianach z cegie  na
zaprawie cementowo-wapiennej o gr. do 1 ceg y

m3

1,57 m3 1,57
RAZEM 1,57

343
d.1.6.5

KNR BO-12
0356-08
analogia

Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w cianach z cegie  na
zaprawie cementowej o gr. do 2 cegie  (stropy)

m3

0,07 m3 0,07
RAZEM 0,07

344
d.1.6.5

KNR BO-12
0360-06

Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w cianach z cegie  na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej o szer. do 1/2 ceg y

m3

1,03 m3 1,03
RAZEM 1,03

345
d.1.6.5

KNR 4-01
0303-02

Uzupe nienie cianek z cegie  o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
cianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

12,95 m2 12,95
RAZEM 12,95

346
d.1.6.5

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szeroko ci 1/2 ceg. z przewodami instala-
cyjnymi w cianach z cegie

m

214,80 m 214,80
RAZEM 214,80

347
d.1.6.5

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowy adowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odleg  do 1 km

m3

2,67 m3 2,67
RAZEM 2,67

348
d.1.6.5

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowy adowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za ka dy nast. 1 km
Krotno  = 9

m3
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2,67 m3 2,67

RAZEM 2,67
349

d.1.6.5
KNR 2-18
0613-01

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1000 mm w gotowym wykopie o
boko ci 3 m - g b.1,50 m

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

350
d.1.6.5

KNR 2-18
0613-02

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1000 mm w gotowym wykopie
za ka de 0.5 m ró nicy g b.

[0.5 m]
stud.

-3 [0.5 m]
stud.

-3,00

RAZEM -3,00
1.7 45333000-0 Instalacje gazowe
351

d.1.7
KNNR 4
0303-01

Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.
nom. 15 mm na cianach w budynkach mieszkalnych

m

96,00 m 96,00
RAZEM 96,00

352
d.1.7

KNNR 4
0303-02

Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.
nom. 20 mm na cianach w budynkach mieszkalnych

m

82,05 m 82,05
RAZEM 82,05

353
d.1.7

KNNR 4
0303-03

Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.
nom. 25 mm na cianach w budynkach mieszkalnych

m

144,15 m 144,15
RAZEM 144,15

354
d.1.7

KNNR 4
0303-04

Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.
nom. 32 mm na cianach w budynkach mieszkalnych

m

7,35 m 7,35
RAZEM 7,35

355
d.1.7

KNNR 4
0303-05

Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.
nom. 40 mm na cianach w budynkach mieszkalnych

m

5,80 m 5,80
RAZEM 5,80

356
d.1.7

KNNR 4
0303-06

Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.
nom. 50 mm na cianach w budynkach mieszkalnych

m

32,35 m 32,35
RAZEM 32,35

357
d.1.7

KNNR 4
0303-07

Ruroci gi w instalacjach gazowych stalowe o po czeniach spawanych o r.
nom. 65 mm na cianach w budynkach mieszkalnych

m

6,20 m 6,20
RAZEM 6,20

358
d.1.7

KNR 2-19
0216-02

Przej cia gazoci gu przez ciany murowane o grub.1 ceg.dla przy czy o sr.
nom.do 65 mm w tulejach z rur stal.o sr.do 100 mm

przej.

1 przej. 1,00
RAZEM 1,00

359
d.1.7

KNR 2-15
0305-01

Próba instalacji gazowej wewn trznej na ci nienie dla przedsiebiorstwa i do-
stawcy gazu w budynkach mieszkalnych

lokal.

21 lokal. 21,00
RAZEM 21,00

360
d.1.7

KNR-W 2-15
0308-02

Dodatkowe nak ady na wykonanie podej cia obustronnego do gazomierza o
r.przy cza 25 mm na cianach

kpl.

21 kpl. 21,00
RAZEM 21,00

361
d.1.7

KNR-W 2-15
0312-01

Kurki gazowe przelotowe o r. 15 mm o po czeniach gwintowanych szt.

21 szt. 21,00
RAZEM 21,00

362
d.1.7

KNR-W 2-15
0312-02

Kurki gazowe przelotowe o r. 20 mm o po czeniach gwintowanych szt.

21 szt. 21,00
RAZEM 21,00

363
d.1.7

KNR-W 2-15
0312-03

Kurki gazowe przelotowe o r. 25 mm o po czeniach gwintowanych szt.

21 szt. 21,00
RAZEM 21,00

364
d.1.7

KNR-W 2-15
0313-06

Zawory kulowe o r. 50 mm o po czeniach spawanych szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

365
d.1.7

KNR-W 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie r czne do trzeciego stopnia czysto ci ru-
roci gów o r.zewn.do 57 mm (stan wyj ciowy powierzchni B)

m2

30,15 m2 30,15
RAZEM 30,15

366
d.1.7

KNR-W 7-12
0101-05

Czyszczenie przez szczotkowanie r czne do trzeciego stopnia czysto ci ru-
roci gów o r.zewn.58-219 mm (stan wyj ciowy powierzchni B)

m2

7,50 m2 7,50
RAZEM 7,50
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367

d.1.7
KNR-W 7-12
0208-04

Malowanie p dzlem farbami do gruntowania i podk adowymi ftalowymi ruro-
ci gów o r.zewn.do 57 mm

m2

30,15 m2 30,15
RAZEM 30,15

368
d.1.7

KNR-W 7-12
0208-05

Malowanie p dzlem farbami do gruntowania i podk adowymi ftalowymi ruro-
ci gów o r.zewn.58-219 mm

m2

7,50 m2 7,50
RAZEM 7,50

369
d.1.7

KNR-W 7-12
0210-04

Malowanie p dzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi ruroci -
gów o r.zewn.do 57 mm

m2

30,15 m2 30,15
RAZEM 30,15

370
d.1.7

KNR-W 7-12
0210-05

Malowanie p dzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi ruroci -
gów o r.zewn.58-219 mm

m2

7,50 m2 7,50
RAZEM 7,50

1.8 45330000-9 Urz dzenia instalacji wewn trznych
371

d.1.8
KNR-W 2-15
0315-02
analogia

Dwufunkcyjny kocio  gazowy kondensacyjny o mocy 6,0-26,0 kW kpl.

