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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

                                     OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  ROBÓT
 
        Kosztorys  inwestorski sporządzono na podstawie projektu : Rewitalizacja budynku dawnego klasztoru z remontem konserwators-
kim, przebudową, rozbudową i nadbudową obiektu, ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu na Centrum Dialogu Kultur w Wę-
growie " opracowanego przez Architektoniczną Pracownię Projektową,  Renata Jaszczur - Dębiec w Węgrowie.
 
      1. SST- 02     Roboty rozbiórkowe  Kod CPV 45110000 - 1
Roboty rozbiórkowe ujęte w kosztorysie obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac demontażowych i
rozbiórkowych.
Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności:
- usunięcie ruchomego wyposażenia budynku 
- skucie tynków wewnętrznych; 
- skucie tynków zewnętrznych na elewacji w poziomie cokołu 
- skucie tynków z murków attyk i części kominów ponad połacią dachową;  
- demontaż całości stolarki okiennej wraz z parapetami 
- demontaż całości stolarki drzwiowej; 
- rozebranie podłóg;  
- rozebranie poszycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi,
- częściowa rozbiórka konstrukcji  więźby dachowej,
- rozkucie otworów okiennych w partiach przyparapetowych, 
- przebicia w ścianach c cegły,
-     rozebranie fragmentów fundamentów, ścian, kominów, murków,
-     rozbiórka schodów wewnętrznych drewnianych,
-     rozbiórka schodów zewnętrznych betonowych,
-     przebicia w stropach
                                    
         2.  SST- 03  Roboty ziemne  Kod CPV 45111200 - 0
Roboty ziemne w czasie remontu, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy   obiektu kubaturowego:  
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
b) umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi, 
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 
d) ręczne zasypywanie wykopów. 
 
         3.  SST- 04  Roboty żelbetowe i betonowe  Kod CPV 45262300 - 4
Roboty związane z wykonywaniem  żelbetowych i betonowych  elementów budynku:  ławy fundamentowe żelbetowe, stopy fundamento-
we, słupy żelbetowe, klatki schodowe żelbetowe wewnętrzne, schody żelbetowe  zewnętrzne, wieńce żelbetowe, profilowana płyta żelbe-
towa podłogowa w poziomie posadowienia fundamentów, ściany proste żelbetowe, kanały instalacyjne w spodzie płyt.
 
         4.  SST- 05   Roboty murowe   Kod CPV 45262500 - 6
 Roboty związane z wykonywaniem prac murowych:
- przemurowanie fragmentów fundamentów, ścian, kominów, 
- zamurowanie otworów,
- wzmocnienia konstrukcyjne spękanych murów i sklepień
- wykonanie nowych ścian działowych wewnętrznych z cegły
- remont nadproży nad otworami okiennymi i drzwiowymi,
- wykonanie nowych nadproży nad otworami wewnętrznych drzwi,
- wykonanie sklepień ceglanych.
 
         5.   SST- 06   Roboty odgrzybieniowe    Kod CPV  45260000-7
Zakres robót odgrzybieniowych:
 - wykonanie prac odgrzybieniowych murów oraz fragmentów posadzek po odkryciu    
   parkietu, 
-  wykonanie prac odgrzybieniowych  konstrukcji  drewnianych dachu         
-  zbicie zmurszałych tynków na całej wysokości i na długości ścian określonych 
   wg rysunków załączonych do dokumentacji.
-  zbicie zawilgoconych i zmurszałych tynków na klatkach  schodowych  
-  dokładne oczyszczenie podłoża -szczotkami drucianymi; 
-  smarowanie preparatem grzybobójczym,
-  uprzątnięcie miejsca prowadzonych prac 
 
              6.   SST - 07   Roboty izolacyjne   przeciwwilgociowe     Kod CPV  45320000-6
 Roboty związane z wykonaniem  prac izolacyjnych: ,
" tynki renowacyjne ścian piwnicznych zewnętrznych oraz cokołu budynku,
" izolacja pozioma i pionowa nowych fundamentów i ścian fundamentowych,
" izolacja p-wilgociowa na podłogach w pomieszczeniach sanitariatów. 
 
 7.    SST- 08    Roboty w zakresie   pokryć i konstrukcji  dachowych   KOD CPV 45260000-7
Zakres robót obejmuje wszystkie czynności  związane z wykonaniem konstrukcji dachowych oraz pokryć :
- naprawa i częściowa przebudowa konstrukcji dachu,
- podkład pod pokrycie dachówkowe - łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod kątem określonym dla
poszczególnych typów pokryć w PN-B-02361: 1999.
- wymiana podbitki okapów dachu z tarcicy struganej i malowanie
- zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu środkami  grzybobójczymi i ognioochronnymi,
- ułożenie na krokwiach maty dachowej paroprzepuszczalnej 1300g/m2/dobę,
- pokrycie dachu dachówką ceramiczną typu S
- montaż okien dachowych wyłazowych przeszklonych,
- systemowych kominków wentylacyjnych z rurą doprowadzającą,
- systemowych rur wywiewnych dla pionów kanalizacyjnych z montażem rury doprowadzającej w przypadku jej braku,
- wykonanie izolacji pod elementami drewnianymi konstrukcji więźby dachu w miejscach styku -z murem.
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- 
       8.   SST - 09   Izolacje termiczne  podłóg , ścianek, stropów i stropodachów    CPV 45321000-3                                         
Roboty  związane z izolacją termiczną   obejmują:
  -  izolacje termiczne podłóg  na gruncie,
  -  izolacje termiczne stropów nad  piwnicami, parterem i piętrem, 
  -  izolacje termiczne stropu utworzonego na kleszczach i jętkach,
  -  izolacje termiczne na stropodachu pochyłym na krokwiach nad 
     pomieszczeniami użytkowymi, 
  -  docieplenie ścianek lukarn,
  -  docieplenie ścianki obudowy windy.
         
 
              9.    SST -  10   Roboty w zakresie stolarki budowlanej    Kod CPV  45420000 - 7
Zakres  robót w zakresie montażu stolarki budowlanej 
  -  wymiana  okien drewnianych skrzynkowych ze szprosami ( na wzór istniejących historycznych ) w kolorze starego dębu rustykalnego
- wsp. przenikania ciepła min. 1,0,
  - miejscowo ( wg rzutów poszczególnych kondygnacji) montaż okien zabezpieczających EI 30 i EI 60 o formie zewnętrznej podobnej do
okien historycznej lecz zachowujących wymagane parametry bezpieczeństwa pożarowego,
   -  montaż okien drewnianych ze szprosami w lukarnach o wzorze i kolorach jak okna piwnic, parteru i piętra,
   - montaż drzwi drewnianych  wewnętrznych płycinowych w  futrynach drewnianych z dostosowaniem do wzorów historycznych ( wśród
drzwi wewnętrznych wyodrębniono drzwi EI 30 i EI 60 ),
   -  montaż drzwi zewnętrznych pełnych, ocieplonych, klepkowych, stylizowanych w ukośną jodełkę ( klasztorne),
   - renowacja wskazanych w projekcie drzwi wewnętrznych,
   - montaż parapetów okiennych, wewnętrznych dębowych..  
 
 
                10.    SST- 11    Tynki i okładziny  wewnętrzne  Kod CPV  45410000 - 4
Zakres robót do wykonania :
- tynki zwykłe wykonywane ręcznie na ścianach i stropach,
-    okładziny ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi.
 
               11.      SST- 12    Roboty malarskie     Kod CPV 45440000 - 3
Roboty obejmują wszystkie  czynności związane z wykonaniem malarskich robót wykończeniowych:
-  przygotowanie podłoży pod roboty malarskie ( gruntowanie), 
-  malowanie ścian wewnętrznych i sufitów, 
-  malowanie ścian zewnętrznych. 
 
               12.     SST- 13     Podłogi i posadzki    Kod CPV  45432100 - 5
Zakres  robót do wykonania:
       Posadki i podłogi:
- posadzki z płytek ceglanych (piwnice), 
- posadzki z płytek kamiennych z piaskowca ( parter i piętro),
- podłogi z klepki drewnianej (wzór klasztorny) z drewna rozbiórkowego (po renowacji) oraz nowe,
-  podłogi drewniane z desek dębowych na łatach drewnianych ( parter i piętro ),
- podłogi z klepki drewnianej (parter i piętro),
- podłoga "pływająca" z desek trójwarstwowych jednolamelowych z warstwą wierzchnią z drewna 
  dębowego postarzanego ( poddasze ),
-  płytki ceramiczne lub gresowe   ( pomieszczenia zapleczowe parteru, pietra i poddasza)
- renowacja klepki drewnianej z rozbiórki dla jej ponownego ułożenia,
- renowacji desek z rozbiórki schodów drewnianych dla ponownego obłożenia  nowych schodów 
    żelbetowych klatki  schodowej
Renowacji podłóg drewnianych:
" ostrożny demontaż desek z podłóg przeznaczonych do rozbiórki, usunięcie powłok lakierniczych z ewentualnym wzmocnieniem drew-
na uszkodzonego powierzchownie przez owady-ksylofagi  (szkodniki techniczne drewna) oraz naprawa ubytków; 
" delikatne cyklinowanie i zabezpieczenie powłoki lakierniczej np. bezbarwnym   lakierem,
" ostrożny demontaż drewnianych stopni schodów klatki schodowej przeznaczonej do rozbiórki,  delikatne oczyszczenie ze starych po-
włok desek z rozbiórki, i zabezpieczenie bejcą oraz lakierem na bazie spoiw chemoutwardzalnych w kolorze uzgodnionym z Inwestorem,
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CDK_Węgrów_2019_03_08 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 PIWNICE SST- 01; SST- 02; SST- 03; SST- 04; SST- 07 ;  SST- 09; SST- 10;  SST- 12; SST-13

1.1 piwnice pod klasztorem 
1.1.1 stolarka okienna i drzwiowa

1
d.1.1

.1
kalk. własna

Okna (O1) o wym. 1,0x0,50 szt

8 szt 8.000
 

RAZEM 8.000
2

d.1.1
.1

kalk. własna
Okna   fix zabezpieczeniowe  EI 30 (O2) wirydarz o wym. 1,0x0,58 wirydarz szt

4 szt 4.000
 

RAZEM 4.000
3

d.1.1
.1

KNNR 2
1101-04
analogia

Montaż drzwi  drewnianych wewnętrznych  pełnych  - drzwi jednoskrzydłowe,
typowe EI 30

m2

pom. 0/11+0/12+0/13
1.0*2.05*3 m2 6.150

RAZEM 6.150
1.2 roboty rozbórkowe i murowe 

4
d.1.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2- demontaż drzwi ze-
wnętrznych0,90*1,95

szt.

2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

5
d.1.2

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów na okienko  w ścianach z cegieł m3

1.22*0.58*0.30 m3 0.212
RAZEM 0.212

6
d.1.2

KNNR 3
0302-01

Zamurowanie otworów drzwiowego do wielkości otworu okiennego (pom.0/15)
oraz zamurowanie otworu okiennego  (pom. 0/3)w ścianach z cegły na zapra-
wie wapiennej i cementowo-wapiennej

m3

[1.05*1.80-1.0*0.50]*0.25 m3 0.348
1.0*0.58*0.25 m3 0.145

RAZEM 0.493
1.3 Piwnice nowe pod wirydarzem - wentylatornia ze stro pem i ścianami

1.3.1 Wykopy roboty betonowe, tynki malowanie 
7

d.1.3
.1

TZKNBK II -
177

Wykopy ręczne  pod wentylatornię m3

piwnica-wentylatornia 
[7.80+1.50]*13.0*[3.20+0.30-0.42] m3 372.372
 

RAZEM 372.372
8

d.1.3
.1

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe pod ściankę żelbetową poz. 1.10 m3

0.60*0.40*9.94+2.71*1.31*0.40 m3 3.806
RAZEM 3.806

9
d.1.3

.1

KNR 2-02
0210-02

przepona żelbetowa poz.07 m3

15.215 <[0.67*0.25+1.0*0.25+[0.75+0.25]*0.5*0.5+0.15*0.15]*[9.8+7.25+5.0]> m3 15.215
RAZEM 15.215

10
d.1.3

.1

KNR 19-01
0352-03

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 x 1/2 cegły w ścia-
nach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej pod oprarcie przepony

m

9.80+7.25+5.0 m 22.050
RAZEM 22.050

11
d.1.3

.1

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe pod ściany dzwigu osobowego oraz schody m3

1.575*0.60*0.40+[2.40+2.02]*0.60*0.20*2 m3 1.439
RAZEM 1.439

12
d.1.3

.1

KNR 2-02
0203-02

Stopy fundamentowe pod słupy poz.1.6+1.7 m3

1.20*1.20*0.40*6 m3 3.456
RAZEM 3.456

13
d.1.3

.1

KNR 2-02
0208-03

Słupy żelbetowe poz.2.2+2.2a+2.2b+2.3+2.4 m3

0.25*0.25*3.30*2+0.25*0.25*3.04+0.25*0.25*2.70 m3 0.771
0.25*0.25*0.50+0.25*0.25*1.88 m3 0.149
 

RAZEM 0.920
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.1.3
.1

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi m3

0.25*0.85*[8.53+5.34] m3 2.947
RAZEM 2.947

15
d.1.3

.1

KNNR 2
0101-03

Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych m2

 
poz. 1.15 ściana żelbetowa
[10.19+0.64+2.80]*2.57 m2 35.029

RAZEM 35.029
16

d.1.3
.1

KNNR 2
0107-04

Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

poz. 1.15 ściana żelbetowa
[10.19+0.64+2.80]*2.57*0.25 m3 8.757
poz. 1.14 
1.55*0.25*1.09+[2.70+2.60]*2*0.25*0.50 m3 1.747
 

RAZEM 10.504
17

d.1.3
.1

KNR 2-02
0210-02

Podwalina żelbetowa pod dzwig osobowy poz.1.12 m3

0.25*0.40*1.25 m3 0.125
RAZEM 0.125

18
d.1.3

.1

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe pod windę oraz schody - poz.1.3+1.4+1.5 m3

2.60*2.60*0.25+[2.805*2.405*0.25]*2 m3 5.063
RAZEM 5.063

19
d.1.3

.1

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie - beton B 30 m2

5.59*1.70+11.20*1.95-1.5*0.71 m2 30.278
66.211 <[0.25+5.34]*11.37+2.98*0.89> m2 66.211
3.713 <0.15*[7.55+11.0+6.20]> m2 3.713

RAZEM 100.202
20

d.1.3
.1

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, - dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty
Krotność = 10

m2

5.59*1.70+11.20*1.95-1.5*0.71 m2 30.278
66.211 <[0.25+5.34]*11.37+2.98*0.89> m2 66.211
 

RAZEM 96.489
21

d.1.3
.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia wentylatornia, wirydaż , ławy i ściany pod
schody  - pręty żebrowane fi8, 10, 12

t

[945+1893+2422]*0.001 t 5.260
RAZEM 5.260

22
d.1.3

.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia wentylatornia, wirydaż , ławy i ściany pod
schody - pręty żebrowane fi 16; 20

t

[408+133]*0.001 t 0.541
RAZEM 0.541

23
d.1.3

.1

KNR 19-01
0352-03

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 x 1/2 cegły w ścia-
nach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej pod oprarcie przepony

m

24.75 m 24.750
RAZEM 24.750

24
d.1.3

.1

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa

m2

ścianka
[10.19+0.64+2.80]*2.57 m2 35.029
schody
[0.95+2.53+2.80+2.46+1.98]*1.93*2 m2 41.379
 

RAZEM 76.408
25

d.1.3
.1

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

poz.24 m2 76.408
RAZEM 76.408

26
d.1.3

.1

KNR 2-02
0806-01

Tynki wewn.zwykłe  cem-wap. kat.IV wykon.ręcznie na ścianach piwnicznych m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
[10.19+0.64+2.80]*2.20+8.40*1.13+8.40*1.78+[5.60+8.20]*0.60 m2 62.710

RAZEM 62.710
27

d.1.3
.1

KNR 2-02
0806-02

Tynki wewn.zwykłe cem-wap.kat.IV wykon.ręcznie na stropach m2

13.0*7.40+0.89*2.83-2.20*2.40 m2 93.439
RAZEM 93.439

28
d.1.3

.1

KNR 19-01
1305-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków
gładkich j.w.
( w M - farba emulsyjna przyjęto normę producenta 14m2/l  tj.0,15l/m2 przy
dwukrotnym malowaniu)

m2

poz.26+poz.27 m2 156.149
RAZEM 156.149

1.3.2 posadzki na gruncie w wentylatorni
29

d.1.3
.2

KNR 19-01
0913-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym pod posadzki  -
gr.10 cm

m3

80.1*0.10 m3 8.010
RAZEM 8.010

30
d.1.3

.2

KNR 19-01
0913-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr.8cm m3

80.1*0.08 m3 6.408
RAZEM 6.408

31
d.1.3

.2

KNR 19-01
0605-03

Wykonanie izolacji poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa m2

80.1 m2 80.100
RAZEM 80.100

32
d.1.3

.2

KNR 19-01
0605-04

Wykonanie izolacji poziomych z papy na lepiku na gorąco - druga warstwa m2

poz.31 m2 80.100
RAZEM 80.100

33
d.1.3

.2

TZKNBK VII
-77

Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych  ekstrudowanych
twardzch gr.5 cm

m2

poz.31 m2 80.100
RAZEM 80.100

34
d.1.3

.2

TZKNBK VII
-49
analogia

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii budowlanej 
na sucho

m2

poz.31 m2 80.100
RAZEM 80.100

35
d.1.3

.2

KNR 19-01
0904-01

Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro gr. 25 mm m2

80.1 m2 80.100
RAZEM 80.100

36
d.1.3

.2

KNR 19-01
0904-03

Posadzki cementowe z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 3.5

m2

80.1 m2 80.100
RAZEM 80.100

37
d.1.3

.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatam - powierzchnie poziome podłogi m2

80.1 m2 80.100
RAZEM 80.100

38
d.1.3

.2

NNRNKB
202 2806-05

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

m2

80.1 m2 80.100
RAZEM 80.100

1.4 stolarka drzwiowa zewn ętrzna
39

d.1.4
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

piwnice 0/1+0/4+0/19
1.05*1.95*3 m2 6.142

RAZEM 6.142
40

d.1.4
KNNR 2
1101-04
analogia

Montaż drzwi  drewnianych zewnętrznych  pełnych fabrycznie wykończonych -
skrzydła drzwiowe  str. pólnocna i południowa /jednoskrzydłowe/,pom. 0/4 i 0/9

m2

0.90*2.0*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
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41

d.1.4
KNNR 2
1101-04
analogia

Montaż drzwi  drewnianych zewnętrznych  pełnych fabrycznie wykończonych -
skrzydła drzwiowe  str. pólnocna /dwuskrzydłowe/ - piwniczne 0/1

m2

[0.90+0.30]*2.0*1 m2 2.400
RAZEM 2.400

42
d.1.4

KNR 4-01
0106-05

usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3

0.212+1.1 m3 1.312
18.804+6.2*0.15*0.15 m3 18.944

RAZEM 20.256
2 IZOLACJE  MURÓW ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH SST - 03; SST - 07; SST - 11;  SST-12

2.1 Izolacja pionowa ścian piwnicznych  zewn ętrznych 
43

d.2.1
KNR 19-01
0114-02

Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruntach su-
chych kat. III - na głębokość 2,97 - 1,64 = 1,33

m3

[3.80+6.50+3.10+11.0+40.50+0.50]*1.20*0.60 m3 47.088
RAZEM 47.088

44
d.2.1

KNR 19-01
0115-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubi-
ciem warstwami w gruncie kat. III

m3

[3.80+6.50+3.10+11.0+40.50+0.50]*1.20*0.60 m3 47.088
RAZEM 47.088

45
d.2.1

KNR 19-01
0639-06

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach trudnodostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2- oczyszczenie muru ceglanego z gli-
ny przed izolacją folią kubełkową

m2

 
[3.80+6.50+3.10+11.0+40.50+0.50]*1.20 m2 78.480
18.60*2+12.90*2 m2 63.000
 

RAZEM 141.480
46

d.2.1
KNR BC-02
0121-03

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa pod-
łoża i wypełnienie spoin

m2

poz.45 m2 141.480
RAZEM 141.480

47
d.2.1

KNR BC-02
0125-03

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy na powierzch-
niach pionowych narażonych na działanie wilgoci gruntowej; gr. warstwy 2 mm

m2

poz.45 m2 141.480
RAZEM 141.480

48
d.2.1

KNR BC-02
0122-03
analogia

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe , gr. tynku 1 + 1,5
cm (zużycie materiału - przyjęto normę producenta)

m2

poz.45 m2 141.480
RAZEM 141.480

2.2 cokół- ściany fundamentowe nie podpiwniczone i podpiwniczon e ponad terenem
49

d.2.2
KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków zew.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-
lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2

m2

23.50*0.80+[16.70+3.90]*1.10 m2 41.460
40.50*1.30+[11.0+3.10+6.50]*1.10 m2 75.310
 

RAZEM 116.770
50

d.2.2
KNR BC-02
0121-03

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa pod-
łoża i wypełnienie spoin

m2

poz.49 m2 116.770
RAZEM 116.770

51
d.2.2

KNR BC-02
0122-03

Tynki renowacyjne  wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe  gr. tynku 1 + 1,5
cm

m2

poz.49 m2 116.770
RAZEM 116.770

52
d.2.2

KNR 0-26
0635-02

Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych ; tynki wykonywa-
ne ręcznie; dwukrotne odsolenie ścian o pow. do 2 m2

m2

poz.49 m2 116.770
RAZEM 116.770

53
d.2.2

NNRNKB
202 1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami krzemionowymi- powierzchnie piono-
we

m2

poz.49 m2 116.770
RAZEM 116.770

54
d.2.2

KNR 19-01
1305-06
analogia

Trzykrotne malowanie farbami krzemianowymi  powierzchni zewnętrznych tyn-
ków gładkich

m2

poz.49 m2 116.770
RAZEM 116.770

3 KLATKI SCHODOWE  WEWN ĘTRZNE SST - 02;  SST - 04; SST - 13
3.1 schody żelbetowe -strona południowa-parter poddasze poz. 5. 9 
55

d.3.1
KNR 4-04
0402-02

Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym - odci-
nek biegu ponad 8 stopni

szt.