21 kpl. 21,00
RAZEM 21,00

372
d.1.8

KNR-W 2-15
0314-06
analogia

Kuchnia gazowa o po czeniu na dwuz czk  z piekarnikiem szt.

21 szt. 21,00
RAZEM 21,00

373
d.1.8

KNR-W 2-15
0142-01
analogia

Monta  szafki na ciennej dla gazomierza mieszkaniowego szt.

21 szt. 21,00
RAZEM 21,00

374
d.1.8

KNR-W 2-15
0308-02
analogia

Monta  gazomierza mieszkaniowego typu G4 kpl.

21 kpl. 21,00
RAZEM 21,00

375
d.1.8

KNR-W 2-15
0418-01

Grzejniki stalowe jednop ytowe o wys. 300-500 mm i d ug. do 1600 mm szt.

45 szt. 45,00
RAZEM 45,00

376
d.1.8

KNR-W 2-15
0425-02

Grzejniki stalowe azienkowe o wysoko ci do 1200 mm szt.

9 szt. 9,00
RAZEM 9,00

377
d.1.8

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwup ytowe o wys. 300-500 mm i d ug. do 1600 mm szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

378
d.1.8

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwup ytowe o wys. 600-900 mm i d ug. do 1600 mm szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

379
d.1.8

KNR-W 2-15
0425-03

Grzejniki stalowe azienkowe o wysoko ci do 1800 mm szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

380
d.1.8

KNR 7-07
0107-01

Pompy od rodkowe,zatapiane i gl binowe z podwodnym silnikiem elektrycz-
nym o masie 0.1 t

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

381
d.1.8

KNR 2-15
0220-04

Monta  zlewozmywaków eliwnych lub stalowych na cianie szt.

21 szt. 21,00
RAZEM 21,00

382
d.1.8

KNR 2-15
0221-02

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym. szt

21 szt 21,00
RAZEM 21,00

383
d.1.8

KNR 2-15
0224-03

Monta  ustepów pojedynczych z p uczkami z tworzyw sztucznych lub porce-
lany 'kompakt'

kpl.

21 kpl. 21,00
RAZEM 21,00

384
d.1.8

KNR 2-15
0223-02

Monta  brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.

21 kpl. 21,00
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RAZEM 21,00

385
d.1.8

KNR-W 2-15
0140-06

Wodomierze skrzyde kowe mieszkaniowe o r. nominalnej 15 mm kpl.

21 kpl. 21,00
RAZEM 21,00

386
d.1.8

KNR 2-15
0115-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe cienne o r.nom. 15 mm szt.

42 szt. 42,00
RAZEM 42,00

387
d.1.8

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o r.nominalnej 15 mm szt.

21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
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1. A PASEK MOCUJ CY UCHWYT Z

TWORZYWA/PAPA
szt. 280,00

2. Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0,02
3. Antena TV szt. 1,00
4. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0,03
5. Balustrada balkonowa. z kszta town. dwukrotnie malo-

wana natryskowo
kg 1 406,80

6. Balustrada schodowa. z kszta town. dwukrotnie malowa-
na natryskowo

kg 326,40

7. bariery niegowe z blachy powlekanej m 51,16
8. Bateria natryskowa cienna fi 15mm szt 21,00
9. Bateria umywalk.i zlewozm. cienna fi 15mm szt 42,00

10. bednarka ocynkowana m 135,20
11. bednarka ocynkowana kg 24,96
12. Beton zwyk y (B-7,5) m3 0,70
13. beton zwyk y C12/15 m3 5,18
14. Beton zwyk y C12/15 (B-15) m3 94,64
15. Beton zwyk y C16/20 (B-20) m3 78,03
16. Beton zwyk y C16/20 (B-20) m3 100,65
17. Beton zwyk y C20/25 (B-25) m3 218,50
18. Beton zwyk y C8/10 (B-10) m3 33,22
19. beton zwyk y z kruszywa naturalnego' C16/20 m3 5,88
20. bitumiczny klej do styropianu Izolbet S kg 1 552,38
21. bitumiczny rodek Izolbet S kg 365,18
22. blacha powlekana p aska m2 24,40
23. blacha powlekana p aska gr 0,65  mm poliester mat m2 170,47
24. blacha stalowa perforowana dwukrotnie malowana na-

tryskowo
m2 74,10

25. Blok cien. SILKA E24 kl.20-33,3x19,9x24cm szt 20 379,87
26. Brodzik natryskowy akrylowy 900x900mm szt 21,00
27. Ceg a bud.klink.pe na 25x12x6,5cm szt 5 071,66
28. Ceg a bud.pe na 25x12x6,5cm - kl.15 szt 9 476,66
29. Ceg a bud.pe na 25x12x6,5cm - kl.20 szt 1 703,37
30. Ceg a ceramiczna pe na kl. 15 o wym. 250x120x65 mm,

grub. ciany 12 cm
szt 234,00

31. Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B workowany t 3,44
32. Cement portl,zwyk y b.dod. CEM I 32,5-work t 0,98
33. Cement portl,zwyk y b.dod. CEM I 32,5-work' t 0,00
34. Cement portl,zwyk y b.dod.CEM I 32,5-luzem t 0,26
35. cement portlandzki zwyk y bez dodatków 35 t 4,22
36. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 3,53
37. Czyszczak kan.PVC fi 160mm szt 14,00
38. Daszek szt 7,00
39. Deski igl. obrz. wym.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 13,07
40. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 1,90
41. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 1,05
42. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,69
43. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III' m3 0,33
44. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III'' m3 1,74
45. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 0,78
46. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 0,04
47. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 5,41
48. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,51
49. Deski na podbitk   gr 20 mm m2 48,94
50. drabiny kominiarskie z blachy powlekanej' m 7,80
51. Drewno na stemple okr e korowane m3 1,49
52. DRUT OCYNKOWANY fi-8 m 187,20
53. DRUT OCYNKOWANY fi-8 kg 41,60
54. drut stalowy okr y kg 99,92
55. drut stalowy okr y 3 mm kg 8,25
56. Drzwi aluminiowe .2-skrzyd m2 2,40
57. drzwi balkonowe  z  PCV  z  nawiewnikiem higrostero-

walnym O1
m2 62,10

58. drzwi balkonowe  z  PCV  z  nawiewnikiem higrostero-
walnym O8

m2 12,42

59. drzwi piwniczne a urowe m2 33,60
60. Drzwi stalowe ciep e, powlekane m2 4,04
61. Drzwiczki 210×140 mm kpl. 7,00
62. Dwufunkcyjny kocio  gazowy kondensacyjny o mocy 6,0-

26,0  kW
szt 21,00

63. Dwuz czka z el.ci g.prosta czar.fi 15mm szt 21,00
64. dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 418,08
65. dyble plastikowe "z grzybkami"' szt 2 601,16
66. Dzwonek 230V szt. 21,00
67. elektrody 100 szt. szt 29,16
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68. Emulsja gruntuj ca kg 1 053,33
69. Emulsja gruntuj ca ' kg 125,06
70. Farba emuls. nawierzch.wew.-bia a dm3 1 414,32
71. Farba ftal. do grunt. podk adowa dm3 25,94
72. Farba ftal. do grunt. podk adowa, bia a dm3 4,91
73. Farba ftal. do grunt. podk adowa, bia a' dm3 4,75
74. Farba ftalowa modyfikow. og. stos.-nawierz dm3 22,38
75. Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 4,01
76. farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania' dm3 5,54
77. farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0,01
78. Farba silikonowa nawierz. na tynki dm3 281,74
79. Folia hydroizolacyjna m2 1 337,31
80. Folia poliet. izolacyjna, kube kowa fundam m2 163,18
81. Folia poliet. paroszczelna m2 834,11
82. folia posadzkowa m2 443,39
83. folia wysokoparoprzepuszczalna m2 432,74
84. Gaz propanowo-butanowy p ynny kg 211,89
85. Gazomierz mieszkaniowy typu G4 szt 21,00
86. Gips budowlany szpachlowy t 19,90
87. gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka' kg 1 913,67
88. owica termostatyczna typ RA 2996 szt 60,00
89. gniazda bryzgoszczelne szt. 103,00
90. gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwójne szt 198,00
91. gniazda podtynkowe LAN szt. 39,78
92. gniazda podtynkowe TEL szt. 21,42
93. gniazda podtynkowe TV szt. 39,78
94. grot stalowy szt 4,00
95. Grzejnik stalowy azienkowy V&N COSMO Wave C_