- nadstopnice i podstopnice do ponownego wbudowania
15+12+15+12 szt. 54.000
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RAZEM 54.000

56
d.3.1

KNR 4-04
0405-01
analogia

Rozebranie schodów drewnianych - biegi ,policzki, podest m2

- nadstopnice i podstopnice do ponownego wbudowania
5.20*0.14*1.78*2+1.90*1.80*0.20 m2 3.276

RAZEM 3.276
57

d.3.1
KNR 19-01
0205-06

Rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej - płyty stropowej m3

3.50*1.70*0.20*3 m3 3.570
RAZEM 3.570

58
d.3.1

KNNR 2
0101-08

Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie m2

1.76*5.25+1.42*2.85+[1.40*3.20]*2 m2 22.247
RAZEM 22.247

59
d.3.1

KNNR 2
0101-05

Deskowanie tradycyjne belek podwalinowych pod schody m2

0.25*2*2.06+0.26*2*2.05 m2 2.096
RAZEM 2.096

60
d.3.1

KNNR 2
0101-07

Deskowanie tradycyjne podestów m2

1.80*1.90*2+1.50*3.50 m2 12.090
RAZEM 12.090

61
d.3.1

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty biegowe, gr.15cm płaskie m2

5.25*1.76+1.42*2.85+3.20*1.40*2 m2 22.247
RAZEM 22.247

62
d.3.1

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe, - stopnie betonowe m3

[0.35*0.145]*0.5*1.76*15+0.300*0.17*0.5*1.40*9*3 m3 1.634
RAZEM 1.634

63
d.3.1

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty  gr.15cm płaskie - spoczniki i płyty schodowe m2

1.80*1.90*2+[1.70*3.50]*2 m2 18.740
RAZEM 18.740

64
d.3.1

KNNR 2
0107-06

Betonowanie belek podwalinowych m3

0.25*0.22*2.06+0.25*0.26*2.05+0.25*0.25*3.80+0.25*0.54*3.21 m3 0.917
RAZEM 0.917

65
d.3.1

KNR 4-01
0313-03

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem gniazd dla
belek

m3

2*2 m3 4.000
RAZEM 4.000

66
d.3.1

KNR 4-01
0313-04

belki stalowe IPE 160 spinające m

4*2 m 8.000
RAZEM 8.000

67
d.3.1

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie schodów spoczników i płyt t

fi 10+ fi 6
[1117+60]*0.001 t 1.177
 

RAZEM 1.177
68

d.3.1
NNRNKB
202 1135-03
analogia

Obłozenie stopni deską drewnianą z rozbiórki - z M usunięto listwy m2

[0.35+0.15]*1.76*15+[0.30+0.17]*1.42*27 m2 31.220
RAZEM 31.220

69
d.3.1

NNRNKB
202 1135-03
analogia

Obłozenie spoczników deską drewnianą z rozbiórki - z M usunięto listwy m2

1.80*1.90*2+1.70*3.50*2 m2 18.740
RAZEM 18.740

70
d.3.1

KNR 2-02
1111-06
analogia

cokol z listew drewnianych m

4.70*2+1.80+1.90+1.67*2+1.62+2.40*2 m 22.860
RAZEM 22.860

71
d.3.1 kalk. własna

Oczyszczaenie i impregnacja desek z rozbiórki m2

poz.68+poz.69 m2 49.960
RAZEM 49.960

72
d.3.1

KNR 19-01
0352-05

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1 x 1/2 cegły w ścianach z
cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

m

14.50*2 m 29.000
RAZEM 29.000

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 13506



CDK_Węgrów_2019_03_08 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
73

d.3.1
KNR-W 2-02
1035-01

Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 z drewna iglas-
tego wysokość 1,10m

m

5.0+2.8*13 m 41.400
RAZEM 41.400

74
d.3.1 kalk. własna

Poręcz profilowana z drzewa liściastego - dębowego 60x76 m

5.0+2.80*3 m 13.400
RAZEM 13.400

3.2 schody na pi ętro - strona północna poz. 5.9.a
75

d.3.2
KNR 4-04
0405-02
analogia

Rozebranie schodów drewnianych m2

5.0*1.70+2.30*2.0+1.50*2.0 m2 16.100
1.70*1.70+1.90*2.0 m2 6.690
 

RAZEM 22.790
76

d.3.2
KNNR 2
0101-08

Deskowanie tradycyjne płyty biegowej m2

5.0*1.75+2.35*1.75+2.35*1.81 m2 17.116
RAZEM 17.116

77
d.3.2

KNNR 2
0101-05

Deskowanie tradycyjne stopni m2

1.80*0.15*13+1.75*0.14*6+1.81*6 m2 15.840
RAZEM 15.840

78
d.3.2

KNNR 2
0101-07

Deskowanie tradycyjne podestów m2

1.68*1.65+1.89*1.70 m2 5.985
RAZEM 5.985

79
d.3.2

KNR 19-01
0352-05

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1 x 1/2 cegły w ścianach z
cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

m

6.35+4.33+4.0+3.15+1.45 m 19.280
RAZEM 19.280

80
d.3.2

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm m2

[5.0*2.05+2.32*1.90+2.32*2.11] m2 19.553
RAZEM 19.553

81
d.3.2

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty
Krotność = 7

m2

poz.80 m2 19.553
RAZEM 19.553

82
d.3.2

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe, - stopnie betonowe m3

[0.15*0.35]*0.5*2.05*13+0.14*0.41*0.5*1.90*7+0.14*0.41*0.5*2.11*5 m3 1.384
RAZEM 1.384

83
d.3.2

KNNR 2
0107-07

Betonowanie spoczników i podestów m3

[1.68*1.65+1.87*1.70]*0.15 m3 0.893
RAZEM 0.893

84
d.3.2

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi o śr. do 14 mm

t

fi 8+fi 10+ fi 16
[645+44]*0.001 t 0.689
 

RAZEM 0.689
85

d.3.2
NNRNKB
202 1135-03
analogia

Obłozenie stopni deską drewnianą z rozbiórki - z M usunięto listwy m2

12.853 <[0.15+0.35]*0.175*13+[0.14+0.41]*1.75*7+[0.14+0.41]*1.81*5> m2 12.853
RAZEM 12.853

86
d.3.2

NNRNKB
202 1135-03
analogia

Obłozenie podestów deską drewnianą z rozbiórki - z M usunięto listwy m2

1.68*1.65+1.87*1.70 m2 5.951
RAZEM 5.951

87
d.3.2

KNR 2-02
1111-06
analogia

cokol z listew drewnianych m

5.0+2.40+1.75*1.70+1.65+4.0+3.60+1.45 m 21.075
RAZEM 21.075

88
d.3.2

KNR-W 2-02
1035-02

Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 z drewna liś-
ciastego

m

4.60 m 4.600
RAZEM 4.600

89
d.3.2 kalk. własna

Oczyszczcaenie i impregnacja desek z rozbiórki m2

18.804 <poz.84+poz.85> m2 18.804
RAZEM 18.804
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3.3 schody z pi ętra na poddasze -poz.5.11
90

d.3.3
KNR 19-01
0205-03

Wykucie  w stropie oparcia na płytę m3

0.30*1.80*2.70*2 m3 2.916
RAZEM 2.916

91
d.3.3

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty biegowe, gr.15cm płaskie m2

3.0*1.25+3.20*1.31 m2 7.942
RAZEM 7.942

92
d.3.3

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty  gr.15cm płaskie - spoczniki i płyty schodowe m2

[1.80*2.65*0.15+1.92*2.85+2.60*2.20] m2 11.908
RAZEM 11.908

93
d.3.3

KNNR 2
0107-06

Betonowanie belek żelbetowych m3

0.25*0.30*2.60 m3 0.195
RAZEM 0.195

94
d.3.3

KNNR 2
0107-06

Betonowanie stopni schodowych m3

0.30*0.17*0.50*1.25*9+0.30*0.17*0.50*1.31*10 m3 0.621
RAZEM 0.621

95
d.3.3

KNR 4-01
0313-04

belki stalowe IPE 160 m

2.7 m 2.700
RAZEM 2.700

96
d.3.3

KNNR 2
0101-08

Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie m2

3.10*1.25+3.20*1.31+3.10*1.25+3.20*1.31 m2 16.134
RAZEM 16.134

97
d.3.3

KNR 19-01
0352-05

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1 x 1/2 cegły w ścianach z
cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

m

6.20*2+2.8 m 15.200
RAZEM 15.200

98
d.3.3

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi o śr. do 14 mm

t

fi 10
375*0.001 t 0.375

RAZEM 0.375
99

d.3.3
KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi o śr. 14-20 mm

t

fi 16
28*0.001 t 0.028

RAZEM 0.028
100

d.3.3
NNRNKB
202 1135-03
analogia

Obłozenie stopni deską  dębową - z M usunięto listwy m2

11.445 <[0.30+0.17]*1.25*9+[0.30+0.17]*1.31*10> m2 11.445
1.80*2.65+1.92*2.85 m2 10.242

RAZEM 21.687
101

d.3.3
KNR 2-02
1111-06
analogia

cokol z listew drewnianych m

6.50*2+2.85 m 15.850
RAZEM 15.850

102
d.3.3

KNR-W 2-02
1035-02

Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 z drewna liś-
ciastego

m

2.80+3.0 m 5.800
RAZEM 5.800

103
d.3.3 kalk. własna

Poręcz profilowana z drzewa liściastego - dębowego 60x76 m

3.0+3.20 m 6.200
RAZEM 6.200

4 PARTER  SST- 02; SST- 04; SST - 05; SST- 07;  SST- 09; SST- 10; SST - 11; SST- 12; SST-13;
4.1 CDK w cz ęści najstarszej 

4.1.1 roboty rozbiórkowe 
104

d.4.1
.1

analiza indy-
widualna

Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo kartonowych obustronnie ołożo-
nych płytą GKF - przyjęto 0,3 wartości robocizny z pozycji montażu tj2,13 r-g*
0,3=0,639 r-g/m2 (KNNR 2 1702-01)

m2

pom.30- 1/21
1.78*3.73 m2 6.639
 

RAZEM 6.639
105

d.4.1
.1

analiza indy-
widualna

Rozebranie obłożenia ścian z paneli PCV przyjęto 0,3 r-g/m2 m2

pom.34 - 1/14
3.19*2*3.68 m2 23.478

- 10 -
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RAZEM 23.478

106
d.4.1

.1

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie ściany  z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - m3

ściana wewnętrna - 11 łazienka -1/12
2.74*0.51*3.64 m3 5.087
ściana wewnętrzna w krużgankach (pom.1/14)
2.62*3.31*0.40-1.0*2.10 m3 1.369
 

RAZEM 6.456
107

d.4.1
.1

KNR 4-01
0354-04

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

15+1 szt. 16.000
RAZEM 16.000

108
d.4.1

.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

2+1 m2 3.000
RAZEM 3.000

109
d.4.1

.1

KNR 4-01
0329-03
analogia

powiększenie otworu drzwiowego m3

drzwi zew. do pom. 1/10
0.769 <[1.40*2.10-0.85*1.90]*0.58> m3 0.769
[1.30-1.18]*2.10*0.94 m3 0.237
wejście do windy w wirydażu
[1.53*3.10-1.04*1.81]*0.96 m3 2.746
 
drzwi z 1/24 do wirydaża
1.10*1.70*0.96 m3 1.795
powiększenie otworu drzwiowego 1.5 i 1.9 w pom.1/14 i w pom. 1/5
1.10*1.10*0.94*2 m3 2.275
 

RAZEM 7.822
110

d.4.1
.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych

m3

otwór drzwiowy z 1/11 do 1/13 +z 1/3do 1/5
0.90*2.10*0.51 m3 0.964
0.90*2.10*0.40 m3 0.756

RAZEM 1.720
111

d.4.1
.1

TZKNBK IV -
559

Ręczne wykucie z muru ościeżnic o pow. do 2 m2- okna do wymiany w naj-
starszej części budynku - symbol 1.1./str.zach od. wejścia do budynku/

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4.1.2 podłogi i posadzki 
112

d.4.1
.2

KNR 4-01
0304-01
analogia

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

wejście do windy w wirydażu
0.27*0.94*1.81 m3 0.459
 

RAZEM 0.459
113

d.4.1
.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane
fi 12 mm

t

[2.355+2.92*3+2.12]*0.000888 t 0.012
RAZEM 0.012

114
d.4.1

.2

KNR 2-02
0210-06

wylewki pod nowe ścianki m3

0.30*0.15*[2.92*3+2.12] m3 0.490
RAZEM 0.490

115
d.4.1

.2

KNR 4-04
0405-03

Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust m2

10 sala
35.77 m2 35.770
13 schowek
6.53 m2 6.530
14-klatka schodowa 
11.55 m2 11.550
15- szatnia
13.16 m2 13.160
27-schowek

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.63 m2 3.630
28-pom. pod schodami
36- sala
34.23 m2 34.230

RAZEM 104.870
116

d.4.1
.2

KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów w pom.j.w. m

 
6.33*6+5.66*3+4.94*3+5.57*3+5+5.94*3 m 109.310

RAZEM 109.310
117

d.4.1
.2

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

09 korytarz
14.89 m2 14.890
11 łzienka
16.03 m2 16.030
12 korytarz
9.88 m2 9.880
16- korytarz
14.84 m2 14.840
5.70 m2 5.700
29 - przedsionek
2.25 m2 2.250
30-pomieszczenie
10.57 m2 10.570
31-sala
26.35 m2 26.350
34 pom. porządkowe
1.67 m2 1.670
35-łazienka
6.51 m2 6.510
 

RAZEM 108.690
118

d.4.1
.2

KNR 4-01
0609-03

Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego albo gruzu z betonu ko-
mórkowego grub.do 15 cm (grubość podsypki do 30cm ) na stropach kolebko-
wych - ceglanych

m2

15 szatnia+16 korytarz+[34łazienka+ 35 pom. porządkowe]
0.5*2.67*[4.94+0.30] m2 6.995
0.5*2.67*[5.57+0.30+0.14] m2 8.023
0.5*2.67*[1.72+0.07+0.98] m2 3.698
09 korytarz
0.5*2.64*5.62 m2 7.418
10 sala
0.5*5.62*6.33 m2 17.787
11 łzienka
0.5*2.92*5.66 m2 8.264
12 korytarz
0.5*1.75*5.64 m2 4.935
13 schowek
0.5*1.07*5.64 m2 3.017
14-klatka schodowa 
0.5*1.75*5.64 m2 4.935
28-pom. pod schodami
2.837 <0.5*1.55*3.66> m2 2.837
30-pomieszczenie
0.5*1.78*5.94 m2 5.287
31-sala
0.5*5.94*4.43 m2 13.157
36- sala
0.5*5.65*6.06 m2 17.120

RAZEM 103.473
119

d.4.1
.2

KNR 4-01
0609-04

Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego,kruszywa keramzytowe-
go albo gruzu z betonu komórkowego - za każdy nast. 1 cm grub. - obmiar j.w.
Krotność = 15

m2

poz.118 m2 103.473
RAZEM 103.473

120
d.4.1

.2

TZKNBK VII
-142

Izolacja istniejących stropów kruszywem keramzytowym - grub.warstwy 18 cm
- grubość podsypki do wysokości strzałki przyjęto grubość zmienną od 30cm
do 0cm.

m2

obmiar z pozycji j.w ( rozebranie podsypki)
poz.118 m2 103.473
 

RAZEM 103.473
121

d.4.1
.2

TZKNBK VII
-143

Izolacja istniejących stropów kruszywem keramzytowym - dod.za każdy nast. 1
cm grub.
Krotność = 12

m2

- 12 -
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obmiar z pozycji j.w ( rozebranie podsypki)
poz.118 m2 103.473
 

RAZEM 103.473
122

d.4.1
.2

TZKNBK VII
-77

Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych  ekstrudowanych
ułożona na wierzchu konstrukcji - pozioma na sucho

m2

obmiar z pozycji - rozebranie podłóg
poz.115+poz.117 m2 213.560
 

RAZEM 213.560
123

d.4.1
.2

TZKNBK VII
-49
analogia

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii budowlanej 
na sucho

m2

poz.115+poz.117 m2 213.560
2.67*[0.30+0.30+0.14] m2 1.976

RAZEM 215.536
124

d.4.1
.2

KNR 2-02
0609-03
analogia

ułożenie siatki z drutu fi 4 co 20 cm na zakład min.20 cm - przyjeto siatkę z
drutu 1,20 m2/m2

m2

poz.123 m2 215.536
RAZEM 215.536

125
d.4.1

.2

KNNR 2
1202-01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro,
gr. 20 mm /grubości 5 cm/

m2

poz.123 m2 215.536
RAZEM 215.536

126
d.4.1

.2

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gruboś-
ci o 10 mm
Krotność = 3

m2

poz.123 m2 215.536
RAZEM 215.536

127
d.4.1

.2

KNR 2-02
1110-01
analogia

Podłoga drewniana z desek dębowych szer 20-30cm gr 2-3 cm na łatach
drewnianych impregnowanych gr. 3-4 cm szer. 8 cm co 60 cm ukjładanych na
szlichcie

m2

sala prelekcyjna 1/16
34.2 m2 34.200
sala kawiarni 1/22
26.5 m2 26.500
 

RAZEM 60.700
128

d.4.1
.2

TZKNBK XI
1310-84

Oczyszczenie deszczułek uzyskanych z rozbiórki z posegregowaniem i powią-
zaniem w pęczki

m2

67.100 m2 67.100
RAZEM 67.100

129
d.4.1

.2

KNR 4-01
0816-01
analogia

Ocyklinowanie podłogi z desek j.w. m2

poz.127 m2 60.700
RAZEM 60.700

130
d.4.1

.2

KNR 2-02
1111-08
analogia

trzykrotne lakierowanie podłóg drewnianych m2

poz.129 m2 60.700
RAZEM 60.700

131
d.4.1

.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży  - powierzchnie poziome podłogi m2

recepcja z szatnia 1/3
35.7 m2 35.700
węzeł saniatarny 1/12
15.4 m2 15.400
schowek porządkowyb1/13
11.1 m2 11.100
schowek 1/18
3.6 m2 3.600
przedsionek 1/19
2.2 m2 2.200
WC1/20
5.7 m2 5.700
zaplecze barku 1/21
10.5 m2 10.500
wiatrołap 1/1
5.2 m2 5.200
korytarz 1/2
9.5 m2 9.500

- 13 -
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wiatrołap 1/10
3.4 m2 3.400
korytarz 1/11
6.2 m2 6.200
korytarz 1/14+cz.korytarz krużgankowy 1/5
30.0+5.50*2.62 m2 44.410

RAZEM 152.910
132

d.4.1
.2

NNRNKB
202 1135-03

Klepka drewniana  dł.80 cm. szer 12cm - wzór klasztorny z drewna rozbiórko-
wego z podłóg istniejących - wykonana na wzór podlogi w pomieszczeniu 1/27

m2

recepcja z szatnia 1/3
35.7 m2 35.700

RAZEM 35.700
133

d.4.1
.2

TZKNBK XI
1307-81

Ocyklinowanie posadzki j.w. m2

poz.132 m2 35.700
RAZEM 35.700

134
d.4.1

.2

NNRNKB
202 1135-04

trzykrotne lakierowanie posadzek j.w m2

poz.133 m2 35.700
RAZEM 35.700

135
d.4.1

.2

NNRNKB
202 2805-05

Płytki ceramiczne lub gresowe min VII podobne estetycznie (odcieniemm,
strukturą i fakturą) do istniejącej podłogi z piaskowca w pom. 1/28

m2

węzeł saniatarny 1/12
15.4 m2 15.400
schowek porządkowyb1/13
11.1 m2 11.100
schowek 1/18
3.6 m2 3.600
przedsionek 1/19
2.2 m2 2.200
WC1/20
5.7 m2 5.700
zaplecze barku 1/21
10.5 m2 10.500

RAZEM 48.500
136

d.4.1
.2

NNRNKB
202 2805-05
analogia

Płyty kamienne zz granitu o wym. 40x40 i 35x114cm- podłoga wykonana na
wzór  istniejącej podłogi z piaskowca w pom. 1/28

m2

wiatrołap 1/1
5.2 m2 5.200
korytarz 1/2
9.5 m2 9.500
wiatrołap 1/10
3.4 m2 3.400
korytarz 1/11
6.2 m2 6.200

RAZEM 24.300
137

d.4.1
.2

NNRNKB
202 2805-05
analogia

Płyty kamienne z piaskowca o wym. 40x40 i 35x114cm- podłoga wykonana na
wzór  istniejącej podłogi z piaskowca w po. 1/28

m2

korytarz 1/14+cz.korytarz krużgankowy 1/5
30.0+5.50*2.62 m2 44.410

RAZEM 44.410
4.1.3 roboty murowe i tynkowe

138
d.4.1

.3

KNR 19-01
0339-10

Ścianki działowe z płytek betonu komórkowego o gr. 12 cm m2

ścianki węzła sanitarnego 1/12
[2.92*3.71]*2-[0.90*2.0*2] m2 18.066
pomieszczenie pod schodami 
1.55*3.70-0.80*2.0 m2 4.135
 

RAZEM 22.201
139

d.4.1
.3

KNNR 3
0302-01

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zapra-
wie wapiennej i cementowo-wapiennej

m3

zamurowanie otworu drzwiowego do otworu okiennego 
1.1*1.04*1*0.96 m3 1.098
blenda okienna przy windzie 
1.04*1.84*0.12 m3 0.230
 

RAZEM 1.328

- 14 -
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140

d.4.1
.3

KNR 19-01
0725-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV o pow. ponad 5 m2 na podłożach ceramicz-
nych na ścianach płaskich

m2

obmiar j.w.x2
ścianki węzła sanitarnego 1/12
[[2.92*3.71]*2-[0.90*2.0*2]]*2 m2 36.133
pomieszczenie pod schodami 
[1.55*3.70-0.80*2.0]*2 m2 8.270
blenda okienna przy windzie 
1.04*1.84*2 m2 3.827
 