WAVE_1100/0.50
szt 5,00

96. Grzejnik stalowy azienkowy V&N COSMO Wave C_
WAVE_1100/0.60

szt 4,00

97. Grzejnik stalowy azienkowy V&N COSMO Wave C_
WAVE_1500/0.40

szt 3,00

98. Grzejnik stalowy azienkowy V&N COSMO Wave C_
WAVE_1500/0.50

szt 3,00

99. Grzejnik stalowy azienkowy V&N COSMO Wave C_
WAVE_1500/0.60

szt 2,00

100. Grzejnik stalowy azienkowy V&N COSMO Wave C_
WAVE_1500/0.74

szt 4,00

101. Grzejnik stalowy p ytowy V&N COSMO zaworowy
11KV/300/0.40

szt 3,00

102. Grzejnik stalowy p ytowy V&N COSMO zaworowy
11KV/400/0.40

szt 5,00

103. Grzejnik stalowy p ytowy V&N COSMO zaworowy
11KV/400/0.52

szt 1,00

104. Grzejnik stalowy p ytowy V&N COSMO zaworowy
11KV/500/0.40

szt 14,00

105. Grzejnik stalowy p ytowy V&N COSMO zaworowy
11KV/500/0.52

szt 10,00

106. Grzejnik stalowy p ytowy V&N COSMO zaworowy
11KV/500/0.60

szt 3,00

107. Grzejnik stalowy p ytowy V&N COSMO zaworowy
11KV/500/1.00

szt 1,00

108. Grzejnik stalowy p ytowy V&N COSMO zaworowy
11KV/500/1.12

szt 4,00

109. Grzejnik stalowy p ytowy V&N COSMO zaworowy
11KV/500/1.20

szt 2,00

110. Grzejnik stalowy p ytowy V&N COSMO zaworowy
11KV/500/1.32

szt 2,00

111. Grzejnik stalowy p ytowy V&N COSMO zaworowy
21KV/400/0.40

szt 2,00

112. Grzejnik stalowy p ytowy V&N COSMO zaworowy
21KV/900/0.52

szt 4,00

113. Grzejnik stalowy p ytowy V&N COSMO zaworowy
21KV/900/0.60

szt 1,00

114. Grzejnik stalowy p ytowy V&N COSMO zaworowy
22KV/400/0.40

szt 1,00

115. Grzejnik stalowy p ytowy V&N COSMO zaworowy
22KV/900/0.40

szt 3,00

116. Grzejnik stalowy p ytowy V&N COSMO zaworowy
22KV/900/0.52

szt 4,00

117. Gwo dzie budowlane okr e go e kg 543,54
118. gwo dzie budowlane okr e go e kg 194,87
119. Gwo dzie budowlane papowe ocynkowane kg 23,34
120. Haki do muru kg 11,00
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121. Izolator przep ywów zwrotnych typ HA Dn 15 szt 21,00
122. Kaseta elektroniki szt. 1,00
123. townik aluminiowy ochronny m 535,83
124. townik aluminiowy ochronny' m 23,77
125. Klej Thermaglue (puszka - 1 litr) dm3 11,85
126. klej winylowy osakrylowy kg 520,13
127. klipsy monta owe Thermaclips szt 454,45
128. ko ki kotwi ce szt 252,00
129. ko ki rozporowe szt. 84,00
130. ko ki rozporowe plastikowe szt. 4,00
131. ko ki rozporowe z wkr tami' kpl 140,87
132. kominek wentylacyjny szt 1,00
133. Konstrukcja wsporcza 1,1 - 5,0 kg kg 21,00
134. kostka brukowa 6 cm szara m2 42,40
135. kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt. 8,28
136. kotwy stalowe szt. 909,40
137. kotwy stalowe' szt. 10,10
138. Kratka wentyl.14x14 cm szt 48,00
139. Kratka wentyl.surowa 14x14 cm b/ aluzji szt 52,00
140. Kratka wentyl.ze stali nierdzewnej 14x14 cm szt 16,00
141. Kraw dziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 16,57
142. Kr g z bet. wir.C16/20 wys.500mm fi 1000mm szt 3,00
143. Kszta tki kanalizacyjne PCV ró ne 110 mm szt 138,81
144. Kszta tki kanalizacyjne PCV ró ne 50 mm szt 390,60
145. Kszta tki kanalizacyjne PCV ró ne 75 mm szt 36,75
146. Kszta tki kanalizacyjne PVC ró ne 160 mm szt 44,31
147. kszta tki press o rednicy zewn trznej 16 mm - SEG-

MENT B
szt 1 280,00

148. kszta tki press o rednicy zewn trznej 20 mm - SEG-
MENT B

szt 673,99

149. kszta tki press o rednicy zewn trznej 25 mm szt 82,71
150. kszta tki press o rednicy zewn trznej 32 mm szt 16,85
151. kszta tki press o rednicy zewn trznej 40 mm szt 6,55
152. kszta tki z polietylenu(gwintowane) r.20 mm szt 12,60
153. kszta tki z polipropylenu o r. zewn trznej 20 mm szt 696,79
154. kszta tki z polipropylenu o r. zewn trznej 40 mm szt 2,35
155. Kuchnia gazowa 4-palnikowa z/piekar.gaz szt 21,00
156. Kurki kulowe do gazu GW/GW nr art. 139 o fi 1" szt 21,00
157. Kurki kulowe do gazu GW/GW nr art. 139 o fi 1/2" szt 21,00
158. Kurki kulowe do gazu GW/GW nr art. 139 o fi 3/4" szt 21,00
159. listwa coko owa' m 57,33
160. acznik hermetyczny szt 24,00
161. cznik z el. ci g. czarny fi 15mm szt 378,21
162. cznik z el. ci g. ocynk. fi 15mm szt 42,30
163. cznik z el. ci g. ocynk. fi 32mm szt 18,63
164. cznik z el. ci g. ocynk. fi 50mm szt 14,46
165. cznik el.reduk.do gazomierza fi 25mm szt 42,00
166. czniki do wodomierzy fi 15 mm kpl 42,00
167. czniki instalacyjne 1-bieg szt 81,00
168. czniki instalacyjne podwójne szt. 21,00
169. czniki KLR-2 szt 64,00
170. czniki KP-2 szt 68,00
171. czniki KT-2 szt 32,00
172. czniki K-3 szt 158,00
173. czniki rozporowe kpl. szt. 10,42
174. M16 l=55 cm szt 42,00
175. Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji kg 5,00
176. masa klej ca kg 10,00
177. masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 3,00
178. Masa tynkarska podk adowa kg 429,08
179. Masa tynkarska podk adowa ' kg 25,84
180. Masa uszczelniaj ca silikon budowlany kg 106,16
181. Masa uszczelniaj ca silikon budowlany' kg 0,43
182. maszt 1m szt 4,00
183. maty (p yty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 6,23
184. Miska na kondensat z rurk  odp ywow kpl. 7,00
185. nadpro e YF 130/11,5 szt 44,00
186. nadpro e YF 150/11,5 szt 86,00
187. nadpro e YF 175/11,5 szt 50,00
188. nadpro e YF 250/11,5 szt 12,00
189. nadpro e YF 275/11,5 szt 2,00
190. Obejma monta owa system LAS kpl. 28,00
191. Obrze e trawnikowe 100x25x5cm szare m 85,56
192. OC UCHWYT UNIWERSALNY szt. 20,00
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193. OC UCHWYT Z KO KIEM fI-12

L-160
szt. 50,00

194. OC Z CZE KRZY OWE 1-OTWOROWE szt. 20,00
195. OC Z CZE KRZY OWE 4-OTWOROWE szt. 20,00
196. OC Z CZE RYNNOWE /skr cane szt. 10,00
197. OC Z CZE UNIWERSALNE 2-ELEMENTOWE szt. 20,00
198. okna  z  PCV  z  nawiewnikiem higrosterowalnym O2 m2 37,80
199. okna  z  PCV  z  nawiewnikiem higrosterowalnym O3 m2 22,50
200. okna  z  PCV  z  nawiewnikiem higrosterowalnym O4 m2 16,20
201. okna  z  PCV  z  nawiewnikiem higrosterowalnym O5 m2 5,40
202. okna  z  PCV  z  nawiewnikiem higrosterowalnym O9 m2 5,40
203. okna  z  PCV  z  nawiewnikiem higrosterowalnym Op1 m2 3,24
204. op ata za sk adowisko t 1 435,22
205. Oprawa IP 44 piwnica kpl. 28,00
206. Oprawa IP 44 z czujk  ruchu kpl. 10,00
207. Oprawa LED z czujk  ruchu kpl. 26,00
208. oprawy ewakuacyjne kpl. 12,00
209. oprawy zewn trzna  LED z czujk  ruchu i czujk  zmierz-

chu, nr policyjny
kpl. 1,00

210. os ony przewodów szt 7,80
211. cie nice drzwiowe stalowe typu FD 7 szt 105,00
212. Otuliny Thermacompact IS10 C-18 gr. 6 mm m 1 293,60
213. Otuliny Thermacompact IS10 C-22 gr. 6 mm m 575,69
214. Otuliny Thermacompact IS10 C-28 gr. 6 mm m 101,09
215. Otuliny Thermaflex FRZ J-35 gr. 13 mm m 22,33
216. Otuliny Thermaflex FRZ J-42 gr. 13 mm m 40,59
217. Otuliny Thermaflex FRZ J-60 gr. 13 mm m 25,59
218. Otwór regulacji podci nienia LAS kpl. 7,00
219. Panel szt. 1,00
220. Papa asfaltowa podk adowa gr 4 mm m2 377,49
221. papa termozgrzewalna nawierzchniowa o wzorze da-

chówki w kolorze czerwonym SBS
m2 536,87

222. papa termozgrzewalna podk adowa gr 3 mm m2 536,87
223. Papa zgrzew.modyf.SBS podk  gr 4 mm m2 564,76
224. Papa zgrzew.modyf.SBS podk .gr 4 mm m2 266,44
225. Papier cieny elektrokorundowy w ark. ark 92,17
226. papier cierny' m2 3,15
227. Pasta do piel gnacji pod óg bezbarwna kg 86,69
228. Pianka uszczelniaj ca poliuretanowa dm3 56,24
229. piasek m3 5,33
230. Piasek m3 1,43
231. piasek do betonów zwyk ych m3 24,28
232. piasek do zapraw m3 260,79
233. Piasek naturalny kopany m3 66,65
234. Piasek naturalny kopany' m3 1,27
235. Pier cie  odci aj cy elbetowy szt 1,00
236. .rusztow.pomost.komunik.d ugie gr.38 mm m2 0,37
237. .rusztow.pomost.komunik.krótkie gr.38mm m2 0,18
238. yta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm GKFI m2 7,01
239. ytka z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm szt 5 091,71
240. ytka z bet.komórk.M 500-700 59x24x6cm szt 992,36
241. ytki antypo lizgowe GRES' m2 180,37
242. yty kana owe gr 24 cm m2 972,02
243. yty pomostowe robocze m2 13,09
244. yty styrop.EPS 100-038 (dach/pod oga) m3 27,10
245. yty styrop.EPS 200-036(dach/pod oga/park m3 15,09
246. yty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 117,24
247. yty styropian ekstrudowany m3 23,90
248. yty styropianowe - styropian akustyczny gr 5 cm m2 735,98
249. yty styropianowe gr 2 cm m3 7,84
250. yty termoizolacyjne z p yt  GK m2 495,79
251. yty z we .min.do izol. cian dzia .-50mm m2 7,15
252. yty z we ny min.do izol.poddaszy - 130mm m2 763,66
253. Pochwyt schodowy z drew. m 21,11
254. Pochwyty stalowe z rur na wspornikach malowane na-