RAZEM 48.230
141

d.4.1
.3

KNR 19-01
0726-06

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cemento-
wo-wapiennej kat. III lub IV na ościeżach o szer. do 30 cm

m2

 
ścianki węzła sanitarnego 1/12
[0.90+2.0*2]*0.12*2 m2 1.176
pomieszczenie pod schodami 
[0.80+2.0*2]*0.12 m2 0.576

RAZEM 1.752
142

d.4.1
.3

KNR 19-01
0726-06

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cemento-
wo-wapiennej kat. III lub IV na ościeżach otdworzonych otworów wirydaża

m2

 
[(1.66-0.25)*0.69+1.81*0.69*2]*2 m2 6.941

RAZEM 6.941
143

d.4.1
.3

KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej dla belek stalowych

gniazd.

wejście do windy w wirydażu
4 gniazd. 4.000
 

RAZEM 4.000
144

d.4.1
.3

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be-
lek stalowych do I NP 180 mm

m

wejście do windy w wirydarzu 
1.20+2*0.25+1.53+2*0.25 m 3.730
 

RAZEM 3.730
145

d.4.1
.3

KNR 19-01
0323-01

przywrócenie nadproża łukowego - Nadproża łukowe z cegły gotyckiej do 1,0
m3 w jednym miejscu  -

m3

ściana wirydaża 
1.04*1.20*0.96*0.14*2 m3 0.335

RAZEM 0.335
146

d.4.1
.3

KNR 19-01
0336-02
analogia

nadproże ceglane profilowane m

- otwór drzwiowy z pom 1/11 do 1/14
1.40 m 1.400
 

RAZEM 1.400
147

d.4.1
.3

KNR 19-01
0730-02
analogia

Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych z zaprawy wapiennej lub cemento-
wo-wapiennej-ościeża

m2

wejście do windy w wirydarzu 
0.96*3.10*2+0*96*1.53 m2 5.952
otwór wejściowy 1/10
0.955*2.0*2+0.955*1.30 m2 5.062
otwór dzrwiowy 1/14-1/26
0.405*2.0*2+0.405*1.05 m2 2.045
otwór drzwiowy z 1/11 do 1/13
0.51*2.0*2+0.80*0.51 m2 2.448
otwór drzwiowy z 1/5 do 1/8+ z 1/5 do 1/3
[0.40*2.0*2+0.40*0.90]*2 m2 3.920
 

RAZEM 19.427
148

d.4.1
.3

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farb powierzchi sklepień  ko-
lebkowych(przyjęto 35 % sumy ścian istropów)

m2

wiatrołap 1/1
[[2.635+2.25*2]*3.77+5.20]*0.80*0.3 m2 7.704
korytarz 1/2
[[3.595*2+2.635]*3.77+9.50]*0.80*0.3 m2 11.170
recepcja z szatnia 1/3
[[6.31*2+5.655*2]*3.71+35.7]*0.80*0.3 m2 29.875
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wiatrołap 1/10
[[1.75*2+1.935*2]*3.76+3.40]*0.80*0.3 m2 7.467
korytarz 1/11
[[3.56*2+1.75*2]*3.76+6.20]*0.80*0.3 m2 11.071
węzeł saniatarny 1/12
[[2.90*2+5.66*2]*3.71+15.4]*0.80*0.3 m2 18.940
schowek porządkowyb1/13
[[1.07+5.65+3.97+3.32+2.86+3.51]*3.69+6.1]*0.80*0.3 m2 19.513
korytarz 1/14+cz.1/5
[[9.07*2-1.765-1.40+2.665]*3.68+30]*0.80*0.3 m2 22.780
[[5.50*2]*3.68+13.3]*0.80*0.30 m2 12.907
klatka schodowa 1/15
[[5.65*2+[6.65-1.71]*2+3.32]*4.12]*0.80*0.3 m2 24.226
sala prelekcyjna 1/16
[[6.08*2+5.65*2]*4.12+34.20]*0.80*0.3 m2 31.405
schowek 1/18
[[1.82*2+1.92*2]*1.98+2.20]*0.80*0.3 m2 4.082
przedsionek 1/19
[[1.55*2+1.48*2]*2.70+2.20]*0.80*0.3 m2 4.455
WC1/20
[[1.55*2+2.54*2]*3.70+5.70]*0.80*0.3 m2 8.632
zaplecze barku 1/21
[[1.78*2+5.94*2]*3.73+10.5]*0.80*0.3 m2 16.342
sala kawiarni 1/22
[[4.43*2+5.94*2]*3.80+26.5]*0.80*0.3 m2 25.275
klatka schodowa 1/25
7.17*2*3.20*0.30 m2 13.766
 
 

RAZEM 269.610
149

d.4.1
.3

TZKNBK VIII
06-07

Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy
cem.-wap. o pow.ponad 5 m2 (przyjęto odbicie tynków ścian we wszystkich
pomieszczeniach parteru ,pozostawiajc tynki sklepienia do przetarcia. Przyjeto
proporcje zbicia tynkó w stosunku do całej powierzchni ścian i stropów - 70% ;
[pow.okien 1,04*1,81=1,8824m2; pow..otworu okiennego średnio 1,70*1,81=3,
077m2; powierzchnia ościeży średnio (1,66-0,25)*0,69+1,81*0,69*2=3,
471m2])

m2

wiatrołap 1/1
{[[2.635+2.25*2]*3.77+5.20]*0.80-1.65*1.97}*0.70 m2 15.700
0.60*1.97*2+0.60*1.42 m2 3.216
korytarz 1/2
{[[3.595*2+2.635]*3.77+9.50]*0.80-1.58*2.11}*0.70 m2 23.729
0.49*2.11*2+[1.58-0.10]*0.49 m2 2.793
recepcja z szatnia 1/3
{[[6.31*2+5.655*2]*3.71+35.7]*0.80-1.56*2.13-3.077*2}*0.70 m2 63.075
3.471*2+[0.4*2*2.13+0.4*[1.56-0.10]] m2 9.230
korytarz krużgankowy 1/5 -  pozostało do wykonania ok25%
{[[8.76*2+13.80*2-2.655]*3.72+54.3]*0.80-3.077*6}*0.70*0.25 m2 26.487
wiatrołap 1/10
{[[1.75*2+1.935*2]*3.76+3.40]*0.80-1.31*2.1}*0.70 m2 15.497
1.31*0.955+0.955*2.1*2 m2 5.262
korytarz 1/11
{[[3.56*2+1.75*2]*3.76+6.20]*0.80-1.28*2.1-0.90*2.1*2}*0.70 m2 21.306
węzeł saniatarny 1/12
{[[2.90*2+5.66*2]*3.71+15.4]*0.80-3.077*1}*0.70 m2 42.039
3.471*1 m2 3.471
schowek porządkowyb1/13
{[[1.07+5.65+3.97+3.32+2.86+3.51]*3.69+11.1]*0.80}*0.70 m2 48.329
korytarz 1/14
{[[9.07*2-1.765-1.40+2.665*2]*3.68+30]*0.80-3.077*3}*0.70 m2 52.183
3.471*3 m2 10.413
klatka schodowa 1/15
54.373 <{[[5.65*2+[6.65-1.71]*2+3.32]*4.12]*0.80-3.077*1}*0.70> m2 54.373
3.471*1 m2 3.471
sala prelekcyjna 1/16 ( lub tylko zmycie i zeskrobanie)
{[[6.08*2+5.65*2]*4.12+34.20]*0.80-3.077*2}*0.70 m2 68.971
3.471*2 m2 6.942
schowek 1/18
{[[1.82*2+1.92*2]*1.98+2.20]*0.80}*0.70 m2 9.526
przedsionek 1/19
{[[1.55*2+1.48*2]*2.70+2.20]*0.80}*0.70 m2 10.395
WC1/20
{[[1.55*2+2.54*2]*3.70+5.70]*0.80}*0.70 m2 20.141
zaplecze barku 1/21
{[[1.78*2+5.94*2]*3.73+10.5]*0.80-3.077*1}*0.70 m2 35.977
3.471*1 m2 3.471
sala kawiarni 1/22
{[[4.43*2+5.94*2]*3.80+26.5]*0.80-3.077*2}*0.70 m2 54.667
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3.471*2 m2 6.942
klatka schodowa 1/25
7.17*2*3.20 m2 45.888
 
 

RAZEM 663.494
150

d.4.1
.3

TZKNBK VIII
08-76

Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.IV wyk.ręcznie na
ścianach ceram. w pom.o wys.do 4 m - obmiar z odbicia tynków

m2

poz.149 m2 663.494
RAZEM 663.494

151
d.4.1

.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - obmiar j.w m2

poz.147+poz.148+poz.149 m2 952.531
RAZEM 952.531

152
d.4.1

.3

KNR 19-01
1305-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków
gładkich - ( w M- farba emulsyjna przyjęto normę producenta 14m2/l  tj.0,15l/
m2 przy dwukrotnym malowaniu)

m2

wiatrołap 1/1
[[2.635+2.25*2]*3.77+5.20]*0.80-1.65*1.97 m2 22.429
0.60*1.97*2+0.60*1.42 m2 3.216
korytarz 1/2
[[3.595*2+2.635]*3.77+9.50]*0.80-1.58*2.11 m2 33.898
0.49*2.11*2+[1.58-0.10]*0.49 m2 2.793
recepcja z szatnia 1/3
[[6.31*2+5.655*2]*3.71+35.7]*0.80-1.56*2.13-3.077*2 m2 90.107
3.471*2+[0.4*2*2.13+0.4*[1.56-0.10]] m2 9.230
korytarz krużgankowy 1/5-do wykonania pozostało ok. 25%
{[[8.76*2+13.80*2-2.655]*3.72+54.3]*0.80-3.077*6}*0.25 m2 37.838
wiatrołap 1/10
[[1.75*2+1.935*2]*3.76+3.40]*0.80-1.31*2.1 m2 22.138
1.31*0.955+0.955*2.1*2 m2 5.262
korytarz 1/11
[[3.56*2+1.75*2]*3.76+6.20]*0.80-1.28*2.1-0.90*2.1*2 m2 30.437
węzeł saniatarny 1/12
[[2.90*2+5.66*2]*[3.71-2.0]+15.4]*0.80-3.077*1 m2 32.663
3.471*1 m2 3.471
schowek porządkowyb1/13
[[1.07+5.65+3.97+3.32+2.86+3.51]*3.69+6.1]*0.80 m2 65.042
korytarz 1/14
[[9.07*2-1.765-1.40+2.665*2]*3.68+30]*0.80-3.077*3 m2 74.547
3.471*3 m2 10.413
klatka schodowa 1/15
{[[5.65*2+[6.65-1.71]*2+3.32]*4.12]*0.80-3.077*1} m2 77.675
3.471*1 m2 3.471
sala prelekcyjna 1/16
[[6.08*2+5.65*2]*4.12+34.20]*0.80-3.077*2 m2 98.530
3.471*2 m2 6.942
schowek 1/18
[[1.82*2+1.92*2]*1.98+2.20]*0.80 m2 13.608
przedsionek 1/19
[[1.55*2+1.48*2]*2.70+2.20]*0.80 m2 14.850
WC1/20
[[1.55*2+2.54*2]*[3.70-2.0]+5.70]*0.80 m2 15.685
zaplecze barku 1/21
[[1.78*2+5.94*2]*3.73+10.5]*0.80-3.077*1 m2 51.396
3.471*1 m2 3.471

glazura -[[5.94*2+1.78*2-0.80*3]*2.0-0.9*1.63] m2 -24.613
sala kawiarni 1/22
[[4.43*2+5.94*2]*3.80+26.5]*0.80-3.077*2 m2 78.096
3.471*2 m2 6.942
ościeża odtworzonych otworów okiennych wirydaża 
[(1.66-0.25)*0.69+1.81*0.69*2]*2 m2 6.941
poz.147 m2 19.427

RAZEM 815.905
153

d.4.1
.3

NNRNKB
202 0838-05

(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej

m2

węzeł saniatarny 1/12
[[2.90*6+5.66*2+2.05*2+1.30*2]*2.0] m2 70.840
-[1.70*1.10+0.90*2.0*5+0.80*2.0*4] m2 -17.270
WC1/20
[1.55*4+2.54*2]*2.0 m2 22.560
-[0.80*2.0*2] m2 -3.200
zaplecze barku 1/21

glazura [[5.94*2+1.78*2-0.80*3]*2.0-0.90*1.63] m2 24.613
RAZEM 97.543
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4.1.4 Nadpro ża w poziomie parteru

154
d.4.1

.4

KNR 4-01
0313-03

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem gniazd dla
ceowników stalowych [ 160

m3

30*0.20*0.20*0.15 m3 0.180
RAZEM 0.180

155
d.4.1

.4

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.ce-
owników  stalowych [160 mm

m

2*1.40*2+3*1.50*2+3*1.60+3*1.70+3*1.80 m 29.900
RAZEM 29.900

4.1.5 stolarka okienna i drzwiowa
156

d.4.1
.5

TZKNBK IV -
559

Ręczne wykucie z muru ościeżnic o pow. do 2 m2- okna do wymiany w naj-
starszej części budynku okna o wymiarach 1,04x1,81 i 1,04*0,90

szt.

2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

157
d.4.1

.5
kalk. własna

Montaż okien  drewnianych ze szprosami fabrycznie wykończonych,  wykona-
nych wg rysunku archiwalnego kolor stary dab rustrykalny lub ciemny orzech
współczynnik przenikania ciepła =0,9-okna do wymiany w najstarszej części
budynku, okna  1.4b o wymiarach 1,04x0,90

szt

2 szt 2.000
 

RAZEM 2.000
158

d.4.1
.5

kalk. własna
Montaż okien drewnianych ze szprosami fabrycznie wykończonych, wykona-
nych wg rysunku archiwalnego kolor stary dab rustrykalny lub ciemny orzech
współczynnik przenikania ciepła =0,9-okna do wymiany w najstarszej części
budynku-okna 1.1 o wymiarach 1,04x1,81

szt

2 szt 2.000
 

RAZEM 2.000
159

d.4.1
.5

kalk. własna
Montaż okien drewnianych ze szprosami fabrycznie wykończonych, wykona-
nych wg rysunku archiwalnego kolor stary dab rustrykalny lub ciemny orzech
współczynnik przenikania ciepła =1,0-okna do wymiany w najstarszej części
budynku-okna 1.6 o wymiarach 1,04x1,81 EI 60 (wirydarz)

szt

3 szt 3.000
 

RAZEM 3.000
160

d.4.1
.5

kalk. własna
Montaż okien drewnianych ze szprosami fabrycznie wykończonych, wykona-
nych wg rysunku archiwalnego kolor stary dab rustrykalny lub ciemny orzech
współczynnik przenikania ciepła =0,9-okna do wymiany w najstarszej części
budynku-okna 1.3 o wymiarach 1,04x1,81 fix  EI 60(wirydarz)

szt

1 szt 1.000
 

RAZEM 1.000
161

d.4.1
.5

TZKNBK IV -
559

Ręczne wykucie z muru ościeżnic o pow. do 2 m2- okna o wymiarach 1,04x1,
81 - wirydarz

szt.

okna w korytarzu 1/24 - zamiana na drzwi o symboli 1.9
1 szt. 1.000
okna  na wirydarz z pom. 1/14  i 1/5
1+1 szt. 2.000
 

RAZEM 3.000
162

d.4.1
.5

NNRNKB
202 1026-04
analogia

Przegroda - Ścianki szklane w obudowie aluminiowej szkło bezpieczne zabez-
pieczeniowe REI 120

m2

korytarz D1/10 - korytarz 1/5
2.67*3.72-1.0*2.0 m2 7.932

RAZEM 7.932
163

d.4.1
.5

NNRNKB
202 1026-04
analogia

Przegroda - Ścianki szklane w obudowie aluminiowej szkło bezpieczne zabez-
pieczeniowe REI 60

m2

korytarz 1/14 - korytarz 1/5 i korytarz 1/14 - korytarz 1/26
[2.62*3.77-1.0*2.0]*2 m2 15.755

RAZEM 15.755
164

d.4.1
.5

NNRNKB
202 1026-04
analogia

Przegroda - Ścianki szklane w obudowie aluminiowej (szkło bezpieczne) m2

wiatrołap 1/1 - korytarz 1/2
2.635*3.77-[1.0*2.0] m2 7.934

RAZEM 7.934
165

d.4.1
.5

NNRNKB
202 1026-05

(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych EI 30 m2

 
korytarz krużgankowy 1/14 i 1/26
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0.90*2.0*1 m2 1.800
korytarz krużgankowy 1/5 i 1/14
0.90*2.0*1 m2 1.800

RAZEM 3.600
166

d.4.1
.5

NNRNKB
202 1026-05

(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych EI 60 m2

 
korytarz krużgankowy D1/10-1/5
0.90*2.0*1 m2 1.800
korytarz krużgankowy D1/10-1/24
1.20*2.0*1 m2 2.400
do pom. 1/8
0.90*2.0*1 m2 1.800
 

RAZEM 6.000
167

d.4.1
.5

NNRNKB
202 1026-05

(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych m2

 
wiatrołap 1/1 - korytarz 1/2
1.0*2.0*1 m2 2.000
do pom.1/16
1.0*2.0*1 m2 2.000
 

RAZEM 4.000
168

d.4.1
.5

NNRNKB
202 1026-05

(z.VI) Drzwi okienne (1.9) jednoskrzydłowe przeszklone w ramie drewnianej
lub aluminiowej drewnopodobnej-

m2

 
korytarz krużgankowy 1/24 + 1/5
1.0*2.81*2 m2 5.620

RAZEM 5.620
169

d.4.1
.5

NNRNKB
202 1026-05

(z.VI) Drzwi okienne (1.5) jednoskrzydłowe przeszklone w ramie drewnianej
lub aluminiowej drewnopodobnej-zabezpieczeniowe EI 30

m2

 
korytarz krużgankowy 1/14
1.0*2.80*1 m2 2.800

RAZEM 2.800
170

d.4.1
.5

KNNR 2
1101-04
analogia

Montaż drzwi  drewnianych wewnętrznych  pełnych fabrycznie wykończonych -
drzwi jednoskrzydłowe, typowe

m2

[0,90*2,0] -pom. 1/12*1+1/16+1/4+1/6
0.9*2.0*4 m2 7.200
[0,80*2,0]-pom.1/12c*2+1/21*2+1/20*1
[0.80*2.0]*5 m2 8.000
[1,0*2,0]-pom. 1/3
1.0*2.0*1 m2 2.000

RAZEM 17.200
171

d.4.1
.5

KNNR 2
1101-04
analogia

Montaż drzwi  drewnianych wewnętrznych  pełnych fabrycznie wykończonych -
drzwi jednoskrzydłowe nietypowe

m2

pom.1/10
1.20*2.0*1 m2 2.400
pom.1/21+1/19+1/18+1/20
0.73*1.70*1+0.70*1.64*1+0.74*1.64*1+0.70*1.63*1+0.88*1.55*1 m2 6.108

RAZEM 8.508
172

d.4.1
.5

KNNR 2
1101-04
analogia

Montaż drzwi  drewnianych wewnętrznych  pełnych fabrycznie wykończonych -
drzwi dwuskrzydłowe nietypowe

m2

pom.z 1/2 do 1/3
1.11*2.13*1 m2 2.364

RAZEM 2.364
173

d.4.1
.5

KNNR 2
1101-04
analogia

Montaż drzwi  drewnianych wewnętrznych  pełnych fabrycznie wykończonych -
drzwi jednoskrzydłowe nietypowe EI 30

m2

pom.1/13
0.90*2.0*1 m2 1.800

RAZEM 1.800
174

d.4.1
.5

KNNR 2
1101-04
analogia

Montaż drzwi  drewnianych wewnętrznych  pełnych fabrycznie wykończonych -
drzwi jednoskrzydłowe pełne dymoszczelne

m2

pom.1/12
0.90*2.0*1 m2 1.800

RAZEM 1.800
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175

d.4.1
.5

analiza indy-
widualna

drzwi zabytkowe do pozostawienia , renowacji lub do odtworzenia m2

pom.1/16
0.90*2.0*1 m2 1.800
pom. 1/22
0.76*1.76*1 m2 1.338
pom.1/17
0.85*1.90*1 m2 1.615

RAZEM 4.753
176

d.4.1
.5

KNR 2-02
0129-02
analogia

Obsadzenie drewnianych dębowych podokienników o wym. 0,50*1,70 w po-
mieszczceniach parteru

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

4.1.6 Drzwi zewn ętrzne
177

d.4.1
.6

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

parter
1.30*2.80+1.20*2.30+1.0*2.05+1.06*1.97+1.20*2.00 m2 12.938

RAZEM 12.938
178

d.4.1
.6

KNNR 2
1103-01
analogia

Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych  pełnych fabrycznie wykończonych
- skrzydła drzwiowe  str. południowa

m2

[0.90+0.40]*[2.0+0.30]*1 m2 2.990
RAZEM 2.990

179
d.4.1

.6

KNNR 2
1103-01
analogia

Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych  pełnych fabrycznie wykończonych
- skrzydła drzwiowe  str. północna  /jednoskrzydłowe z siłownikiem do nawiewu
/

m2

1.0*2.20*1 m2 2.200
1.20*2.20*1 m2 2.640
 

RAZEM 4.840
5 PIĘTRO SST- 02; SST- 04; SST - 05; SST- 07;  SST- 09; SST- 10; SST - 11; SST- 12; SST-13

5.1 CDK w cz ęści najstarszej klasztoru 
5.1.1 roboty rozbiórkowe 

180
d.5.1

.1
analiza indy-
widualna

Rozebranie ścianek dzialłowych z płyt gipsowo kartonowych obustronnie oło-
żonych płytą GKF - przyjęto 0,3 wartości robocizny z pozycji montażu tj2,13 r-
g*0,3=0,639 r-g/m2 (KNNR 2 1702-01)

m2

pom.05 +06 
[2.63+3.75]*2.82                                                                                      m2 17.992

RAZEM 17.992
181

d.5.1
.1

KNR 19-01
1020-06
analogia

demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 -
przyjęto 1/2 r-g ostrożnego demontażu

m2

[6.18+3.46]*2*2.82 m2 54.370
RAZEM 54.370

182
d.5.1

.1

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie ściany  z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - m3

ściana wewnętrna - 2/2+2/5+2/4
6.18*2.80*0.20-0.80*1.90*0.20 m3 3.157
ściana korytarza 35 z klatką schodową 
3.16*2.80*0.20 m3 1.770
holl z klatką schodową 2/1 (05+04+06)
[3.64+2.38+1.28]*2.73*0.28-1.40*2.13*0.28-0.91*0.58*0.28 m3 4.597
1.74*2.60*0.20 m3 0.905
[2.63+3.75]*2.73*0.10-0.80*2.05*0.10 m3 1.578
1.20*2.10*0.24 m3 0.605
WC damski  2/6  (30)
[1.19+1.64+2.81]*2.60*0.12 m3 1.760
pom. ekspoz.-wypocz. 2/8  (korytarz 29)
2.84*2.58*0.12-1.52*2.0*0.12 m3 0.514
 

RAZEM 14.886
183

d.5.1
.1

KNR 4-01
0354-04

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

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

184
d.5.1

.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000
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185

d.5.1
.1

KNR 4-01
0329-03
analogia

powiększenie otworu okiennego do  drzwiowego - winda- 2/10 m3

1,375*0,555*1,0
1.375*0.555*1.20 m3 0.916
 

RAZEM 0.916
186

d.5.1
.1

KNR 4-01
0329-03

Odtworzenie otworu okiennego - przywrócenie nadproża łukowego z przebudo-
wą na otwór drzwiowy okna wirydaża

m3

otwór drzwiowy z D2/2
0.90*2.00*0.30 m3 0.540

RAZEM 0.540
187

d.5.1
.1

KNR 4-01
0329-03

Odtworzenie otworu okiennego  - Wykucie otworów w scianie wirydarza od ko-
rytarza D2/3

m3

0.76*1.54*0.30 m3 0.351
 

RAZEM 0.351
188

d.5.1
.1

KNR 19-01
0319-05

Sklepienia cylindryczne i beczkowe z cegieł budowlanych dla otworu j.w. m2

1.10*0.69 m2 0.759
0.90*0.69 m2 0.621

RAZEM 1.380
5.1.2 Nadpro ża w poziomie pi ętra

189
d.5.1

.2

KNR 4-01
0313-03

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem gniazd dla
ceowników stalowych [ 160

m3

[23*2]*0.20*0.20*0.15 m3 0.276
RAZEM 0.276

190
d.5.1

.2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.ce-
ownikó stalowych [ 160 mm

m

2*1.40*6+3*1.40+3*1.61*2+2*1.30*1 m 33.260
RAZEM 33.260

191
d.5.1

.2

KNR 4-01
0313-03

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem gniazd dla
belek

m3

2*0.25*0.25*0.20 m3 0.025
RAZEM 0.025

192
d.5.1

.2

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. be-
lek stalowych I NP 200-260 mm

m

6.40 m 6.400
RAZEM 6.400

193
d.5.1

.2

KNNR 2
0102-05

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciągów i wieńców m2

0.56*3.09+2*0.20*3.09 m2 2.966
RAZEM 2.966

194
d.5.1

.2

KNNR 2
0107-06

belka żelbetowa m3

0.56*0.20*3.09 m3 0.346
RAZEM 0.346

5.1.3 posadzki i podłogi
195

d.5.1
.3

KNR 4-04
0405-03

Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust m2

01 sala weselna 
225.59 m2 225.590
04 klatka schodowa
16.22 m2 16.220
28 pokój 
8.60 m2 8.600
29 korytarz
31.72 m2 31.720
32 pokój
10.04 m2 10.040
33 korytarz
14.37 m2 14.370
34 pokój
21.84 m2 21.840
 

RAZEM 328.380
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196

d.5.1
.3

KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów w pom.j.w. m

 
9.50*24+2.33*6+3.46*6+2.81*12+4.60*3 m 310.260

RAZEM 310.260
197

d.5.1
.3

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

 
05 spiżarnia
11.89 m2 11.890
06 kuchnia
14.32 m2 14.320
30 łazienka
4.96 m2 4.960
31 aneks kuchenny
1.96 m2 1.960

RAZEM 33.130
198

d.5.1
.3

KNR 4-01
0609-03

Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego albo gruzu z betonu ko-
mórkowego grub.do 15 cm (grubośś podsypki do 30cm ) na stropach kolebko-
wych - ceglanych

m2

01 sala weselna 
225.59*0.5 m2 112.795
04 klatka schodowa
16.22*0.5 m2 8.110
05 spiżarnia
11.89*0.5 m2 5.945
06 kuchnia
14.32*0.5 m2 7.160
28 pokój 
8.60*0.5 m2 4.300
29 korytarz
31.72*0.5 m2 15.860
30 łazienka
4.96*0.5 m2 2.480
31 aneks kuchenny
1.96*0.5 m2 0.980
32 pokój
10.04*0.5 m2 5.020
33 korytarz
14.37*0.5 m2 7.185
34 pokój
21.84*0.5 m2 10.920

RAZEM 180.755
199

d.5.1
.3

KNR 4-01
0609-04

Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego,kruszywa keramzytowe-
go albo gruzu z betonu komórkowego - za każdy nast. 1 cm grub. - obmiar j.w.
Krotność = 15

m2

poz.198 m2 180.755
RAZEM 180.755

200
d.5.1

.3

TZKNBK VII
-142

Izolacja istniejących stropów kruszywem keramzytowym - grub.warstwy 18 cm
- grubość podsypki do wysokości strzałki przyjęto grubość zmienną od 30cm
do 0cm.

m2

obmiar z pozycji j.w ( rozebranie podsypki)
poz.198 m2 180.755
 

RAZEM 180.755
201

d.5.1
.3

TZKNBK VII
-143

Izolacja istniejących stropów kruszywem keramzytowym - dod.za każdy nast. 1
cm grub.
Krotność = 12

m2

obmiar z pozycji j.w ( rozebranie podsypki)
poz.198 m2 180.755
 

RAZEM 180.755
202

d.5.1
.3

TZKNBK VII
-77

Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych  ekstrudowanych
gr.5 cm  ułożona na wierzchu konstrukcji - pozioma na sucho

m2

obmiar z pozycji - rozebranie podłóg
poz.195+poz.197 m2 361.510
 

RAZEM 361.510
203

d.5.1
.3

TZKNBK VII
-49
analogia

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii budowlanej 
na sucho

m2

 
poz.202 m2 361.510
 

RAZEM 361.510
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204

d.5.1
.3

KNR 2-02
0609-03
analogia

ułożenie siatki z drutu fi 4 co 20 cm na zakład min.20 cm - przyjeto siatkę z
drutu 1,20 m2/m2

m2

poz.202 m2 361.510
RAZEM 361.510

205
d.5.1

.3

KNNR 2
1202-01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro,
gr. 20 mm /grubości 5 cm/

m2

poz.202 m2 361.510
RAZEM 361.510

206
d.5.1

.3

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gruboś-
ci o 10 mm
Krotność = 3

m2

poz.202 m2 361.510
RAZEM 361.510

207
d.5.1

.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia  - pręty żebrowane fi 12 mm  /wylewki pod
nowe ścianki/

t

 
holl z klatką 2/1
[2.915+3.155+1.31+5.63]*4*0.000888 t 0.046
WC męski 2/5 + korytarz 2/4
[2.05+0.12+1.29+0.20+2.30+3.32]*4*0.000888 t 0.033
WC damski 2/6 + korytarz 2/7
[1.92+2.824*3]*4*0.000888 t 0.037
 

RAZEM 0.116
208

d.5.1
.3

KNR 2-02
0210-06

wylewki pod nowe ścianki m3

holl z klatką 2/1
[2.915+3.155+1.31+5.63]*0.25*0.15 m3 0.488
WC męski 2/5 + korytarz 2/4
[2.05+0.12+1.29+0.20+2.30+3.32]*0.25*0.15 m3 0.348
WC damski 2/6 + korytarz 2/7
[1.92+2.824*3]*0.25*0.15 m3 0.390
 

RAZEM 1.226
209

d.5.1
.3

KNR 2-02
1110-01
analogia

Podłoga drewniana z desek dębowych szer 20-30cm gr 2-3 cm na łatach
drewnianych impregnowanych gr. 3-4 cm szer. 8 cm co 60 cm ukjładanych na
szlichcie

m2

sala wielofunkcyjna 2/9
219.6 m2 219.600
pomieszczenie ekspozycyjno-wypoczynkowe  2/8
30.10 m2 30.100
korytarz 2/7
7.2 m2 7.200
 

RAZEM 256.900
210

d.5.1
.3

KNR 4-01
0816-01
analogia

Ocyklinowanie podłogi z desek j.w. m2

poz.209 m2 256.900
RAZEM 256.900

211
d.5.1

.3

KNR 2-02
1111-08
analogia

trzykrotne lakierowanie podłóg drewnianych m2

poz.209 m2 256.900
RAZEM 256.900

212
d.5.1

.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome
podłogi

m2

holl z klatką schodową 2/1
2.915*5.63+21.8 m2 38.211
klatka schodowa 2/2
1.67*2.57 m2 4.292
pomieszczcenie socjalno biurowe 2/3
8.5 m2 8.500
korytarz 2/4
7.4 m2 7.400
WC męski 2/5 + WC damski 2/6
11.1+9.5 m2 20.600
korytarz 2/7
7.2 m2 7.200
pomieszczenie ekspozycyjno wypoczynkowe2/8
30.1 m2 30.100
sala wielofunkcyjna 2/9
219.6 m2 219.600
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klatka schodowa 2/12
1.68*[3.50+1.405] m2 8.240
 

RAZEM 344.143
213

d.5.1
.3

NNRNKB
202 2805-05

Płytki ceramiczne lub gresowe min VII podobne estetycznie (odcieniemm,
strukturą i fakturą) do istniejącej podłogi z piaskowca w po. 1/28

m2

holl z klatką schodową 2/1
2.915*5.63+21.8 m2 38.211
klatka schodowa 2/2
1.67*2.57 m2 4.292
pomieszczcenie socjalno biurowe 2/3
8.5 m2 8.500
korytarz 2/4
7.4 m2 7.400
WC męski 2/5 + WC damski 2/6
11.1+9.5 m2 20.600
klatka schodowa 2/12
1.68*[3.50+1.405] m2 8.240

RAZEM 87.243
5.1.4 roboty murowe ,tynk, wyko ńczenie ścian

214
d.5.1

.4

KNR 19-01
0339-10

Ścianki działowe z płytek betonu komórkowego o gr. 12 cm m2

holl z klatką 2/1
[1.31+5.63]*2.60 m2 18.044
-[1.8+1.9]*2.60 m2 -9.620
WC męski 2/5 + korytarz 2/4
3.32*2.60 m2 8.632
-0.90*2.0*1 m2 -1.800
WC damski 2/6 + korytarz 2/7
[1.92+2.824*3]*2.60 m2 27.019
-0.90*2.0*3 m2 -5.400
 

RAZEM 36.875
215

d.5.1
.4

NNRNKB
202 0194b-
01

(z.X) Ściany działowe  o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych  - transport mate-
riałów wyciągiem

m2

holl z klatką 2/1
[2.915+0.65+3.155]*2.60 m2 17.472
-[1.80*2.0] m2 -3.600

RAZEM 13.872
216

d.5.1
.4

KNR 19-01
0307-01
analogia

Ściany wewnętrzne  z bloczków betonu komórkowego o gr.18 cm m2

WC męski 2/5 + korytarz 2/4
[2.05+0.12+1.29+0.20+2.30]*2.60 m2 15.496
-0.90*2.0*1 m2 -1.800
 

RAZEM 13.696
217

d.5.1
.4

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych

m3

otwór drzwiowy 2/7  - M2/1
0.90*2.10*0.24 m3 0.454
otwór drzwiowy 2/7  - 2/13
[1.0*2.10-0.95*1.75]*0.65 m3 0.284
otwór drzwiowy 2/1  - 2/13
[1.0*2.10-1.04*1.10]*0.65 m3 0.621
powiększenie otworu drzwiowego 2/4 - 2/6
[1.0*2.10-0.70*1.90]*0.24 m3 0.185
 

RAZEM 1.544
218

d.5.1
.4

KNR 4-01
0304-01
analogia

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

otwór drzwiowy 2/7 - M 2/1
1.0*1.93*0.24 m3 0.463
blenda okienna 
1.04*1.10*0.12 m3 0.137
 

RAZEM 0.600
219

d.5.1
.4

TZKNBK VIII
06-07

Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy
cem.-wap. o pow.ponad 5 m2 [pow.okien 0,95*1,10=1,45m2; 0,95*1,45*1,75=
1,663m2 pow..otworu okiennego średnio 1,45*1,35=1,958m2;1,45*2,0=2,
90m2]

m2
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holl z klatką 2/1
[5.60+6.30*2+2.14+2.11+1.50*2+1.52+1.365*2+0.25*2]*2.80 m2 84.560
55.7 m2 55.700
WC męski 2/5 + korytarz 2/4
[3.32*3+2.57+3.32+1.67+2.30+1.29+2.05]*2.60 m2 60.216
11.1+7.4 m2 18.500
WC damski 2/6 
[3.21*2+2.81]*2.60 m2 23.998
9.5 m2 9.500
pom. soc.-biurowe 2/3
[3.21*2+3.06*2]*2.60 m2 32.604
8.5 m2 8.500
korytarz 2/7
[2.565*2]*2.60 m2 13.338
7.2 m2 7.200
pom. ekspozycyjno-wypoczynkowe 2/8
10.65*2*2.60 m2 55.380
30.1 m2 30.100
sala wielofunkcyjna  2/9
[9.50+23.57*2+2.705+0.62*4]*2.70 m2 166.928
219.60 m2 219.600
pom.2/2
[2.85*2+6.345]*2.80 m2 33.726
pom. 2/12
[1.405+3.70+3.50+3.70]*2.80 m2 34.454
 

RAZEM 854.304
220

d.5.1
.4

KNNR 2
1702-01

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo - ścianka powyżej pszeszklenia
w pom. 2/1

m2

holl z klatką schodową 2/1 
[1.80+1.90]*[2.70-2.0] m2 2.590

RAZEM 2.590
221

d.5.1
.4

KNR 2-02
2011-02

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-
wych; rozstaw profili nośnych 40 cm - obudowa kanałów wentylacji i klimatyza-
cji

m2

sufit podwieszony - sala wielofunkcyjna 2/9 
[1.20*[23.57-1.85]]*2+[1.85*6.34+3.155*0.55] m2 65.592

RAZEM 65.592
222

d.5.1
.4

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, pod-
wieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD (przekrój l-l)

m2

holl z klatką 2/1
55.7 m2 55.700
pom.2/2
17.6 m2 17.600
WC męski 2/5 + korytarz 2/4
11.1+7.4 m2 18.500
WC damski 2/6 
9.5 m2 9.500
pom. soc.-biurowe 2/3
8.5 m2 8.500
korytarz 2/7
7.2 m2 7.200
pom. ekspozycyjno-wypoczynkowe 2/8
30.1 m2 30.100

RAZEM 147.100
223

d.5.1
.4

TZKNBK VIII
08-76

Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.IV wyk.ręcznie na
ścianach ceram. w pom.o wys.do 4 m

m2

holl z klatką 2/1
[5.60+6.30*2+2.14+2.11+1.50*2+1.52+1.365*2+0.25*2]*2.80+[1.80+1.90]*0.80 m2 87.520
[2.905*2+1.41+2.14]*2.80+[1.80+1.90]*0.80 m2 29.168
pom.2/2
[2.85*2+6.345*2]*2.80 m2 51.492
WC męski 2/5
[3.32*4+[1.29+2.05]*2]*2.70 m2 53.892
korytarz 2/4
[3.32+2.30]*2*2.70 m2 30.348
WC damski 2/6 
[2.81*4+[1.60+1.92]*2+1.92*2]*2.70 m2 59.724
pom. soc.-biurowe 2/3
[3.21+3.06]*2*2.70 m2 33.858
korytarz 2/7
[2.565+2.84]*2*2.70 m2 29.187
pom. ekspozycyjno-wypoczynkowe 2/8
[10.65+2.83]*2*2.70 m2 72.792
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2.83*2.70 m2 7.641
sala wielofunkcyjna  2/9
[23.57+9.50]*2*2.70 m2 178.578
 
 

RAZEM 634.200
224

d.5.1
.4

TZKNBK VIII
08-80

Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.IV wyk.ręcznie na
stropach ceram.płaskich w pom.o wys.do 4 m

m2

sala wielofunkcyjna  2/9
219.60 m2 219.600

RAZEM 219.600
225

d.5.1
.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie
poziome-sufity

m2

poz.224+poz.221+poz.222 m2 432.292
RAZEM 432.292

226
d.5.1

.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  gruntującymi - powierzchnie pionowe
ścian

m2

poz.220+poz.223 m2 636.790
RAZEM 636.790

227
d.5.1

.4

KNR 19-01
1305-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków
gładkich /ściany + sufity/- 
( w M- farba emulsyjna przyjęto normę producenta 14m2/l  tj.0,15l/m2 przy
dwukrotnym malowaniu)

m2

poz.225+poz.226 m2 1069.082
 
WC męski 2/5
-[3.32*2+1.29+2.05]*2.0 m2 -19.960
-[[1.29*2+2.05]*2.0+3.32*2.0*2] m2 -22.540
WC damski 2/6 
-[3.21*2+2.81]*2.0 m2 -18.460
-{[1.92+2.81]*2+2.81}*2.0 m2 -24.540

RAZEM 983.582
228

d.5.1
.4

NNRNKB
202 0838-05

(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej

m2

WC męski 2/5
[3.32*2+1.29+2.05]*2.0 m2 19.960
[1.29*2+2.05]*2.0+3.32*2.0*2 m2 22.540
minus otwory okienne i drzwiowe
-[1.32*[2.0-0.71]*1+0.90*2.0*3+0.80*2.0] m2 -8.703
WC damski 2/6 
[3.21*2+2.81]*2.0 m2 18.460
{[1.92+2.81]*2+2.81}*2.0 m2 24.540
minus otwory okienne i drzwiowe
-[0.90*2.0*2+0.80*2.0*1] m2 -5.200

RAZEM 71.597
5.1.5 stolarka okienna i drzwiowa

229
d.5.1

.5

TZKNBK IV -
559

Ręczne wykucie z muru ościeżnic o pow. do 2 m2- okna do wymiany strona
północna + strona zachodnia

szt.

10+4 szt. 14.000
 

RAZEM 14.000
230

d.5.1
.5

kalk. własna
Montaż okien drewnianych ze szprosami fabrycznie wykończonych,  wykona-
nych wg rysunku archiwalnego kolor stary dab rustrykalny lub ciemny orzech
współczynnik przenikania ciepła =0,9 - o wym. 1,04*1,34 (okna o symbolu 2.1)

szt

11 szt 11.000
 

RAZEM 11.000
231

d.5.1
.5

kalk. własna
Montaż okien drewnianych ze szprosami fabrycznie wykończonych,  wykona-
nych wg rysunku archiwalnego kolor stary dab rustrykalny lub ciemny orzech
współczynnik przenikania ciepła =0,9 - o wym. 1,04*1,34 (okna o symbolu 2.1)

szt

okna oddymiające
2 szt 2.000
 

RAZEM 2.000
232

d.5.1
.5

kalk. własna
Montaż okien drewnianych ze szprosami fabrycznie wykończonych,  wykona-
nych wg rysunku archiwalnego kolor stary dab rustrykalny lub ciemny orzech
współczynnik przenikania ciepła =0,9 - o wym. 1,04*1,34 (okna o symbolu 2.1)

szt

okno z siłownikiem do nawiewu
1 szt 1.000
 

RAZEM 1.000
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233

d.5.1
.5

NNRNKB
202 1026-05

(z.VI) Drzwi okienne pszeszklone w ramie drewnianej lub aluminiowej drewno-
podobnej  zabezpieczeniowe EI 60 o symbolu 2.10 - wirydaż współczynnik
przenikania ciepła =0,9

m2

 
z korytarza D 2/2
0.90*2.0*1 m2 1.800

RAZEM 1.800
234

d.5.1
.5

NNRNKB
202 1026-05

(z.VI) Drzwi okienne pszeszklone w ramie drewnianej lub aluminiowe drewno-
podobne  o symbolu 2.9- wirydaż

m2

 
z hollu 2/1 (1a)
0.90*2.0*1 m2 1.800

RAZEM 1.800
235

d.5.1
.5

NNRNKB
202 1026-05

(z.VI) Drzwi okienne pszeszklone w ramie drewnianej lub aluminiowe drewno-
podobne o symbolu 2.9- wirydaż

m2

 
z korytarz 2/7
0.90*2.0*1 m2 1.800

RAZEM 1.800
236

d.5.1
.5

KNNR 2
1101-04
analogia

Montaż drzwi  drewnianych wewnętrznych  pełnych fabrycznie wykończonych -
drzwi jednoskrzydłowe

m2

[0,90*2,0] -pom. 2/10+2/7
0.9*2.0*3 m2 5.400

RAZEM 5.400
237

d.5.1
.5

KNNR 2
1101-04
analogia

Montaż drzwi  drewnianych wewnętrznych  pełnych fabrycznie wykończonych -
drzwi jednoskrzydłowe nietypowe

m2

pom.2/4  - futryna zabytkowa rozważyć mozliwość odnowienia
0.80*1.90*1 m2 1.520

RAZEM 1.520
238

d.5.1
.5

KNR 2-02
1017-02
analogia

Nowoczesne drzwi szklane bez obwiedni z uchwytami i zawiasami ze stali
kwasowej   zabezpieczeniowe EI 30 - drzwi duskrzydłowe

m2

drzwi z sali wielofunkcyjnej 2/9 do hollu 2/1
[0.90+0.90]*2.0*1 m2 3.600
drzwi z  klatki schodowej 2/1 do hollu 1a
[0.90+0.90]*2.0*1 m2 3.600