tryskowo
kg 8,20

255. podesty kominiarskie z blachy powlekanej' m 9,22
256. podokienniki z p yty MDF m 63,40
257. poduszki betonowe kpl 371,04
258. Pokost lniany dm3 42,51
259. Pokrywa nadstudzienna elb. fi 100/60cm szt 1,00
260. Pompka typu KP150-A1 Grundfos kpl. 1,00
261. prefabrykaty zbrojarskie kg 709,57
262. Preparat gruntuj cy pod farb kg 161,00
263. Pr ty okr.g ad.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 915,36
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264. Pr ty okr.g ad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 2 146,28
265. Pr ty spawaln.z PVC n/plastyfik.o r.2-6mm kg 26,01
266. Pr ty ebr.sko .do zbr.bet. fi 8-12mm kg 10 057,20
267. Profil cienny C "50"do rusztu pod p . g-k m 12,53
268. Profil cienny U "50"do rusztu pod p . g-k m 4,84
269. Przeciwnakr tki ze stali czar. do rur r. 15 mm szt 42,00
270. przewody kabelkowe HDGS 2x1 mm2 m 10,40
271. przewody UTP m 312,00
272. przewód koncentryczny AWG m 550,00
273. przewód LgY 4 m 400,00
274. przewód UTP 6kat m 550,00
275. przewód YDY 3x1,5 m 4 200,00
276. przewód YDY 3x2,5 m 5 600,00
277. przewód YDY 5x6 m 420,00
278. przewód YKXS 5x95 m 20,00
279. przewód YTKSY 2x2x0,5 m 400,00
280. Przycisk szt 21,00
281. Przycisk PPO szt. 1,00
282. Przykrycie wylotu komina LAS szt 7,00
283. Przy czka do rur wielowarstwowych 16×G1/2 szt 42,00
284. Przy czka do rur wielowarstwowych 16×G3/4 szt 120,00
285. pustaki wentylacyjne z betonu lekkiego' szt. 1 686,06
286. puszki 60 g bokie szt 354,96
287. puszki rozga ne szt 21,42
288. Rozcie czalnik do wyrobów ftalowych dm3 0,89
289. Rozcie czalnik do wyrobów lakier.ftalowych dm3 18,45
290. Rozdzielnia RG kpl 1,00
291. Rozdzielnia TM 1 kpl 3,00
292. Rozdzielnia TM2 kpl 18,00
293. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 191,69
294. Roztwór asfaltowy do gruntowania' kg 14,32
295. Roztwór asfaltowy do gruntowania'' kg 7,30
296. Rura instalacyjna Peschel fi 40/31,2mm m 1 548,64
297. Rura odgromomwa 20/12 m 40,00
298. Rura powietrzno-spalinowego systemu odprowadzania

spalin (LAS) d . 1000 mm
szt 84,00

299. Rura powietrzno-spalinowego systemu odprowadzania
spalin (LAS) d . 500 mm

szt 14,00

300. Rura powietrzno-spalinowego systemu odprowadzania
spalin (TWIN) d . 500mm

kpl. 42,00

301. Rura spust.stal.powlek. fi120mm m 77,47
302. Rura stal.10BX,czarna fi 114,3/4,5(100)mm m 0,35
303. Rura stal.18G2A,b/szwu fi 21,3/2,6mm m 99,84
304. Rura stal.18G2A,b/szwu fi 26,9/2,6mm m 85,33
305. Rura stal.18G2A,b/szwu fi 33,7/2,6mm m 149,92
306. Rura stal.18G2A,b/szwu fi 42,4/3,2mm m 7,57
307. Rura stal.18G2A,b/szwu fi 48,3/3,2mm m 5,97
308. Rura stal.18G2A,b/szwu fi 60,3/3,2mm m 33,32
309. Rura stal.18G2A,b/szwu fi 76,1/3,6mm m 6,32
310. Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD 16×2,0 m 1 293,60
311. Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD 20×2,0 m 584,50
312. Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD 25×2,5 m 99,25
313. Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD 32×3,0 m 21,92
314. Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD 40×3,5 m 9,83
315. Rura wywiewna dachowa (wywiewka) fi 160mm szt 12,00
316. Rura z polietylenu sieciowan.fi 20/2,0mm m 42,00
317. Rura z polipropylenu PN-20 fi 40x6,7 mm m 5,40
318. Rura z polipropylenu stabilizowana z wk adk  aluminio-

 fi 20x3,0 mm
m 12,63

319. Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 50 mm m 137,94
320. Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 110mm m 87,29
321. Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 160mm m 51,02
322. Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 75mm m 42,84
323. Rura z/szwem czar.gwint. fi 15 mm m 0,21
324. Rura z/szwem ocynk.gwint.10BX fi 15mm m 1,00
325. Rura z/szwem ocynk.gwint.10BX fi 32mm m 28,63
326. Rura z/szwem ocynk.gwint.10BX fi 50mm m 22,70
327. rury z blachy stalowej powlekanej  gr. 0.65 mm kg 19,88
328. Rynna dach.stal.powlek. fi120 mm m 14,20
329. Rynna dach.stal.powlek. fi150mm m 56,12
330. Sedesy z tworzyw sztucznych - typu KOMPAKT szt 21,00
331. Siatka o oczkach 10x10cm m2 1 043,86
332. Siatka z w ókna szklanego m2 1 668,67
333. Skrzyd a p yt. az.,szyba, bia e (D4) szt 21,00
334. Skrzyd a p yt. pok.,szyba, bia e  D3 szt 39,00
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335. Skrzyd a p yt. wej .pe ne D2 antyw amaniowe szt 21,00
336. Skrzyd a p ytowe pe ne, Dp2 szt 3,00
337. Skrzynka LAN kompletna kpl 1,00
338. skrzynka probiercza ze z aczem szt 4,00
339. Skrzynka TEL kompletna kpl 1,00
340. Skrzynka TV kompletna kpl 1,00
341. Spoiwo cynowo-o owiane w pr tach LC 60 kg 3,52
342. Spust do wanny z tworzywa fi 40mm szt 21,00
343. stal do po cze  monta owych kg 194,40
344. Stopie  w azowy eliwny do studzienek szt 2,90
345. Sucha miesz.tynk.miner.- gr 2 mm kg 2 138,39
346. Sucha miesz.tynk.miner.- gr 2 mm' kg 1 875,84
347. Sucha miesz.tynk.miner.bia a kg 301,50
348. Sucha zaprawa samopoziomuj ca kg 2 672,82
349. Syfon umywalkowy mosi ny fi 32mm szt 21,00
350. Szafka gaz. z blachy stal.400x400x250mm szt 21,00
351. Sznur konopny - smo owany kg 3,33
352. Sznur konopny - surowy kg 0,42
353. szpachlówka olejno- ywiczna' dm3 71,84
354. ruby stalowe z nakr tkami i podk adkami kg 0,14
355. ruby,podk adki,nakr tki kg 39,42
356. Tarczki ochronne szt 162,00
357. Ta ma duct tape 25mm x 9m m 91,19
358. ta ma rozpr na m 370,74
359. ta ma Thermatape FR 3x50 mm m 9,68
360. ta ma uszczelniaj ca m 7,90
361. Ta my spoinowe z w ókna szklanego m 9,74
362. Tlen spr ony techniczny m3 0,09
363. Trójnik (system LAS) kpl. 21,00
364. Trójnik rewizyjny (system TWIN) szt 21,00
365. tynk mozaikowy kg 344,52
366. UCHWYT BETONOWY W