RAZEM 7.200
239

d.5.1
.5

KNNR 2
1101-04
analogia

Montaż drzwi  drewnianych wewnętrznych  pełnych fabrycznie wykończonych -
drzwi jednoskrzydłowe  nietypowe zabezpieczeniowe EI 30  - pom.2.8

m2

0.90*2.0*1 m2 1.800
RAZEM 1.800

240
d.5.1

.5

KNNR 2
1101-04
analogia

Montaż drzwi  drewnianych wewnętrznych  pełnych fabrycznie wykończonych -
drzwi jednoskrzydłowe   zabezpieczeniowe EI 30  -

m2

pom.2/3+2/4
0.90*2.0*2 m2 3.600
 

RAZEM 3.600
241

d.5.1
.5

KNNR 2
1101-04
analogia

Montaż drzwi  drewnianych wewnętrznych  fabrycznie wykończonych -do po-
mieszczceń sanitrarnych z rozszczelnieniem (nawiewem) w dolnej części -
drzwi jednoskrzydłowe.

m2

 
pom 2/5+2/6
0.90*2.0*4 m2 7.200
0.80*2.0*3 m2 4.800

RAZEM 12.000
242

d.5.1
.5

analiza indy-
widualna

skrzydła drzwiowe zabytkowe do pozostawienia , renowacji lub do odtworzenia m2

pom. 2/8 i 2/7
1.70*1.0*2 m2 3.400

RAZEM 3.400
243

d.5.1
.5

NNRNKB
202 1026-04
analogia

Przegroda - Ścianki szklane w obudowie aluminiowej REI 60 (szkło bezpiecz-
ne zabezpieczeniowe)

m2

holl z klatką schodową 2/1
1.80*2.0 m2 3.600

RAZEM 3.600
244

d.5.1
.5

KNR 2-02
0129-02
analogia

Obsadzenie drewnianych dębowych podokienników  średnio o wym.0,45*1,60
w pomieszczeniach pietra (nalezy dostosować  rozmair każdego parapetu do
wymiaru wnęki w naturze - rozbiezność pojedyńczych wymiarów +/- ok.5%) -
parapety wysunięte 15 cm poza poszerzoną ścianę

szt
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24 szt 24.000

RAZEM 24.000
5.1.6 CDK strona muzealna

245
d.5.1

.6

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie ściany  z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - m3

ściana wewnętrna - M2/1+M2/1
[3.16*2.80-0.90*2.0]*0.17 m3 1.198
 

RAZEM 1.198
246

d.5.1
.6

KNR 4-04
0405-03

Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust m2

M2/1+M2/2
22.8+9.4 m2 32.200
 

RAZEM 32.200
247

d.5.1
.6

KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów w pom.j.w. m

 
[8.12+0.30+1.64+0.59+0.96+0.27]*3 m 35.640
6.40*4 m 25.600

RAZEM 61.240
248

d.5.1
.6

KNR 4-01
0609-03

Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego albo gruzu z betonu ko-
mórkowego grub.do 15 cm (grubość podsypki do 30cm ) na stropach kolebko-
wych - ceglanych

m2

 
M2/1+M2/2
poz.246*0.5 m2 16.100
 

RAZEM 16.100
249

d.5.1
.6

KNR 4-01
0609-04

Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego,kruszywa keramzytowe-
go albo gruzu z betonu komórkowego - za każdy nast. 1 cm grub. - obmiar j.w.
Krotność = 15

m2

poz.248 m2 16.100
RAZEM 16.100

250
d.5.1

.6

TZKNBK VII
-142

Izolacja istniejących stropów kruszywem keramzytowym - grub.warstwy 18 cm
- grubość podsypki do wysokości strzałki przyjęto grubość zmienną od 30cm
do 0cm.

m2

obmiar z pozycji j.w ( rozebranie podsypki)
poz.248 m2 16.100
 

RAZEM 16.100
251

d.5.1
.6

TZKNBK VII
-143

Izolacja istniejących stropów kruszywem keramzytowym - dod.za każdy nast. 1
cm grub.
Krotność = 12

m2

obmiar z pozycji j.w ( rozebranie podsypki)
poz.248 m2 16.100
 

RAZEM 16.100
252

d.5.1
.6

TZKNBK VII
-77

Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych  ekstrudowanych
gr.5 cm  ułożona na wierzchu konstrukcji - pozioma na sucho

m2

obmiar z pozycji - rozebranie podłóg
poz.246 m2 32.200
 

RAZEM 32.200
253

d.5.1
.6

TZKNBK VII
-49
analogia

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii budowlanej 
na sucho

m2

obmiar z pozycji rozebranie podłóg
poz.252 m2 32.200
 

RAZEM 32.200
254

d.5.1
.6

KNR 2-02
0609-03
analogia

ułożenie siatki z drutu fi 4 co 20 cm na zakład min.20 cm - przyjeto siatkę z
drutu 1,20 m2/m2

m2

poz.252 m2 32.200
RAZEM 32.200

255
d.5.1

.6

KNNR 2
1202-01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro,
gr. 20 mm /grubości 5 cm/

m2

poz.252 m2 32.200
RAZEM 32.200
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256

d.5.1
.6

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gruboś-
ci o 10 mm
Krotność = 3

m2

poz.252 m2 32.200
RAZEM 32.200

257
d.5.1

.6

KNR 2-02
1110-01
analogia

Podłoga drewniana z desek dębowych szer 20-30cm gr 2-3 cm na łatach
drewnianych impregnowanych gr. 3-4 cm szer. 8 cm co 60 cm ukjładanych na
szlichcie

m2

M2/1+M2/2
poz.252 m2 32.200
 

RAZEM 32.200
258

d.5.1
.6

KNR 4-01
0816-01
analogia

Ocyklinowanie podłogi z desek j.w. m2

poz.252 m2 32.200
RAZEM 32.200

259
d.5.1

.6

KNR 2-02
1111-08
analogia

trzykrotne lakierowanie podłóg drewnianych m2

poz.252 m2 32.200
RAZEM 32.200

260
d.5.1

.6

TZKNBK VIII
06-07

Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy
cem.-wap. o pow.ponad 5 m2 [pow.okien 0,95*1,10=1,45m2; 0,95*1,45*1,75=
1,663m2 pow..otworu okiennego średnio 1,45*1,35=1,958m2;1,45*2,0=2,
90m2]

m2

 
 
M2/1+M2/2
[5.40+0.65*2+0.30+2.37+0.41*2+0.30+1.64+0.59+0.86+0.27+3.06]*2.80*2 m2 94.696
22.8+9.4 m2 32.200
 

RAZEM 126.896
261

d.5.1
.6

TZKNBK VIII
08-76

Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.IV wyk.ręcznie na
ścianach ceram. w pom.o wys.do 4 m - obmiar z odbicia tynków

m2

M2/1+M2/2
poz.260 m2 126.896

RAZEM 126.896
262

d.5.1
.6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome-
sufity

m2

22.8+9.4 m2 32.200
RAZEM 32.200

263
d.5.1

.6

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami np.  "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe ścian

m2

obmiar z tynków ścian
[5.40+0.65*2+0.30+2.37+0.41*2+0.30+1.64+0.59+0.86+0.27+3.06]*2.80*2 m2 94.696

RAZEM 94.696
264

d.5.1
.6

KNR 19-01
1305-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków
gładkich /ściany + sufity/ - ( w M - farba emulsyjna przyjęto normę producenta
14m2/l  tj.0,15l/m2 przy dwukrotnym malowaniu)

m2

M2/1+M2/2
poz.261 m2 126.896

RAZEM 126.896
265

d.5.1
.6

KNR 19-01
0358-05

Wykucie z muru podokienników drewnianych  - przyjęto średnią długość 1,65
m

m

1.65*1 m 1.650
RAZEM 1.650

266
d.5.1

.6

KNR 2-02
0129-02
analogia

Obsadzenie drewnianych dębowych podokienników  średnio o wym.0,45*1,60
w pomieszczeniach pietra (nalezy dostosować  rozmair każdego parapetu do
wymiaru wnęki w naturze - rozbiezność pojedyńczych wymiarów +/- ok.5%) -
parapety wysunięte 15 cm poza poszerzoną ścianę

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6 PODDASZE  SST- 02; SST- 04; SST - 05; SST - 06; SST - 07;  SST- 09; SST- 10; SST - 11; SST- 12; SST - 1 3;
6.1 Stropy

6.1.1 strop żelbetowy nad pi ętrem historycznym (przekrój m-m)
267

d.6.1
.1

KNR 4-04
0405-01
analogia

Zdjęcie desek drewnianych na łatach i żebrach stropu m2

strona pólnocna pomieszczenia 3/7+3/8+3/9+3/10
29.44*9.50 m2 279.680
strona zachodnia pomieszczcenia 3/7+3/11+3/12
9.61*7.69 m2 73.901
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RAZEM 353.581
268

d.6.1
.1

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin
zmieszanych z wapnem grub. do 10 cm na stropach poddasza

m2

 
strona pólnocna pomieszczenia 3/7+3/8+3/9+3/10
29.44*9.50 m2 279.680
strona zachodnia pomieszczcenia 3/7+3/11+3/12
9.61*7.69 m2 73.901
 

RAZEM 353.581
269

d.6.1
.1

TZKNBK VII
-111

Izolacja sucha pozioma z płyt z wełny kobaltowej gr.10 cm m2

 
strona pólnocna pomieszczenia 3/7+3/8+3/9+3/10
29.44*9.50 m2 279.680
strona zachodnia pomieszczcenia 3/7+3/11+3/12
9.61*7.69 m2 73.901

RAZEM 353.581
270

d.6.1
.1

TZKNBK VII
-49
analogia

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii budowlanej 
na sucho

m2

 
strona pólnocna pomieszczenia 3/7+3/8+3/9+3/10
29.44*9.50 m2 279.680
strona zachodnia pomieszczcenia 3/7+3/11+3/12
9.61*7.69 m2 73.901
 

RAZEM 353.581
271

d.6.1
.1

NNRNKB
202 0529-01
analogia

(z.IV) Szalunek tracony z blachy trapezowej (np. T35-119X-1035-pozytyw)  ar-
kusze mocowane na żebrach poprzecznych

m2

strona pólnocna pomieszczenia 3/7+3/8+3/9+3/10
29.44*9.50 m2 279.680
strona zachodnia pomieszczcenia 3/7+3/11+3/12
9.61*7.69 m2 73.901

RAZEM 353.581
272

d.6.1
.1

KNR 19-01
0913-02

Podkłady betonowe na stropie  - wylewka gr.5 cm od dolnej stopki blachy m3

0.035*353.581*0.5 m3 6.188
0.015*353.581 m3 5.304
 

RAZEM 11.492
273

d.6.1
.1

TZKNBK VII
-49
analogia

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii budowlanej 
na sucho

m2

 
strona pólnocna pomieszczenia 3/7+3/8+3/9+3/10
29.44*9.50 m2 279.680
strona zachodnia pomieszczcenia 3/7+3/11+3/12
9.61*7.69 m2 73.901
 

RAZEM 353.581
274

d.6.1
.1

TZKNBK VII
-77

Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych twardych grub. 2 cm
ułożona na wierzchu konstrukcji - pozioma na sucho

m2

 
strona pólnocna pomieszczenia 3/7+3/8+3/9+3/10
29.44*9.50 m2 279.680
strona zachodnia pomieszczcenia 3/7+3/11+3/12
9.61*7.69 m2 73.901

RAZEM 353.581
275

d.6.1
.1

TZKNBK VII
-49
analogia

Izolacja pozioma z folii budowlanej 
na sucho

m2

 
strona pólnocna pomieszczenia 3/7+3/8+3/9+3/10
29.44*9.50 m2 279.680
strona zachodnia pomieszczcenia 3/7+3/11+3/12
9.61*7.69 m2 73.901
 

RAZEM 353.581
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276

d.6.1
.1

KNNR 2
1202-01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro,
gr. 20 mm - grubość warstwy 5 cm

m2

strona pólnocna pomieszczenia 3/7+3/8+3/9+3/10
29.44*9.50 m2 279.680
strona zachodnia pomieszczcenia 3/7+3/11+3/12
9.61*7.69 m2 73.901

RAZEM 353.581
277

d.6.1
.1

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gruboś-
ci o 10 mm
Krotność = 3

m2

strona pólnocna pomieszczenia 3/7+3/8+3/9+3/10
29.44*9.50 m2 279.680
strona zachodnia pomieszczcenia 3/7+3/11+3/12
9.61*7.69 m2 73.901

RAZEM 353.581
6.1.2 strop na belkach stalowych  na pi ętrem przebudowywanym (przekrój k-k)

278
d.6.1

.2

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin
zmieszanych z wapnem grub. do 10 cm na stropach poddasza

m2

strona południowo-zachodnia  pomieszczenia 3/13+3/14+3/15+3/16+3/17+3/
18+3/19+3/20+3/21+3/22
13.37*15.11 m2 202.021

RAZEM 202.021
279

d.6.1
.2

TZKNBK VII
-49
analogia

Izolacja z foli paroizolacyjnej m2

strona południowo-zachodnia  pomieszczenia 3/13+3/14+3/15+3/16+3/17+3/
18+3/19+3/20+3/21+3/22
13.37*15.11 m2 202.021

RAZEM 202.021
280

d.6.1
.2

TZKNBK VII
-77

Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych twardych grub. 2 cm
ułożona na wierzchu konstrukcji - pozioma na sucho

m2

 
strona południowo-zachodnia  pomieszczenia 3/13+3/14+3/15+3/16+3/17+3/
18+3/19+3/20+3/21+3/22
13.37*15.11 m2 202.021

RAZEM 202.021
281

d.6.1
.2

TZKNBK VII
-49
analogia

Izolacja pozioma z folii budowlanej 
na sucho

m2

 
strona południowo-zachodnia  pomieszczenia 3/13+3/14+3/15+3/16+3/17+3/
18+3/19+3/20+3/21+3/22
13.37*15.11 m2 202.021

RAZEM 202.021
282

d.6.1
.2

KNNR 2
1202-01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro,
gr. 20 mm - grubość warstwy 5 cm

m2

strona południowo-zachodnia  pomieszczenia 3/13+3/14+3/15+3/16+3/17+3/
18+3/19+3/20+3/21+3/22
13.37*15.11 m2 202.021

RAZEM 202.021
283

d.6.1
.2

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gruboś-
ci o 10 mm
Krotność = 3

m2

strona południowo-zachodnia  pomieszczenia 3/13+3/14+3/15+3/16+3/17+3/
18+3/19+3/20+3/21+3/22
13.37*15.11 m2 202.021

RAZEM 202.021
6.1.3 stropy drewniane nad pi ętrem historycznym (przekrój l-l)

284
d.6.1

.3

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin
zmieszanych z wapnem grub. do 10 cm na stropach poddasza

m2

strona południowa pomieszczcenia 3/23+3/24+3/26
25.49*9.74 m2 248.273
strona północna pomieszczcenia 3/1+3/2+3/3+3/4
9.18*11.71 m2 107.498
strona wschodnia od sciany kościoła 
6.22*11.61 m2 72.214

RAZEM 427.985
285

d.6.1
.3

TZKNBK VII
-150

Oczyszczanie powierzchni do 2 m2 elementów drewnianych z usunięciem war-
stwy zagrzybionej przy zast.szczotek stalowych

m2

poz.284 m2 427.985
RAZEM 427.985
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286

d.6.1
.3

KNR 4-01
0628-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania
preparatami olejowymi

m2

poz.284 m2 427.985
RAZEM 427.985

287
d.6.1

.3

TZKNBK VII
-49
analogia

Ułożenie membrany osłonowej dla wełny m2

poz.284 m2 427.985
RAZEM 427.985

288
d.6.1

.3

TZKNBK VII
-111

Ułożenie między belkami wełny mineralnej gr. 10 cm na drutach ocynkowa-
nych

m2

 
strona południowa pomieszczenia 3/23+3/24+3/26
25.49*9.74 m2 248.273
strona północna pomieszczenia 3/1+3/2+3/3+3/4
9.18*11.71 m2 107.498
strona wschodnia od sciany kościoła 
6.22*11.61 m2 72.214

RAZEM 427.985
289

d.6.1
.3

TZKNBK VII
-107
analogia

Płyta OSB - warstwa konstrukcyjna podłogi m2

strona południowa pomieszczenia 3/23+3/24+3/26
25.49*9.74 m2 248.273
strona północna pomieszczenia 3/1+3/2+3/3+3/4
9.18*11.71 m2 107.498
strona wschodnia od sciany kościoła 
6.22*11.61 m2 72.214

RAZEM 427.985
290

d.6.1
.3

KNR 19-01
0914-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 20 mm z za-
tarciem na ostro

m2

strona południowa pomieszczenia 3/23+3/24+3/26
25.49*9.74 m2 248.273
strona północna pomieszczenia 3/1+3/2+3/3+3/4
9.18*11.71 m2 107.498
strona wschodnia od sciany kościoła 
6.22*11.61 m2 72.214

RAZEM 427.985
6.2 Roboty murowe

6.2.1
strona południowo-zachodnia  pomieszczenia 3/13+3/1 4+3/15+3/16+3/17+3/18+3/19+3/20+3/21+3/22

291
d.6.2

.1

KNNR 2
1702-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych GKF na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo

m2

ściany od zewnątrz strona południowa - pom. 3/20+3/21
[2.53+3.545+2.87+4.12]*1.25 m2 16.331
 
 

RAZEM 16.331
292

d.6.2
.1

KNR 2-02
0613-06
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho ścianek j.w.

m2

poz.291 m2 16.331
RAZEM 16.331

293
d.6.2

.1

TZKNBK VII
-49
analogia

Izolacja izolacja pionowa z foli paroizolacyjnej  na sucho scian j.w.. m2

poz.291 m2 16.331
RAZEM 16.331

294
d.6.2

.1

KNR 2-02
0116-01

Ściany EI 120 z bloczków z bet.komórkow.,gr.24cm oraz ściany gr. 24 cm m2

ściana od wirydaża EI 120
4.20*1.0 m2 4.200
pom.3/15 RE 60
6.225*3.11+1.60*2.80 m2 23.840
pom.3/13 klatka schod.
[5.10+2.07]*3.20+[5.10+2.07]*2.90+[2.785*1.60] m2 48.193
 

RAZEM 76.233
295

d.6.2
.1

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe  EI  60 z płytek  gazobetonowych gr.12cm oraz ściany działo-
we grub. 12 cm

m2

pom, 3/20+3/21+3/18
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0.5*[1.25+3.11]*5.965*2+1.47*3.11*2 m2 35.151
10.20*3.11*2 m2 63.444
-0.90*2.0*7 m2 -12.600
pom. 3/22+3/17+3/16+3/14
2.94*1.35+[2.065+1.71+1.30+3.80*2+1.23+2.12]*3.11 m2 53.807
-0.80*2.0*4 m2 -6.400
pom.3/19
4.27*2.80 m2 11.956
-0.9*2.0*1 m2 -1.800
 

RAZEM 143.558
296

d.6.2
.1

KNNR 2
1702-02

Ścianki działowe EI 60 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo

m2

pom. 3/19 (19b) +3/20 (20b)
3.055*3.11+2.54*2.60+2.925*2.60+1.58*2.60 m2 27.818
-[0.90*2.0*2] m2 -3.600
 

RAZEM 24.218
297

d.6.2
.1

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, pod-
wieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

 
[4.50+5.75+4.50]*13.50 m2 199.125
 

RAZEM 199.125
6.2.2 strona pólnocno zachodnia pom.3/1+3/2+3/3+3/4+3/5+3 /6+3/7+3/8+3/9+3/10+3/11+3/12

298
d.6.2

.2

KNNR 2
1702-03
analogia

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych GKF na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo

m2

ściany od zewnątrz
[3.0+5.025+1.80+6.145]*1.18 m2 18.845
[4.205+6.65+7.88+2.88+5.73+2.715+6.653]*1.18 m2 43.321
A  (suma częściowa) ---------------

m2 62.166
lukarny
[1.28*1.085+0.5*1.085*0.72]*3 m2 5.338
[0.55*1.18+0.50*1.0*1.28]*3*2 m2 7.734
[1.28*1.085+0.5*1.085*0.72]*11 m2 19.573
[0.55*1.18+0.50*1.0*1.28]*11*2 m2 28.358
B  (suma częściowa) ---------------

m2 61.003
 

RAZEM 123.169
299

d.6.2
.2

TZKNBK VII
-49
analogia

Izolacja lukarn z dwustronnej   foli metalicznej na folii bąbelkowej typu buble  z
tworzywa plastikowego

m2

[1.28*1.085+0.5*1.085*0.72]*3 m2 5.338
[0.55*1.18+0.50*1.0*1.28]*3*2 m2 7.734
[1.28*1.085+0.5*1.085*0.72]*11 m2 19.573
[0.55*1.18+0.50*1.0*1.28]*11*2 m2 28.358

RAZEM 61.003
300

d.6.2
.2

KNR 2-02
0613-06
analogia

Izolacje  cieplne lukarn  z wełny mineralnej twardej z  płyt układanych na su-
cho gr.22 cm ścianek j.w.

m2

poz.299 m2 61.003
RAZEM 61.003

301
d.6.2

.2

TZKNBK VII
-49
analogia

Izolacja lukarn pionowa z foli wiatroizolacyjnej na sucho m2

poz.299 m2 61.003
RAZEM 61.003

302
d.6.2

.2

KNR 2-02
0613-06
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt gr. 22
cm układanych na sucho ścianek z płyt gipsowo-kartonowych

m2

ściany od zewnątrz
[3.0+5.025+1.80+6.145]*1.18 m2 18.845
[4.205+6.65+7.88+2.88+5.73+2.715+6.653]*1.18 m2 43.321

RAZEM 62.166
303

d.6.2
.2

TZKNBK VII
-49
analogia

Izolacja izolacja pionowa z foli paroizolacyjnej  na sucho scian j.w.. m2

poz.302 m2 62.166
RAZEM 62.166

304
d.6.2

.2

KNR 2-02
0116-01

Ściany EI 120 z bloczków z bet.komórkow.,gr.24cm oraz ściany gr. 24 cm m2
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ściana od wirydaża EI 120
10.28*1.97+2.50*1.97*2 m2 30.102
[16.72+0.12+1.48]*1.18 m2 21.618
[2.72+0.25+1.65]*0.85 m2 3.927
[4.64+1.50]*1.90 m2 11.666
A  (suma częściowa) ---------------

m2 67.313
pom.3/7
2.28*3.075-0.90*2.0*1 m2 5.211
pom.3/4
6.22*3.50*2 m2 43.540
-0.8*2.0*2 m2 -3.200
B  (suma częściowa) ---------------

m2 45.551
 
 

RAZEM 112.864
305

d.6.2
.2

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe  EI  60 z płytek  gazobetonowych gr.12cm oraz ściany działo-
we grub. 12 cm

m2

pom.3/7
12.57*3.20+19.01*3.075+1.20*3.075 m2 102.370
-0.90*2.0*5 m2 -9.000
pom. 3/12+3/11
0.5*[1.18+3.20]*3.57*2 m2 15.637
-0.90*2.0*1 m2 -1.800
pom.11b+10d
3.01*3.07-0.90*2.0*1 m2 7.441
2.58*3.07 m2 7.921
pom. 10c+10b
0.5*[1.18+3.075]*3.57+0.5*[1.18+3.075]*2.575 m2 13.073
-0.90*2.0*1 m2 -1.800
pom.3/10+3/9+3/8
0.50*[1.18+3.075]*3.57*3 m2 22.786
-0.90*2.0*2 m2 -3.600
pom.9b+8b
2.88*2.80 m2 8.064
pom 3/3+3/4
6.22*3.50+1.855*3.50 m2 28.262
-0.90*2.0*2 m2 -3.600

RAZEM 185.754
306

d.6.2
.2

KNNR 2
1702-02
analogia

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych GKF o REI 120 na rusztach me-
talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo z wypełnieniem
z wełny mineralnej

m2

ściany klatki schodowej 3/1 
0.50*[3.50*3.50]*2+2.25*3.50 m2 20.125
-0.90*2.0*2 m2 -3.600
 

RAZEM 16.525
307

d.6.2
.2

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, pod-
wieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

strona zachodnia (łącznik)
[3.6*2+1.5]*10.0 m2 87.000
-1.50*0.695*3 m2 -3.128
strona północna
[2.80+3.2+1.90]*38.0 m2 300.200
-1.50*0.695*11 m2 -11.468

RAZEM 372.604
6.2.3 Strona południowa pom. 3/23+3/24+3/26

308
d.6.2

.3

KNNR 2
1702-03
analogia

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych GKF na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo

m2

ściany od zewnątrz
[2.825+2.79+2.85+2.33+2.405+2.68+2.795]*1.15 m2 21.476
[2.795+7.015+3.50+5.353+2.875]*1.15 m2 24.769
A  (suma częściowa) ---------------

m2 46.245
lukarny
[1.28*1.085+0.5*1.085*0.72]*7 m2 12.456
[0.55*1.18+0.50*1.0*1.28]*7*2 m2 18.046
[1.28*1.085+0.5*1.085*0.72]*8 m2 14.235
[0.55*1.18+0.50*1.0*1.28]*8*2 m2 20.624
B  (suma częściowa) ---------------

m2 65.361
 

RAZEM 111.606
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309

d.6.2
.3

TZKNBK VII
-49
analogia

Izolacja lukarn z dwustronnej   foli metalicznej na folii bąbelkowej typu buble  z
tworzywa plastikowego

m2

poz.308B m2 65.361
RAZEM 65.361

310
d.6.2

.3

KNR 2-02
0613-06
analogia

Izolacje  cieplne lukarn  z wełny mineralnej twardej z  płyt układanych na su-
cho gr.20 cm ścianek j.w.

m2

poz.309 m2 65.361
RAZEM 65.361

311
d.6.2

.3

TZKNBK VII
-49
analogia

Izolacja lukarna pionowa z foli wiatroizolacyjnej na sucho m2

poz.309 m2 65.361
RAZEM 65.361

312
d.6.2

.3

KNR 2-02
0613-06
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho ścianek j.w.

m2

 
ściany od zewnątrz
[2.825+2.79+2.85+2.33+2.405+2.68+2.795]*1.15 m2 21.476
[2.795+7.015+3.50+5.353+2.875]*1.15 m2 24.769

RAZEM 46.245
313

d.6.2
.3

TZKNBK VII
-49
analogia

Izolacja izolacja pionowa z foli paroizolacyjnej  na sucho scian j.w.. m2

poz.312 m2 46.245
RAZEM 46.245

314
d.6.2

.3

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe  z płytek  gazobetonowych gr.12cm m2

0.50*[3.11+1.15]*2.24*6 m2 28.627
-0.80*2.0*1 m2 -1.600
0.50*[3.69+1.15]*3.05 m2 7.381
-0.90*2.0*1 m2 -1.800
3.69*1.71+0.50*[3.69+1.15] m2 8.730
3.69*1.71+0.50*[3.69+1.15]*3.055 m2 13.703
-0.90*2.0*1 m2 -1.800
2.11*3.69+1.71*3.69*2+2.80*3.69*2 m2 41.070
15.60*3.11+2.565*3.69 m2 57.981
-0.90*2.0*2 m2 -3.600
 

RAZEM 148.692
315

d.6.2
.3

KNR 2-02
0116-01

Ściany  z bloczków z bet.komórkow.,gr.24cm m2

klatka schodowa 
1.68*3.69*2 m2 12.398
-0.90*2.0*2 m2 -3.600
0.5*4.63*3.77*2 m2 17.455
 

RAZEM 26.253
316

d.6.2
.3

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, pod-
wieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

 
[3.9+1.90+3.90]*22.60 m2 219.220

RAZEM 219.220
6.2.4 roboty tynkowe i malarskie 

317
d.6.2

.4

KNR 2-02
0806-01

Tynki wewn.zwykłe kat.IV cem-wap.wykon.ręcznie na ścianach i pilastrach m2

poz.295*2+poz.296*2+poz.304A+poz.304B*2+poz.305*2+poz.314*2+poz.315*
2

m2 1215.365

0.9*2.0*35<otwory drzwiowe > m2 63.000
 

RAZEM 1278.365
318

d.6.2
.4

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

poz.317 m2 1278.365
RAZEM 1278.365

319
d.6.2

.4

NNRNKB
202 2013-04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i na stropach na
podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

ściany
poz.291+poz.298+poz.306*2+poz.308 m2 284.156
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sufity i powierzchnie pochyłe
poz.297+poz.307+poz.316 m2 790.949

RAZEM 1075.105
320

d.6.2
.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

poz.317+poz.319 m2 2353.470
RAZEM 2353.470

321
d.6.2

.4

NNRNKB
202 0838-05

(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej

m2

strona południowo-zachodnia  pomieszczenia 20b+19b+21d+3/16+22b+3/15+
3/17
[1.15+2.0]/2*2.925*2-0.90*2.0*1+2.53*1.15+2.53*2.0 m2 15.383
[2.255*2+1.41*2]*2.0-0.90*2.0 m2 12.860
[2.81*2+1.87*2]*2.0-0.90*2.0 m2 16.920
[1.0*2+1.23*2]*2-0.80*2.0 m2 7.320
[1.805*2+1.945*2]*2.0-0.90*2.0 m2 13.200
3.495*2 m2 6.990
[2.12*2+2.375*2]*2.0-0.80*2.0 m2 16.380
strona pólnocno zachodnia pom.10d+11b+9b+8b+3b+3/5+3/4
[1.59*2+2.61*2]*2.0-0.90*2.0 m2 15.000
[1.30*2+2.90*2]*2.0-0.90*2.0 m2 15.000
2.88*1.15+2.88*2.0+2.11*2.0*2-0.90*2.0 m2 15.712
[2.88*2+1.34*2]*2.0-0.90*2.0 m2 15.080
[1.85*2+3.11*2]*2.0-0.90*2.0 m2 18.040
[1.65*2+1.765*2]*2.0-0.80*2.0 m2 12.060
3.525*2.0 m2 7.050
Strona południowa pom. 24c+25b+26b+26c
[1.465*2+2.59*2]*2.0-0.80*2.0 m2 14.620
2.33*1.15+2.33*2.0+2.225*2.0*2-0.80*2.0 m2 14.640
2.22*0.60*2 m2 2.664
2.65*1.15+2.65*2.0+2.235*2*2.0-0.80*2.0 m2 15.688

RAZEM 234.607
322

d.6.2
.4

KNR 19-01
1305-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków
gładkich /ściany /- ( w M- farba emulsyjna przyjęto normę producenta 14m2/l
tj.0,15l/m2 przy dwukrotnym malowaniu)

m2

poz.320 m2 2353.470
 
-poz.321 m2 -234.607
 

RAZEM 2118.863
6.3 posadzki i podłogi 
323

d.6.3
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome
podłogi

m2

 
strona pólnocno-zachodnia pomieszczenia 3/1+3/2+3/3+3/4+3/5+3/6+3/7+3/8+
3/9+3/10+3/11+3/12
15.9+6.0+27+21.6+2.8+3.3+70.6+23.8+34.6+57.0+21.5+10.5 m2 294.600
 
strona południowo-zachodnia  pomieszczenia 3/13+3/14+3/15+3/16+3/17+3/
18+3/19+3/20+3/21+3/22
12.7+4.2+10.4+1.3+5.0+7.7+16.6+26.4+48.5+31.7 m2 164.500
Strona południowa pom. 3/23+3/24+3/25+3/26
12.6+50.9+18.1+63.9 m2 145.500
 

RAZEM 604.600
324

d.6.3
NNRNKB
202 1135-01

(z.VIII) Posadzki z deszczółek drewnianych dł. min.60 cm układanych jedna za
drugą na mijano układane na klej - korytarz

m2

 
strona pólnocno-zachodnia pomieszczenia 3/7+3/1+3/6+10a+3/2
70.6+15.9+3.3+3.7+6.0 m2 99.500
strona południowo-zachodnia  pomieszczenia 3/13+3/14+3/18+21a
12.7+4.2+7.7+3.8 m2 28.400
Strona południowa pom.3/23+24a
12.6+6.5 m2 19.100

RAZEM 147.000
325

d.6.3
KNR 4-01
0816-01
analogia

Ocyklinowanie podłogi z desek j.w. m2

poz.324 m2 147.000
RAZEM 147.000

326
d.6.3

NNRNKB
202 1135-04

(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek m2

poz.324 m2 147.000
RAZEM 147.000
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327

d.6.3
NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach -

m2

 
strona pólnocno-zachodnia pomieszczenia 3/12+11b+10d+9b+8b+3/5+3b+3/4
10.5+3.3+4.3+6.2+3.8+2.8+5.6+21.6 m2 58.100
strona południowo-zachodnia  pom.  3/16+3/17+19b+20b+21d+22b
24.9 <1,3+5,0+3,6+6,8+4,4++3,8> m2 24.900
Strona południowa pom.24b+24c+25b+26b+26c
6.3+3.9+5.1+5.2+6.0 m2 26.500

RAZEM 109.500
328

d.6.3
KNR 2-02
0611-03
analogia

Podkład korkowy  grub. 2 mm pod panele podłogowe lamelowe (np. deska ber-
linecka)

m2

 
strona pólnocno-zachodnia pomieszczenia 3a+8a+9a+10b+10c+11a
21.4+20.0+28.4+24.0+25.0+18.2 m2 137.000
strona południowo-zachodnia  pom. 3/15+19a+20a+21d+22b
10.4+13.0+19.6+17.0+23.3+27.9 m2 111.200
Strona południowa pom.24d+24e+25a+26a+26d
16.5+17.7+13.0+33.0+19.7 m2 99.900

RAZEM 348.100
329

d.6.3
NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych- podłoga pływająca z gotowych desek
trójwarstwowych jednolamelowych

m2

poz.328 m2 348.100
RAZEM 348.100

6.4 stolarka okienna i drzwiowa
330

d.6.4
KNNR 2
1101-04
analogia

Montaż drzwi  drewnianych wewnętrznych  pełnych fabrycznie wykończonych -
drzwi jednoskrzydłowe typowe

m2

strona południowo-zachodnia  pomieszczenia 3/13+3/14+3/15+3/16+3/17+3/
18+3/19+3/20+3/21+3/22
0.90*2.0*3 m2 5.400
strona pólnocno zachodnia pom.3/1+3/2+3/3+3/4+3/5+3/6+3/7+3/8+3/9+3/10+
3/11+3/12
0.90*2.0*3 m2 5.400
Strona południowa pom. 3/23+3/24+3/26
0.90*2.0*2 m2 3.600

RAZEM 14.400
331

d.6.4
KNNR 2
1101-04
analogia

Montaż drzwi  drewnianych wewnętrznych  pełnych fabrycznie wykończonych -
drzwi jednoskrzydłowe typowe EI 30

m2

strona południowo-zachodnia  pomieszczenia 3/13+3/14+3/15+3/16+3/17+3/
18+3/19+3/20+3/21+3/22
0.90*2.0*6 m2 10.800
0.80*2.0*1 m2 1.600
strona pólnocno zachodnia pom.3/1+3/2+3/3+3/4+3/5+3/6+3/7+3/8+3/9+3/10+
3/11+3/12
0.90*2.0*10 m2 18.000
0.80*2.0*1 m2 1.600
Strona południowa pom. 3/23+3/24+3/26
0.90*2.0*3 m2 5.400

RAZEM 37.400
332

d.6.4
KNNR 2
1101-04
analogia

Montaż drzwi  drewnianych wewnętrznych  pełnych fabrycznie wykończonych
do pomieszczeń sanitarnych z rozszczelnieniem w dolnej częsci (nawiewem) -
drzwi jednoskrzydłowe

m2

strona południowo-zachodnia  pomieszczenia 3/13+3/14+3/15+3/16+3/17+3/
18+3/19+3/20+3/21+3/22
0.90*2.0*5 m2 9.000
0.80*2.0*1 m2 1.600
strona pólnocno zachodnia pom.3/1+3/2+3/3+3/4+3/5+3/6+3/7+3/8+3/9+3/10+
3/11+3/12
0.90*2.0*5 m2 9.000
Strona południowa pom. 3/23+3/24+3/26
0.80*2.0*3 m2 4.800

RAZEM 24.400
333

d.6.4
KNNR 2
1101-04
analogia

Montaż drzwi  drewnianych wewnętrznych  pełnych fabrycznie wykończonych,
drzwi jednoskrzydłowe - dymoszczcelne

m2

strona południowo-zachodnia  pomieszczenia 3/13+3/14+3/15+3/16+3/17+3/
18+3/19+3/20+3/21+3/22
0.90*2.0*1 m2 1.800

RAZEM 1.800
334

d.6.4 kalk. własna
Montaż okien ze szprosami fabrycznie wykończonych, jedno,dwu i trójdziel-
nych o powierzchni 0,605*0,80m2 wykonanych wg rysunku archiwalnego kolor
stary dab rustrykalny lub ciemny orzech współczynnik przenikania ciepła =1,0 -
okna w lukarnach  ( okna o smbolu 3,1)

szt

29 szt 29.000
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RAZEM 29.000

335
d.6.4

KNR 2-02
0129-02
analogia

Obsadzenie drewnianych dębowych podokienników  średnio o wym.0,34*0,70
w pomieszczeniach poddasza (nalezy dostosować  rozmair każdego parapetu
do wymiaru wnęki w naturze - rozbiezność pojedyńczych wymiarów +/- ok.5%)
- parapety wysunięte 15 cm poza poszerzoną ścianę

szt

29 szt 29.000
RAZEM 29.000

336
d.6.4

KNNR 2
1105-01

Okna poddaszy połaciowe fabrycznie wykończone m2

0.78*1.20*4 m2 3.744
0.78*1.40*4 m2 4.368
0.95*1.40*14 m2 18.620
0.95*1.18*1 m2 1.121
 

RAZEM 27.853
337

d.6.4
KNNR 2
1105-03

klapy dymowe m2

0.94*1.40*2 m2 2.632
RAZEM 2.632

7 DACH  SST-02; SST-08;  SST- 09;
7.1 Roboty rozbiórkowe
338

d.7.1
KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

Część północna 
34.80*7.70+[40.55-34.80]*0.50*7.70 m2 290.098
203.627 <[34.80+18.09]*0.50*7.70> m2 203.627
175.925 <12.17+23.80*8.30-3.43*9.85> m2 175.925
Część południowa - frontowa
[18.90+25.80]*0.50*7.70 m2 172.095
22.40*7.70+[2.21+6.35]*0.50*3.40+[5.70+2.30]*0.5*4.30 m2 204.232
14.40*9.25 m2 133.200
Część zachodnia
11.61*0.50*7.50 m2 43.538
3.60*10.65 m2 38.340
[7.11+13.10*0.50*7.70] m2 57.545
[13.10+7.40]*0.50*7.70 m2 78.925
7.60*0.50*7.15 m2 27.170
5.02*7.55+2.65*0.50*6.40 m2 46.381
[9.50+4.0]*0.50*8.25+4.0*1.0 m2 59.688
4.90*3.50*0.50 m2 8.575
 

RAZEM 1539.339
339

d.7.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

budynek
15.15+22.43+4.25+3.59+11.61+40.55+18.09*2+12.17*2+2.30 m 160.400

RAZEM 160.400
340

d.7.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

8.40*[2+1]+8.20*2+7.50*5+7.20*7 m 129.500
RAZEM 129.500

341
d.7.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

mury ogniowe
[11.20+12.90+2.40]*0.7+9.20*2*0.25 m2 23.150
pasy podrynnowe
poz.339 m2 160.400

RAZEM 183.550
342

d.7.1
KNR 4-01
0430-01

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w od-
stępach

m2

poz.338 m2 1539.339
RAZEM 1539.339

343
d.7.1 wycena indy-

widualna

Demontaż i ponowny montaż baterii słonecznych dachowych (dla wymiany po-
krycia dachowego) - 30 paneli

szt

30 szt 30.000
RAZEM 30.000

7.2 przebudowa 
344

d.7.2
KNNR 3
0501-05

Wymiana krokwi zwykłych do 50 % i krokwi koszowych lub narożnych m2 poł.

poz.338 m2 poł. 1539.339
RAZEM 1539.339

345
d.7.2

KNNR 3
0501-06

Wzmocnienie dwustronne średnio co drugą krokiew m2 poł.

poz.338 m2 poł. 1539.339
RAZEM 1539.339
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346

d.7.2
KNNR 3
0501-01

Przebudowa dachu  połać (7a,8,9) nad klatką schodową od strony zachodniej -
rozbiórka i wykonanie nowej konstrukcji dachów (pokrycie dachów dachówką
zakładkowa ceram. -przyjęto norme producenta 12,5 szt/1m2)

m2 poł.

połać 7a 
[2.50+4.75]*0.50*3.51 m2 poł. 12.724
minus okno płaciowe
-0.95*1.40*1 m2 poł. -1.330
połać 8
7.15*0.50*6.18 m2 poł. 22.094
minus klapy dymowe
-0.94*1.40*1 m2 poł. -1.316
minus komin
-2.42*0.54*1 m2 poł. -1.307
połć 9
36.223 <6.70*4.90+2.30*0.50*2.95> m2 poł. 36.223
minus klapa dymowea
-0.94*1.40*1 m2 poł. -1.316
minus okna połaciowe
-0.95*1.40*2 m2 poł. -2.660
 

RAZEM 63.112
347

d.7.2
KNR 19-01
0632-09

Odgrzybianie belek i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania prepara-
tami olejowymi przy pow. ponad 50 m2

m2

[0.10+0.18]*2*7.90*2*13+[0.08+0.14]*2*9.40*2*16+[0.15+0.16]*2*7.90*2*25+
[0.15+0.14]*2*4.80*2*25+[0.10+0.15]*5.30*13

m2 648.701

RAZEM 648.701
7.3 ocieplenie - warstwy stropu nad poddaszem przekroje  n-n
348

d.7.3
TZKNBK VII
-49
analogia

Izolacja z folii paroizolacyjnej o podniesionych parametrach na sucho m2

strona południowa
2.20*22.38 m2 49.236
strona północna 
1.90*40.14 m2 76.266
strona zachodnio-pólnocna 
2.0*11.0 m2 22.000
strona południowo zachodnia
3.70*16.45 m2 60.865

RAZEM 208.367
349

d.7.3
KNR 2-02
0613-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny kobaltowej gr. 25 cm poziome z
płyt układanych na drutach między jętkami  - jedna warstwa 15 cm

m2

poz.348 m2 208.367
RAZEM 208.367

350
d.7.3

KNR 2-02
0613-04
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny kobaltowej gr. 25 cm poziome z
płyt układanych na drutach między jętkami  - nast.warstwa 10 cm

m2

poz.348 m2 208.367
RAZEM 208.367

7.4 ocieplenie połaci dachowych przekroje o-o
351

d.7.4
TZKNBK VII
-49
analogia

Izolacja z folii paroizolacyjnej o podniesionych parametrach na sucho m2

strona południowa
5.90*22.38*2 m2 264.084
strona północna 
6.20*40.14*2 m2 497.736
strona zachodnio-pólnocna 
6.0*11.0*2 m2 132.000
strona południowo zachodnia
[6.50+1.30+6.70]*16.45 m2 238.525
strona wschodnia  - od strony kościoła 
3.80*7.50 m2 28.500
 

RAZEM 1160.845
352

d.7.4
KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne  z wełny  mineralnej gr.22 cm poziome z płyt gr.12 układanych
na sucho  na ruszcie z drutu pomiędzy łatami drewnianymi podbitymi od spodu
krokwi- jedna warstwa 12 cm

m2

poz.351 m2 1160.845
RAZEM 1160.845

353
d.7.4

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne  z wełny mineralnej  gr. 22 cm poziome z płyt   układanych na
sucho -  nast.warstwa 10 cm

m2

poz.351 m2 1160.845
RAZEM 1160.845

354
d.7.4

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne  z wełny  mineralnej gr.12 cm poziome z płyt układanych na
sucho  na ruszcie z drutu pomiędzy krokwiami gr.14 cm  jedna warstwa 12 cm

m2

poz.351 m2 1160.845
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RAZEM 1160.845