TWORZYWIE
szt. 200,00

367. Uchwyt do rur PP-R met.z wk ad.gum fi 16mm szt 1 681,68
368. Uchwyt do rur PP-R met.z wk ad.gum fi 20mm szt 958,39
369. Uchwyt do rur PP-R met.z wk ad.gum fi 25mm szt 114,88
370. Uchwyt do rur PP-R met.z wk ad.gum fi 32mm szt 22,53
371. Uchwyt do rur PP-R met.z wk ad.gum fi 40mm szt 9,10
372. Uchwyt do rur PVC fi 110mm szt 129,30
373. Uchwyt do rur PVC fi 160mm szt 63,30
374. Uchwyt do rur PVC fi 50 mm szt 249,00
375. Uchwyt do rur PVC fi 75mm szt 52,50
376. Uchwyt do rur spust..fi 100-120mm szt 24,35
377. Uchwyt do ruroci g.fi 10-15 mm szt 122,64
378. Uchwyt do ruroci g.fi 20-25 mm szt 177,66
379. Uchwyt do ruroci g.fi 32-40mm szt 30,30
380. Uchwyt do ruroci g.poziom.fi 50 mm szt 32,66
381. Uchwyt do ruroci g.poziom.fi 65 mm szt 3,91
382. Uchwyt do rynien dach..fi 150-180mm szt 106,90
383. Uchwyt do rynien dach.ocynk.fi 100-120mm szt 27,04
384. UCHWYT METALOWY UJ-20 szt. 84,00
385. UCHWYT Z TWORZYWA szt. 280,00
386. uhwyty szt. 15,53
387. Umywalka porcelanowa Cersanit FACILE 60 z otworem,

bia a, nr kat.K30-004
szt 21,00

388. unifon szt. 21,00
389. Urz dzenie sanit. KOMPAKT szt 21,00
390. Uszczelka gumowa pier cien.fi 160mm szt 107,12
391. Uszczelka gumowa pier cien.fi 40-50mm szt 567,00
392. Uszczelka gumowa pier cien.fi 75-110mm szt 285,00
393. Uszczelka silikonowa (system TWIN) szt 84,00
394. uszczelki z pianki poliuretanowej m 10,32
395. uziom stalowy miedziowany o d ug. 1.5 m szt 12,00
396. Wapno hydratyzowane workowane t 0,14
397. wkr ty szt. 76,27
398. wkr ty szt. 4,00
399. wkr ty do wsporników szt. 101,83
400. wkr ty samogwintuj ce  do blach szt. 18,36
401. wkr ty samogwintuj ce typu SW do blach szt. 2 871,36
402. az kana . el.typ lekki fi 600mm szt 1,00
403. woda m3 16,89
404. Woda z ruroci gów' m3 0,19
405. woda z ruroci gu m3 0,03
406. Wodomierz do wody JS 1,5-Qn=1,5m3/h szt 21,00
407. Wspornik do grzejnika typ C 250-310mm szt 84,00
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408. Wspornik do umywalki porcelanowej szt 21,00
409. wsporniki pod bariery niegowe kpl. 126,00
410. wsporniki pod podesty kominiarskie kpl 16,00
411. wsporniki cienne szt 24,24
412. Wyczystka (system LAS) kpl. 7,00
413. Wyk adzina z PVC gr.2,0 mm m2 944,90
414. wy az dachowy kpl. 1,00
415. xylamit popularny kg 6,31
416. zadaszenie z poliw glanu kpl. 1,00
417. Zapr.klej.sucha do styr kg 1 008,02
418. Zapr.klej.sucha do styr. kg 29,92
419. Zapr.klej.sucha do styr. kg 934,88
420. Zapr.klejowa kg 2 833,08
421. Zaprawa m3 5,04
422. Zaprawa cementowa M-12 m3 0,33
423. zaprawa cementowa M 80 m3 0,17
424. Zaprawa cementowo-wapienna m3 3,16
425. Zaprawa cementowo-wapienna M-15 m3 58,46
426. Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,82
427. Zaprawa cementowo-wapienna M-5 m3 12,12
428. Zaprawa cementowo-wapienna M-8 m3 17,95
429. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,05
430. zaprawa cementowo-wapienna m 50' m3 10,04
431. zaprawa cementowo wapienna m 15 m3 28,99
432. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 3,19
433. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka' kg 51,15
434. zaprawa klejowa do p yt styropianowych kg 8 542,34
435. zaprawa klejowa elastyczna kg 1 257,05
436. zaprawa spoinuj ca m3 1,10
437. Zaprawa wapienna M 4 m3 3,04
438. Zaprawa wapienna m 4 m3 8,33
439. Zawór antyska eniowy ECO2A fi 1/2" typ EA szt 21,00
440. Zawór grzejnikowy firmy Danfoss typ RA-N k towy Dn