7.5 dach przekrój p-p i przekrój o/o
355

d.7.5
KNR 2-02
0410-01

Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.przekroje p/p i o/o m2

Połać 1 strona północna 
[40.5+34.71]*0.50*7.77 m2 292.191
minus lukarny
-[1.50+2.50]*0.50*0.54*2*11 m2 -23.760
minus okna połaciowe 
-0.78*1.20*4 m2 -3.744
minus kominy
-[0.43*1.38+0.44*1.50] m2 -1.253
Połać 2 strona północna 
[31.0+19.50]*0.50*[5.50+1.05] m2 165.388
minus klapy dymowe 
-[0.94*1.40*2+0.75*0.90] m2 -3.307
minus kominy
-0.43*0.81 m2 -0.348
Połać 3 strona wschodnia
13.65+23.70*0.50*7.35-9.0*3.80 m2 66.548
minus okno połaciowe
-0.78*1.40 m2 -1.092
Połać 4 strona południowa (od wirydaża)
[19.40+25.80]*7.55 m2 341.260
minus lukarny 
-[1.50+2.50]*0.50*0.54*2*7 m2 -15.120
minus klapy dymowe
-0.94*1.40*1 m2 -1.316
minus kominy 
-[0.62*0.81+0.68*0.56+0.62*1.19] m2 -1.621
Połać 5 strona południowa (frontowa)
22.62*7.87+[2.70+6.40]*0.50*3.20+[2.35+4.30]*0.50*4.10 m2 206.212
minus lukarny 
-[1.50+2.50]*0.50*0.54*2*8 m2 -17.280
minus klapy dymowe
-0.94*1.40*2 m2 -2.632
minus komin
-0.40*1.19 m2 -0.476
Połać 6 strona południowa 
13.50*9.29 m2 125.415
minus okna połaciowe 
-0.95*1.40*6 m2 -7.980
minus kominy
-[0.43*2.0+0.57*1.79+0.38*1.57] m2 -2.477
Połać 7  strona zachodnia 
[4.20+8.75]*0.50*9.29 m2 60.153
minus okna połaciowe 
-0.95*1.40*2 m2 -2.660
minus kominy
-0.43*0.81*1 m2 -0.348
Połać 10 strona zachodnia 
[13.20+7.20]*0.50*7.79 m2 79.458
minus lukarny
-[1.50+2.50]*0.50*0.54*2*3 m2 -6.480
minus kominy
-[1.76*0.43+1.38*0.32] m2 -1.198
Połać 11 część zachodnia od strony wirydarza
[13.20+8.0]*6.70 m2 142.040
minus zabudowa wejścia do windy
-1.90*4.50 m2 -8.550
minus okna połaciowe
-0.95*1.40*2 m2 -2.660
minus komin
-1.38*0.32*1 m2 -0.442
Połąć 12 strona zachodnia 
3.70*9.70 m2 35.890
Połać 13 strona zachodnia
11.60*0.50*7.77 m2 45.066
minus okna połaciowe
0.78*1.40*3 m2 3.276
 

RAZEM 1458.153
356

d.7.5
KNR 2-02
0501-02

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo m2

poz.355 m2 1458.153
RAZEM 1458.153

357
d.7.5

KNR 2-02
0410-03

Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc. m2
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poz.355 m2 1458.153

RAZEM 1458.153
358

d.7.5
KNR 2-02
0504-02

Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceram.(przyjęto norme producenta
12,5 szt/1m2)

m2

poz.355 m2 1458.153
RAZEM 1458.153

7.6 konstruklcja lukarn
359

d.7.6
KNNR 2
0402-05

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe m

1.0*2*3*29 m 174.000
RAZEM 174.000

360
d.7.6

KNNR 2
0402-02

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - płatwie m

1.30*2*29 m 75.400
RAZEM 75.400

361
d.7.6

KNNR 2
0402-03

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy m

0.9*4*29 m 104.400
RAZEM 104.400

362
d.7.6

KNNR 2
1108-01

Zabudowa lukarn - Boazerie - ruszt drewniany na ścianach m2

{1.10*1.0-0.6*0.8+1.0*0.45*0.5}*29 m2 24.505
RAZEM 24.505

363
d.7.6

KNNR 2
1108-02

Zabudowa lukarn Boazerie z listew drewnianych m2

poz.362 m2 24.505
RAZEM 24.505

364
d.7.6

KNNR 2
1108-05

Zabudowa lukarn - boazerie - lakierowanie dwukrotne m2

poz.362 m2 24.505
RAZEM 24.505

365
d.7.6

KNR 2-02
0501-02

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo m2

[1.28*0.95+0.72*0.50*0.95+1.28*1.0+0.72*0.5*1.0]*29 m2 92.742
RAZEM 92.742

366
d.7.6

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. - lukarny m2

poz.365 m2 92.742
RAZEM 92.742

367
d.7.6

KNR 2-02
0410-02

Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.do 16cm z tarcicy nasyc.-
lukarny

m2

[1.28*0.95+0.72*0.50*0.95+1.28*1.0+0.72*0.5*1.0]*29 m2 92.742
RAZEM 92.742

368
d.7.6

KNR 2-02
0504-02

Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceram.(przyjęto norme producenta
12,5 szt/1m2)

m2

poz.365 m2 92.742
RAZEM 92.742

7.7 obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe
369

d.7.7
KNNR 2
0505-04

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla-
chy miedzianej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - pasy podrynnowe

m2

[38.69+102.60]*0.35 m2 49.452
RAZEM 49.452

370
d.7.7

KNNR 2
0505-04

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla-
chy miedzianej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - wiatrówki

m2

9.50*2*0.35 m2 6.650
lukarny 
[1.10*0.30*2+1.28*2*0.25+1.15*1.15*0.25*2]*29 m2 56.876
 

RAZEM 63.526
371

d.7.7
KNR 19-01
0582-02

Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy miedzianej m

daszki /pólnoc+południe+zachód/
[17.34+4.97+5.38+1.5*2]+[1.5+1.50*2]+2.0 m 37.190
budynek /północ+zachód+południe/
40.66+25.27+36.66 m 102.590

RAZEM 139.780
372

d.7.7
KNR 19-01
0583-02

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy mie-
dzianej

m

południe+zachód+północ
7.60+7.40*2+9.0+9.40 m 40.800
9.60+8.20+8.60 m 26.400
7.90+7.60*2 m 23.100

RAZEM 90.300
373

d.7.7
KNR 19-01
0584-10

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich koszy z blachy miedzianej przy da-
chu krytym dachówką

m2

[11.37*2+12.88*2+7.67+12.60+6.44]*0.35 m2 26.324
RAZEM 26.324
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374

d.7.7
KNR 19-01
0584-10

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy mie-
dzianej przy dachu krytym dachówką

m2

[15.07+13.30]*0.50 m2 14.185
RAZEM 14.185

375
d.7.7

KNR 19-01
0580-01
analogia

Krycie obudowy wejścia do windy na poziomie poddasza  blachą miedzianą na
rąbek podwójny; arkusze do 0,30 m2

m2

3.0*2.0+0.5*3.80*2.70*2 m2 16.260
RAZEM 16.260

376
d.7.7

KNR 19-01
0584-10

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich kominów  z blachy miedzianej przy
dachu krytym dachówką

m2

[[1.50+0.45]*2+[1.20+0.70]*2+[0.65+0.91]*2+[0.90+0.70]*2+[1.70+0.45]*2+
[1.80+0.65]*2+[2.0+0.65]*2+[2.62+0.65]*2+[1.05+0.45]*2+[1.45+0.50]*2*2+
[1.80+0.45]*2+[1.05+0.45]*2+[1.60+0.48]*2+[1.40+0.48]*2]*0.25

m2 15.320

RAZEM 15.320
377

d.7.7
KNR 19-01
0584-10

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich wywiewek dachowych z blachy
miedzianej przy dachu krytym dachówką

m2

[[0.25+0.80]*2*6+[0.20+0.25]*2*3+[0.25+1.30]*2+[0.25+0.50]*2]*0.25 m2 4.975
RAZEM 4.975

8 KANAŁY WENTYLACYJNE Z KOMINAMI PONAD DACHEM   SST -  02;   SST - 05; SST -11
378
d.8

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

1.4*0.60*5.60+1.10*0.60*5.60+1.10*0.70*3+[1.10+4.0]*0.50*0.70*2.60-2.15*
1.10*0.70+1.10*0.60*5.40+0.6*0.80*5.20+1.10*0.6*5.70

m3 23.518

RAZEM 23.518
379
d.8

KNR-W 4-01
0332-07

Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m2

21*0.20*7.60 m2 31.920
24*0.20*[7.60-3.30] m2 20.640
10*0.20*1.25 m2 2.500
 

RAZEM 55.060
380
d.8

KNNR 2
0308-02

Kanały wentylacyjne  z pustaków ceramicznych (wywiewki) m

32*12.40 m 396.800
RAZEM 396.800

381
d.8

KNR 2-02
0123-02
analogia

Okładanie (szpałdowanie) kanałów wentylacyjnych ceramicznych  cegłami gru-
bości 1/2 ceg.

m2

[[1.19-0.24+0.43]+[1.19-0.24+0.62]+[0.81-0.24+0.62]+[0.56-0.24+0.68]+[1.57-
0.24+0.43]+[0.90-0.24+0.43]+[1.38-0.24+0.43]+[1.38-0.24+0.43]+[1.76-0.24+
0.43]+[0.90-0.24+0.43]+[1.50-0.24+0.44]+[1.38-0.24+0.43]]*2*4.90

m2 170.912

RAZEM 170.912
382
d.8

KNR 19-01
0332-01

Kominy wolnostojące z cegły budowlanej wieloprzewodowe 1/2 x 1/2 m3

[1.79*0.57]+[2.0*0.57]+[2.42*0.57]*4.90 m3 8.919
RAZEM 8.919

383
d.8

KNR-W 2-02
0220-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm m2

[1.19*0.43+1.19*0.62+0.81*0.62+0.56*0.68+1.57*0.43+1.79*0.57+2.0*0.57+
2.42*0.57+0.90*0.43+1.38*0.43+1.38*0.43+1.76*0.43+0.90*0.43+1.50*0.44+
1.38*0.43]*1.05

m2 10.834

RAZEM 10.834
384
d.8

KNR 2-02
0902-01
z.sz. 5.6.
9911 

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na kominach ponad dachem  wykonywane
ręcznie Tynki na pow.do 5 m2.

m2

[1.19+0.43]*2*1.20+[0.81+0.62]*2*1.60+[0.56+0.68]*2*1.60+[0.62+1.19]*2*
1.60+[0.57+1.79]*2*1.40+[0.57+2.0]*2*1.40+[1.57+0.43]*2*1.80+[0.57+2.42]*
2*1.60+[0.90+0.43]*2*1.40+[1.38+0.43]*2*1.40*2+[0.43+1.76]*2*1.5+[0.43+
0.90]*2*1.50+[0.44+1.50]*2*1.75+[0.44+1.38]*2*1.75

m2 86.376

RAZEM 86.376
385
d.8

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

w komInach ponad dachem 
85*2 szt. 170.000
w budynku 
85+35 szt. 120.000
 

RAZEM 290.000
386
d.8

KNR 19-01
0332-05

Kanały z pustaków ceramiczne m

85*7.50 m 637.500
RAZEM 637.500

9 WNĘTRZE WIRYDARZA ZE SCHODAMI DO PIWNICY  SST - 03; SS T- 04; SST - 05; SST- 07;  SST- 09; SST -
11; SST- 12; SST - 13:

9.1 Wnętrze wirydarza - poziom parteru i antresoli
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387

d.9.1
TZKNBK II -
177

Wykopy  pod posadzkę na gruncie i schody m3

schody z piwnicy 
4.0*2.80*[2.88-0.42]*2 m3 55.104
[2.60+1.80]*0.60*[2.88-0.42]*2+3.0*1.97*0.50*[2.88-0.42]*2 m3 27.527
posadzka  na gruncie
[8.80*10.90+2.10*14.20+1.90*2.40]*0.31 m3 40.393
 

RAZEM 123.024
388

d.9.1
KNR 19-01
0913-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym pod płyty i
ścianki żelbetowe - gr.10 cm

m3

2.40*2.80*0.10*2+0.60*[2.64+1.80]*0.10*2+1.60*3.20*0.10*2 m3 2.901
RAZEM 2.901

389
d.9.1

KNR 19-01
0913-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr.8 cm - chudy beton m3

2.40*2.80*0.08*2+0.60*[2.64+1.80]*0.08*2+1.60*3.20*0.08*2 m3 2.321
RAZEM 2.321

390
d.9.1

KNR 19-01
0605-03

Wykonanie izolacji poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa m2

2.40*2.80*2+0.60*[2.64+1.80]*2+1.60*3.20*2 m2 29.008
RAZEM 29.008

391
d.9.1

KNR 19-01
0605-04

Wykonanie izolacji poziomych z papy na lepiku na gorąco - druga warstwa m2

poz.390 m2 29.008
RAZEM 29.008

392
d.9.1

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe i ławy pod ścianki schodów m3

2.40*2.80*0.25*2+0.60*[2.64+1.80]*0.25*2 m3 4.692
RAZEM 4.692

393
d.9.1

KNNR 2
0101-03

Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych m2

[5.25*2*2+1.97*2*2+2.53+0.7+1.55]*[2.55-0.42] m2 71.696
RAZEM 71.696

394
d.9.1

KNNR 2
0107-04

Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

[5.25*2*2+1.97*2*2+2.53+0.7+1.55]*[2.55-0.42]*0.25 m3 17.924
RAZEM 17.924

395
d.9.1

KNR 2-02
0603-01

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

m2

[5.25*2*2+1.97*2*2+2.53+0.7+1.55]*[2.55-0.42] m2 71.696
RAZEM 71.696

396
d.9.1

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu m3

0.175*0.30*0.50*1.61*11*2 m3 0.930
RAZEM 0.930

397
d.9.1

KNR 2-02
0290-02

zbrojenie schodów t

262*0.001 t 0.262
RAZEM 0.262

398
d.9.1

KNR 19-01
0346-03

Wykucie 2 szt. otworów na drzwi w ścianach na zaprawie cementowo-wapien-
nej o gr. ponad 1/2 cegły - grub. muru 90 cm

m3

1.0*2.10*0.90*2 m3 3.780
RAZEM 3.780

399
d.9.1

KNR 4-01
0313-03

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem gniazd dla
belek poz. 6.2

m3

0.063 <0.25*0.25*0.25*4> m3 0.063
RAZEM 0.063

400
d.9.1

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be-
lek stalowych do I NP 180 mm poz.6.2

m

1.50*2*2 m 6.000
RAZEM 6.000

401
d.9.1 kalk. własna

poz.2.5. + poz. 2.6 Słupy stalowe /M+R/ m

2.04*4 m 8.160
2*3.53+3*4.13 m 19.450

RAZEM 27.610
402

d.9.1
KNR 2-02
0407-01
analogia

Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. -
poz.3.5. + 3.6 +3.8+3.9 belka drewniana z drewna klejonego 25x70

m3

drew.

[16.63+11.13+7.53+9.83]*0.25*0.70 m3

drew.
7.896

RAZEM 7.896
403

d.9.1
KNR 2-02
0407-01
analogia

Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. -
poz.3.7 belka drewniana z drewna klejonego 20x35

m3

drew.

[9.28+16.63]*0.25*0.35 m3

drew.
2.267
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RAZEM 2.267

404
d.9.1

KNR 2-02
0407-01
analogia

Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. -
poz.3.10  belka drewniana z drewna klejonego 20x20

m3

drew.

[16.88+9.98]*0.20*0.20 m3

drew.
1.074

RAZEM 1.074
405

d.9.1
KNR 2-02
0407-01
analogia

Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. -
poz.3.7a-  belka drewniana z drewna klejonego 6x18

m3

drew.

[1.88*3+1.75*3]*0.06*0.18 m3

drew.
0.118

RAZEM 0.118
406

d.9.1
KNR 19-01
0910-05
analogia

Podłoga na gotowym belkowaniu z bali  - podłoga antresoli z bali gr.10 cm i
szer.25cm - materiał - krotność 2

m2

16.88*2.15+9.28*2.35 m2 58.100
RAZEM 58.100

407
d.9.1

KNR 4-01
0816-01
analogia

Ocyklinowanie podłogi z desek j.w. m2

poz.406 m2 58.100
RAZEM 58.100

408
d.9.1

NNRNKB
202 1135-04

(z.VIII)  lakierowanie podłogi j.w m2

poz.406 m2 58.100
RAZEM 58.100

409
d.9.1 kalk. własna

Posadzka  ze szkła klejonego matowego m2

1.40*9.33 m2 13.062
RAZEM 13.062

410
d.9.1

KNR-W 2-02
1036-01
analogia

ruszt drewniany dla podbitki antresoli m2

16.88*1.90+9.28*1.75 m2 48.312
RAZEM 48.312

411
d.9.1

KNR-W 2-02
1036-02
analogia

Podbitka  z listew drewnianych szer. do 12 cm m2

16.88*1.90+9.28*1.75 m2 48.312
RAZEM 48.312

412
d.9.1

KNR-W 2-02
1036-09
analogia

lakierowanie dwukrotne podbitki m2

16.88*1.90+9.28*1.75 m2 48.312
RAZEM 48.312

413
d.9.1

KNR-W 2-02
1036-05
analogia

elementy wykończenia - ćwierćwałek m

[16.88+9.28]*2 m 52.320
RAZEM 52.320

414
d.9.1

KNR-W 2-02
1035-04
analogia

Balustrady - drewniane - poręcze profilowane 60x76 z drewna liściastego m

9.80+4.71+4.71+12.62+6.65 m 38.490
RAZEM 38.490

415
d.9.1

KNNR 2
0101-05

Deskowanie tradycyjne wieńców m2

[18.52*2+12.80*2]*0.30*2+[3.56+3.36*2+10.28]*0.30*2+3.57*0.54*2 m2 53.776
RAZEM 53.776

416
d.9.1

KNNR 2
0107-06

Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyj-
nym

m3

[[18.82+2*0.4]*2+12.80*2]*0.40*0.30 m3 7.781
[3.36*2+10.28]*0.3*0.3 m3 1.530
0.54*0.30*3.57 m3 0.578
 

RAZEM 9.889
417

d.9.1 kalk. własna
dylatacja wieńca od gzymsu gr.3cm m

[18.52+0.40*2]*2+12.80*2 m 64.240
RAZEM 64.240

418
d.9.1

KNR 2-02
0103-01

Murek z cegły wys. 90 cm ponad terenem (obudowa schodów ) grubości 25
cm

m2

[5.25+0.40+3.30+1.61]*0.90*2 m2 19.008
 

RAZEM 19.008
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419

d.9.1
KNR 2-02
0103-01

Murek z cegły wys.1,30cm  na płycie  żelbetowej (obudowa schodów ) m2

[2.30+1.0]*1.30 m2 4.290
RAZEM 4.290

420
d.9.1

KNR 2-02
0806-01

Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.ręcznie na ścianach schodów m2

5.20*2.83*0.5*2*3+[8.90-5.20]*0.90 m2 47.478
 

RAZEM 47.478
421

d.9.1
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży  - powierzchnie poziome- posadzki pod terakotę. m2

1.90*1.97*2 m2 7.486
[0.30+0.18]*1.61*11*2 m2 17.002
5.20*0.40*2+8.90*0.45 m2 8.165
 

RAZEM 32.653
422

d.9.1
NNRNKB
202 2805-05

obłożenie schodów płytami granitowymi satynowymi  - podłoga wykonana na
wzór  istniejącej podłogi z piaskowca w po. 1/28

m2

 
poz.421 m2 32.653

RAZEM 32.653
423

d.9.1
KNR 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach
elewacyjnych

m2

[12.80+18.70]*2*[7.27+0.62] m2 497.070
RAZEM 497.070

424
d.9.1

NNRNKB
202 1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi krzemianowymi  - po-
wierzchnie pionowe + kominy

m2

poz.423+poz.421 m2 529.723
RAZEM 529.723

425
d.9.1

KNR 19-01
1305-06
analogia

Trzykrotne malowanie farbami krzemianowymi  powierzchni zewnętrznych tyn-
ków gładkich

m2

poz.424 m2 529.723
RAZEM 529.723

426
d.9.1 wycena indy-

widualna

posiedziska drewniane szer. 60,5 cm oparte na konstrukcji  skrzynkowej- mu-
rowanej wys. 50 cm ścianki boczne  obłozone płytą z kamienia piaskowego

m

2.20+1.10+4.20+2.50+1.35 m 11.350
1.50+2.20+1.20+2.50*2+0.90+1.50+3.20 m 15.500
 
przedmiar pomocniczy do wyceny kompletnych posiedzisk 
powierzchnia konstrukcji murowanej skrzynkowej w m2
18,217
powierzchnia obłozona piaskowcem w m2 
[2.20+1.10+4.20+2.50+1.35+1,50+2,20+1,20+2,50*2+0,90+1,50+3,20]*0,50*
2+5*0,5*0,605
posiedzisko drewniane w m2 
[2.20+1.10+4.20+2.50+1.35+1,50+2,20+1,20+2,50*2+0,90+1,50+3,20]*0,605
 

RAZEM 26.850
427

d.9.1 wycena indy-
widualna

donice z zielenią  szer. 60,5 cm oparte na konstrukcji  skrzynkowej- murowa-
nej wys. 50 cm na szlichcie i warstwach izolacyjnych  ścianki boczne  obłozo-
ne deszczółkami drewnianymi

m

1.50+4.60+1.20 m 7.300
 
przedmiar pomocniczy 
powierzchnia konstrukcji murowanej skrzynkowej 
[1,50+4,60+1,20]*0,50*2=7,30m2
powierzchnia obłozona deszczólkami 
[1,50+4,60+1,20]*0,50*2=7,30m2
 
 

RAZEM 7.300
428

d.9.1
KNNR 2
1504-01

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m m2

poz.423 m2 497.070
RAZEM 497.070

9.2 posadzka
9.2.1 posadzka na płycie

429
d.9.2

.1

TZKNBK VII
-49
analogia

Izolacja z folii paroizolacyjnej na sucho m2

7.80*10.90+7.80*0.90 m2 92.040
RAZEM 92.040
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430

d.9.2
.1

TZKNBK VII
-77

Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych  ekstrudowanych
gr.5 cm  ułożona na wierzchu konstrukcji

m2

poz.429 m2 92.040
RAZEM 92.040

431
d.9.2

.1

TZKNBK VII
-49
analogia

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii budowlanej 
na sucho

m2

poz.429 m2 92.040
RAZEM 92.040

432
d.9.2

.1

KNNR 2
1202-01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro,
gr. 20 mm /grubości 5 cm/

m2

poz.429 m2 92.040
RAZEM 92.040

433
d.9.2

.1

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gruboś-
ci o 10 mm
Krotność = 3

m2

poz.429 m2 92.040
RAZEM 92.040

434
d.9.2

.1

NNRNKB
202 1134-01

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

m2

poz.429 m2 92.040
RAZEM 92.040

435
d.9.2

.1

NNRNKB
202 1135-01

(z.VIII) Posadzki z deszczółek drewnianych dł. min.60 cm układanych jedna za
drugą na mijano układane na klej - podest i schody

m2

3.20*11.0+[7.20+5.0]*0.5*2.90 m2 52.890
[3.20+3.23+1.16+1.77+3.30]*0.30*2+2.40*0.15*4+2.50*0.15*4+1.50*0.6 m2 11.436
murek
[2.30+1.0]*1.20*2+3.30*0.25+1.30*0.25*2 m2 9.395
płyta 
[7.80-3.20]*[10.90-2.90] m2 36.800
 

RAZEM 110.521
436

d.9.2
.1

KNR 4-01
0816-01
analogia

Ocyklinowanie podłogi z desek j.w. m2

poz.435 m2 110.521
RAZEM 110.521

437
d.9.2

.1

NNRNKB
202 1135-04

(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek m2

poz.435 m2 110.521
RAZEM 110.521

9.2.2 posadzka na gruncie 
438

d.9.2
.2

KNR 19-01
0913-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym pod posadzki  -
gr.10 cm

m3

[8.80*10.90+2.10*14.20+1.90*2.40]*0.10 m3 13.030
-2.05*[1.05+2.70]*0.10 m3 -0.769
 

RAZEM 12.261
439

d.9.2
.2

KNR 19-01
0913-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr.8cm m3

[8.80*10.90+2.10*14.20+1.90*2.40]*0.08 m3 10.424
-2.05*[1.05+2.70]*0.10 m3 -0.769

RAZEM 9.655
440

d.9.2
.2

KNR 19-01
0605-03

Wykonanie izolacji poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa m2

[8.80*10.90+2.10*14.20+1.90*2.40] m2 130.300
RAZEM 130.300

441
d.9.2

.2

KNR 19-01
0605-04

Wykonanie izolacji poziomych z papy na lepiku na gorąco - druga warstwa m2

poz.440 m2 130.300
RAZEM 130.300

442
d.9.2

.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne  z płyt styropianowych ekstrudowanych twardych gr.5 cm. po-
ziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

poz.441 m2 130.300
RAZEM 130.300
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443

d.9.2
.2

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej 0,2 mm na sucho jedna warstwa m2

poz.441 m2 130.300
RAZEM 130.300

444
d.9.2

.2

KNR 19-01
0904-01

Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro gr. 25 mm m2

poz.441 m2 130.300
RAZEM 130.300

445
d.9.2

.2

KNR 19-01
0904-03

Posadzki cementowe z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 3.5

m2

poz.441 m2 130.300
RAZEM 130.300

446
d.9.2

.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi  - powierzchnie poziome
podłogi

m2

poz.441 m2 130.300
RAZEM 130.300

447
d.9.2

.2

NNRNKB
202 2805-05

Płyty kamienne  granitowe  o wym. 40x40 i 35x114cm- podłoga wykonana na
wzór  istniejącej podłogi z piaskowca w po. 1/28

m2

poz.441 m2 130.300
RAZEM 130.300

448
d.9.2

.2

KNR 4-01
0106-04

usunięcie z budynku  ziemi m3

poz.7 <piwnice pod wirydażem> m3 372.372
poz.387<parter wirydaża> m3 123.024
 

RAZEM 495.396
9.3 schody betonowe na gruncie z korytarza 0/14 na wiry darz
449

d.9.3
KNNR 2
0101-10

Deskowanie tradycyjne schodów m2

[2.70+2.05]*0.60*2 m2 5.700
0.25*2.05*3 m2 1.538
 

RAZEM 7.238
450

d.9.3
KNNR 2
0106-03

Betonowanie ścianki oporowej pod schody, scianki fundamentowej grub. 25
cm

m3

2.05*0.25*0.40 m3 0.205
2.05*0.25*[0.40+0.60]+2.70*0.25*[0.40+0.60]+1.05*0.25*0.30 m3 1.266
 

RAZEM 1.471
451

d.9.3
KNR 19-01
0913-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym pod płyty i biegi
- gr.40 cm

m3

2.70*[2.05-0.25]*0.40 m3 1.944
RAZEM 1.944

452
d.9.3

KNR 19-01
0913-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr.8cm - chudy beton m3

[0.80+2.70]*[2.05-0.25]*0.08 m3 0.504
RAZEM 0.504

453
d.9.3

KNR 19-01
0605-03

Wykonanie izolacji poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa m2

[1.05+2.70]*2.05 m2 7.688
RAZEM 7.688

454
d.9.3

KNR 19-01
0605-04

Wykonanie izolacji poziomych z papy na lepiku na gorąco - druga warstwa m2

poz.453 m2 7.688
RAZEM 7.688

455
d.9.3

KNNR 2
0106-02

Betonowanie płyt fundamentowej niezbrojonej w deskowaniu tradycyjnym m3

[0.80+2.70]*[2.05-0.25]*0.10 m3 0.630
RAZEM 0.630

456
d.9.3

KNNR 2
0107-09

Betonowanie stopni schodowych   w deskowaniu tradycyjnym m3

0.15*0.35*0.50*2.05*3 m3 0.161
RAZEM 0.161

457
d.9.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi  - powierzchnie poziome m2

2.70*2.05+0.35*2.05*3+0.15*2.05*4+[2.70+2.05]*0.60+0.35*0.30 m2 11.872
RAZEM 11.872

458
d.9.3

NNRNKB
202 2805-05
analogia

Obłozenie schodów płytą kamienną  z granitu o wym. 40x40 i 35x114cm m2

poz.457 m2 11.872
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RAZEM 11.872

459
d.9.3

KNR-W 2-02
1035-02

Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 40x70 z drewna liś-
ciastego

m

1.20+2.70+2.05 m 5.950
RAZEM 5.950

10 WINDA- DZWIG OSOBOWY - 5 PRZYSTANKÓW,  6 DRZWI  ST - 00
460

d.10 kalk. własna
Winda  montowana w szybie stalowym samonośnym. Obudowa samonośna w
konstrukcji stalowej ., w piwnicy konstrukcja stalowa w obudowie betonowej,
parter i pietra obudowa szklana z dwóch stron.  Dla obudów szklanych moco-
wanie punktowe na rotulach, szkło warstwowe bezpieczne .Powyżej kopuły (
poziom poddasza)  - obudowa ze szkła ( o trzech ścianach szklanych ) o
współczynniku przenikania 1,0W/m2K dla pomieszczenia technicznego, 
Ilość przystanków: 5 , ( obsługa piwnic, wirydarza, parteru piętra poddasza. ), 6
dojść, układ wejść  ACA. Udźwig 400 kg, Winda z napędem hydraulicznym
min  0, 15  m/sek, Podłoga - kamienna. Panel okrywający zespół napędowy -
stal nierdzewna . Poręcze stal nierdzewna , oznakowanie alf. Braille'a, infor-
macja głosowa.  Wymiary kabiny dla osób niepełnosprawnych 
- Wymiary kabiny ~  1100x1400x2000mm.
- Wymiary szybu samonośnego ~  1575x 1740mm

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

11 ZADASZENIE WIRYDARZA  ST - 00
461

d.11 kalk. własna
Wykonanie konstrukcji przestrzennej jednopowłokowej zadaszenia wirydarza z
opracowaniem projektu wykonawczego:
Zaprojektowano siatkę przestrzenną jednowarstwową podzieloną na trójkąty .
Siatka konstrukcji składa się z metalowych  profili prostokątnych łączonych w
węzłach za pomocą śrub. Na konstrukcji nośnej wykonana zostanie konstruk-
cja pomocnicza na bazie profili z ekstradowanego aluminium  o wymiarach
zgodnych z założoną geometrią pokrycia. Sruby i inne elementy złączne ze
stali nierdzewnej ukryte będą wewnątrz profili aluminiowych. Szyby montowa-
ne będą przy użyciu uszczelek gumowych odpornych na działanie promieni ul-
trafioletowych.  Przewidziano szyby zespolone z powłoka przeciwsłoneczną
(szyby selektywne)   złożone min z dwóch tafli szkła laminowanego  oddzielo-
nego ramką dystansową. Przekrycie zadaszenia nad wirydarzem winno być
wykonane w klasie RE 30. Na wieńcu wokół wirydarza zaprojektowano szeroką
rynnę obwodową złożoną z dwóch profili z blachy ocynkowanej i lakierowanej o
gr min 0,6 mm oddzielonych izolacją z wełny min. Z systemem połączeń rynna
-fasada , zakończeń, odpływów.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

12 ELEWACJE SST - 02; SST - 11; SST - 12
462

d.12
KNR 4-01
0701-02
analogia

Odbicie tynków zew.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, o pow.od-
bicia do 5 m2 - 5% powierzchni ścian elewacyjnych

m2

południe +zachód+pólnoc
44.117 <{284.37+320.99+276.97}*0.05> m2 44.117
 

RAZEM 44.117
463

d.12
KNR 4-01
0726-02
analogia

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-
taków, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

Front+zachód+pólnoc
44.117 <{284.37+320.99+276.97}*0.05> m2 44.117
 

RAZEM 44.117
464

d.12
KNR 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach
elewacyjnych

m2

284.37+320.99+276.97-44.117 m2 838.213
RAZEM 838.213

465
d.12

NNRNKB
202 1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi krzemianowymi  - po-
wierzchnie pionowe + kominy

m2

poz.463+poz.464 m2 882.330
RAZEM 882.330

466
d.12

KNR 19-01
1305-06
analogia

Trzykrotne malowanie farbami krzemianowymi  powierzchni zewnętrznych tyn-
ków gładkich

m2

poz.465 m2 882.330
RAZEM 882.330

467
d.12

KNR 19-01
0584-07

Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy miedzianej -
średnia długość  115cm

m2

piwnice
18*1.15*0.40 m2 8.280
parter
[28+21]*1.15*0.40 m2 22.540
[3.40+2.10]*0.40 m2 2.200
piętro
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56*1.15*0.40 m2 25.760
poddasze
7.613 <29*0.75*0.35> m2 7.613
 

RAZEM 66.393
468

d.12
KNNR 2
1504-01

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m m2

poz.464 m2 838.213
RAZEM 838.213

13 SCHODY, TARASY, ZADASZENIA ZEWN ĘTRZNE  SST - 02; SST - 03; SST - 04; SST - 05; SST - 07; SST - 08;
SST - 11; SST - 13

13.1 Roboty rozbiórkowe - strona północna 
469

d.13.
1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka  zewnętrznych elementów betonowych niezbrojonych m3

schody
1.32*3.60*0.30+1.04*4.40*0.30+1.77*1.16*0.30 m3 3.414
1.77*1.16*0.30+3.0*1.10*0.30+4.05*1.20*0.30 m3 3.064
ścianki
[4.35+3.07+1.32+2.07+0.47]*0.28*1.80+[4.80+1.04]*0.32*1.70+1.60*0.30*
1.80*2

m3 10.590

1.60*0.30*1.80*2+[1.50+3.0+2.70]*0.30*1.30+4.20*0.5*1.30+[1.20*0.20]*1.30 m3 7.578
słupki
0.41*0.30*1.60*10 m3 1.968

RAZEM 26.614
470

d.13.
1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka zewnętrznych elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

3.46*2.07*0.20+12.0*1.40*0.20 m3 4.792
RAZEM 4.792

471
d.13.

1

KNR 4-01
0429-03
analogia

Rozebranie zadaszenia z drewna m2

12*2.0 m2 24.000
RAZEM 24.000

472
d.13.

1

KNR 4-01
0428-04
analogia

Rozebranie słupków m

2.5*14 m 35.000
RAZEM 35.000

13.2 schody żelbetowe zewn ętrzne - strona północna 
473

d.13.
2

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15
cm-schody betonowe (strona północna i południowa)

m3

1.77*1.16*0.30+3.0*1.10*0.30+4.05*1.20*0.30 m3 3.064
RAZEM 3.064

474
d.13.

2

KNNR 2
0107-01

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym -
poz 5.4 i 5.7

m3

0.60*0.40*4.95*2 m3 2.376
0.60*0.40*[1.51+4.15+1.72+1.41]*2+0.37*0.40*8.10 m3 5.418

RAZEM 7.794
475

d.13.
2

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15
cm-ścianki betonowe

m3

1.60*0.30*1.80*2+[1.50+3.0+2.70]*0.30*1.30+4.20*0.5*1.30+[1.20*0.20]*1.30 m3 7.578
RAZEM 7.578

476
d.13.

2

KNNR 2
0107-04

Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

4.78*0.25*1.88*2+[8.79-0.18*2]*0.25*2*1.88 m3 12.417
RAZEM 12.417

477
d.13.

2

KNNR 2
0107-06

Oparcie schodów m3

2.84*0.25*1.20*2+1.41*0.75*1.20*2 m3 4.242
RAZEM 4.242

478
d.13.

2

KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - schody do piwnicy poz.5.3 m3

1.80*4.30*0.06+1.69*1.80*0.06 m3 0.647
RAZEM 0.647

479
d.13.

2

KNNR 2
0107-07

Płyta żelbetowa m3

1.80*4.30*0.20+1.69*1.80*0.20 m3 2.156
RAZEM 2.156
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480

d.13.
2

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu m3

0.473 <0.35*0.15*0.50*1.80*10> m3 0.473
RAZEM 0.473

481
d.13.

2

TZKNBK XI
0102-05

obłożenie stopni  z płytek ceramicznych ceglanych gr. 3 cm m2

[0.35+0.15]*1.80*10 m2 9.000
RAZEM 9.000

482
d.13.

2

KNNR 2
0107-07

Płyta żelbetowa - poz.5.4 m3

2.84*2.70*0.20*2 m3 3.067
RAZEM 3.067

483
d.13.

2

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu m3

0.35*0.15*0.5*2.84*8*2 m3 1.193
RAZEM 1.193

484
d.13.

2

TZKNBK XI
0102-05

obłożenie stopni  z płytek ceramicznych ceglanych gr. 3 cm m2

[0.35+0.15]*2.84*8*2 m2 22.720
RAZEM 22.720

485
d.13.

2

KNNR 2
0107-07

Płyta żelbetowa - poz.5.5 m3

[4.96*1.65+2.22*0.83]*0.20+1.90*1.62*2*0.20 m3 3.237
RAZEM 3.237

486
d.13.

2

KNNR 2
0107-09

Płyta biegowa m3

0.90*1.65*0.20*2+0.90*2.22*0.20 m3 0.994
RAZEM 0.994

487
d.13.

2

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu m3

0.5*0.15*0.35*2.22*4+0.5*0.15*0.35*1.90*4*2 m3 0.632
RAZEM 0.632

488
d.13.

2

TZKNBK XI
0102-05

obłożenie stopni  i płyty schodowej z płytek ceramicznych ceglanych gr. 3 cm m2

stopnie
[0.35+0.15]*2.22*4+[0.35+0.15]*1.90*4*2 m2 12.040
płyta 
4.95*1.65+2.22*0.83+1.90*1.62*2 m2 16.166
 

RAZEM 28.206
489

d.13.
2

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie schodów stalą fi 10 poz.5.3+5.4+5.5 t

[194+247*2+406]*0.001 t 1.094
RAZEM 1.094

13.3 Zadaszenie od strony pólnocnej 
490

d.13.
3

KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m m3

0.80*0.80*[0.40+1.20]*6 m3 6.144
RAZEM 6.144

491
d.13.

3

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne
układanie betonu

m3

0.80*0.80*0.40*6 m3 1.536
RAZEM 1.536

492
d.13.

3

KNR 2-02
0208-01

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 6 - ręczne układanie betonu

m3

0.14*0.14*1.60*6 m3 0.188
RAZEM 0.188

493
d.13.

3

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - ręczne układanie betonu m2

2.60*16.90 m2 43.940
RAZEM 43.940
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494

d.13.
3

KNR 19-01
0352-03

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 x 1/2 cegły w ścia-
nach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

m

16.90 m 16.900
RAZEM 16.900

495
d.13.

3

KNR 2-02
0806-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na stropach płaskich m2

poz.493 m2 43.940
RAZEM 43.940

496
d.13.

3

TZKNBK VII
-49
analogia

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho m2

poz.493 m2 43.940
RAZEM 43.940

497
d.13.

3

KNNR 2
1201-01

Wylewka betonowa ze spadkiem 2% od 3-5 cm m3

poz.493 m3 43.940
RAZEM 43.940

498
d.13.

3

TZKNBK XI
0102-05

obłożenie płyty podestowej płytkami ceglanymi gr. 3 cm m2

poz.493+0.35*16.90 m2 49.855
RAZEM 49.855

499
d.13.

3

KNR 2-02
0123-01

Okładanie (szpałdowanie)  słupów cegłami grubości 1/4 ceg. m2

[0.38*2+0.14*2]*1.6*6 m2 9.984
RAZEM 9.984

500
d.13.

3

KNNR 2
0402-03

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy m

6*2+2.5+0.75*6 m 19.000
RAZEM 19.000

501
d.13.

3

KNNR 2
0402-04

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i kleszcze m

3.20*6*2 m 38.400
RAZEM 38.400

502
d.13.

3

KNNR 2
0402-02

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - płatwie m

18*2 m 36.000
RAZEM 36.000

503
d.13.

3

KNNR 2
0402-05

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe m

3.56*21 m 74.760
RAZEM 74.760

504
d.13.

3

KNNR 2
0403-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

3.56*17.3 m2 61.588
RAZEM 61.588

505
d.13.

3

KNNR 2
0501-01

Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych jednowarstwowe m2

3.56*17.3 m2 61.588
RAZEM 61.588

506
d.13.

3

KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

3.56*17.3 m2 61.588
RAZEM 61.588

507
d.13.

3

KNR 2-02
0504-02

Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceram.(przyjęto norme producenta
12,5 szt/1m2)

m2

poz.504 m2 61.588
RAZEM 61.588

508
d.13.

3

KNR-W 2-02
1035-02

Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 z drewna liś-
ciastego

m

11.0+3.0*2+2.8*4 m 28.200
RAZEM 28.200
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509

d.13.
3

KNR 2-02
0123-01

Okładanie (szpałdowanie)  słupów cegłami grubości 1/4 ceg. m2

[4.80*2+2.25*2+1.55*2+4.40*2]*0.40 m2 10.400
RAZEM 10.400

13.4 Zadaszenie schodów (jednospadowe) 2szt.północ , 
510

d.13.
4

KNNR 2
0402-03

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy m

[1.20+0.43]*3*2 m 9.780
RAZEM 9.780

511
d.13.

4

KNNR 2
0402-02

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - płatwie m

[5.38*2+4.97*2] m 20.700
RAZEM 20.700

512
d.13.

4

KNNR 2
0402-05

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe m

2.50*[6+5] m 27.500
RAZEM 27.500

513
d.13.

4

KNNR 2
0403-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

2.50*5.38+2.50*4.97 m2 25.875
RAZEM 25.875

514
d.13.

4

KNNR 2
0501-01

Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych jednowarstwowe m2

poz.513 m2 25.875
RAZEM 25.875

515
d.13.

4

KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

poz.513 m2 25.875
RAZEM 25.875

516
d.13.

4

KNR 2-02
0504-02

Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceram.(przyjęto norme producenta
12,5 szt/1m2)

m2

poz.513 m2 25.875
RAZEM 25.875

13.5 Zadaszenie schodów (dwuspadowe) 1szt.północ 
517

d.13.
5

KNNR 2
0402-03

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy m

1.10*2 m 2.200
RAZEM 2.200

518
d.13.

5

KNNR 2
0402-02

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - płatwie m

2.82*2+[1.30*2+0.75*2] m 9.740
RAZEM 9.740

519
d.13.

5

KNNR 2
0402-05

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe m

1.80*3*2 m 10.800
RAZEM 10.800

520
d.13.

5

KNNR 2
0403-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

1.50*1.80*2 m2 5.400
RAZEM 5.400

521
d.13.

5

KNNR 2
0501-01

Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych jednowarstwowe m2

poz.520 m2 5.400
RAZEM 5.400

522
d.13.

5

KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

poz.520 m2 5.400
RAZEM 5.400

523
d.13.

5

KNR 2-02
0504-02

Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceram.(przyjęto norme producenta
12,5 szt/1m2)

m2

poz.520 m2 5.400
RAZEM 5.400
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524

d.13.
5

KNR 19-01
0584-10

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich  z blachy miedzianej przy dachu
krytym dachówką

m2

[3.60*2+1.40*2+1.50*2]*0.30 m2 3.900
RAZEM 3.900

13.6 Platforma zewn ętrzna dla niepełnosprawnych
525

d.13.
6

wycena indy-
widualna

Platforma zewnętrzna dla niepełnosprawnych z poziomu terenu na taras wejś-
ciowy

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

14 wywiezienie ziemi i gruzu , utylizacja gruzu 
526

d.14 wycena indy-
widualna

Wywiezienie ziemi i gruzu m3

wywiezienie ziemi poz. 7+poz. 388
372.372+123.024 m3 495.396
wywiezienie gruzu 
330.40 m3 330.400

RAZEM 825.796
527

d.14 wycena indy-
widualna

Utylizacja i gruzu m3

330.40 m3 330.400
RAZEM 330.400
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