15 z g owic  termostatyczn  typ RA 2996
szt 21,00

441. Zawór kul. czerp.gwint.mosi ny fi 15mm szt 21,00
442. Zawór kulowy do pralki fi 15 x 15mm szt 21,00
443. Zawór kulowy do wody i c.o. GW/GW nr art. 130-INV o

fi 1/2"
szt 42,00

444. Zawór kulowy gazowy z ko cówkami do wspawania Dn
50

szt 2,00

445. Zawór mosi ny przelotowy fi 15mm szt 5,55
446. Zawór odcinaj cy firmy Danfoss typ RLV-KS k towy Dn

15
szt 60,00

447. Zawór odcinaj cy firmy Danfoss typ RLV k towy Dn 15 szt 21,00
448. Zawór przelot.z el.ci g.ocynk.fi 15mm szt 21,10
449. Zawór przelot.z el.ci g.ocynk.fi 20mm szt 42,00
450. Zawór przelot.z el.ci g.ocynk.fi 32mm szt 7,00
451. Zawór przelot.z el.ci g.ocynk.fi 50mm szt 1,00
452. Zawór zwrotny,przelot.mosi ny,gw fi 15mm szt 5,65
453. Zlewozmywak 2-kom.ze stali.nierdzewnej szt 21,00
454. aczka press z pier cieniem zaprasowanym z gwintem

wewn trznym o rednicy zewn trznej 20 mm
szt 84,00

455. aczka press z pier cieniem zaprasowanym z gwintem
wewn trznym o rednicy zewn trznej 25 mm

szt 84,00

456. cza kontrolne szt 7,80
457. cza pr tów szt 8,00
458. CZKA GI TKA DO RUR I-O 20/12 szt. 8,00
459. czka instalacyjna WAGO szt 988,00
460. czka kot a 60/100 - 80/125 szt 21,00
461. CZKA PROSTA DO RUR I-O 20/12 szt. 48,00
462. czka stal.do rur inst.fi 15mm szt 42,00
463. wir  uziar. 45 mm m3 7,64
464. materia y pomocnicze
465. materia y pomocnicze i kotwy
466. Materia y pomocnicze
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Ciechocinek seg. B_2 ZESTAWIENIE SPRZ TU

Lp. Nazwa Jm Ilo Cena jedn. Warto
1. agregat pr dotwórczy do 2.5 kVA m-g 3,00
2. Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 165,31
3. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3' m-g 2,80
4. elektronarz dzia m-g 85,87
5. Gi tarka do pr tów do fi 40mm m-g 59,95
6. koparka g sienicowa 0.60 m3 m-g 41,89
7. Koparko- ad samobie na 0,5-0,6 m-g 19,32
8. koparko-spycharka na podwoziu ci gnika ko owego 0.15 m3 m-g 6,71
9. koparko-spycharka na podwoziu ci gnika ko owego 0.15 m3 m-g 1,30

10. mieszarka do zapraw m-g 22,06
11. ot udarowy elektryczny m-g 3,00
12. No yce do pr tów fi 40 mm m-g 72,13
13. pi a do ci cia kostki m-g 1,03
14. Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 16,98
15. Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 10,43
16. pompa do betonu na samochodzie m-g 3,80
17. Pro ciarka do pr tów fi 4-10mm m-g 53,68
18. Ruszt.do 20 m fasad.ram.Al z/o m-g 144,45
19. Samochód dostaw.do 0.9t m-g 44,42
20. Samochód samowy ad.do 5t m-g 4,11
21. samochód samowy adowczy 5 t m-g 517,16
22. Samochód skrzyn.5-10t m-g 2,23
23. spawarka m-g 5,94
24. spawarka m-g 5,63
25. Spawarka elektr.wiruj ca 300A' m-g 35,28
26. spycharka g sienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,93
27. rodek transportowy m-g 38,42
28. rodek transportowy m-g 20,76
29. rodek transportowy m-g 157,06
30. rodek transportowy m-g 0,98
31. rodek transportowy m-g 0,03
32. rodek transportowy' m-g 6,72
33. rodek transportowy'' m-g 3,00
34. rodek transportowy''' m-g 24,72
35. ubijak spalinowy 200 kg m-g 25,60
36. wibrator powierzchniowy m-g 5,38
37. Wyci g jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1 023,37
38. Wyci g jednomaszt. elektr.0.5t m-g 3,74
39. Wyci g jednomaszt. elektr.0.5t' m-g 9,81
40. uraw okienny przeno ny 0,15t m-g 36,67
41. uraw okienny przeno ny 0,15t m-g 4,78
42. uraw wie owy torowy m-g 145,80
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