
remont lewacji i dachu bud. admin.-warszt. ETAP III

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 45321000-3 Elewacja
1.1 Ściany

1.1.1 Malowanie całej elewacji - ETAP III
1

d.1.1
.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników  stalowych ze-
wnętrznych
obmiar  = 78.100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/m
r-g 53.1080

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

2
d.1.1

.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwi-
czek - nawietrzaków ściennych podokiennych
obmiar  = 7.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.12 r-g/szt.
r-g 0.8400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

3
d.1.1

.1

KNR 4-01
0308-02

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w
ilości do 3 szt. po wykuciu nawietrzaków
obmiar  = 7.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/szt.
r-g 5.2500

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2.5 szt./szt.
szt. 17.5000

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
1.29 kg/szt.

kg 9.0300

4* piasek do zapraw
0.003 m3/szt.

m3 0.0210

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0700

7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0.03 m-g/szt.

m-g 0.2100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

4
d.1.1

.1

KNR 4-01
0308-04
1

Naprawienie uszkodzonych miejsc  powierzchni
do 0.25 m2 po wykuciu nawietrzaków
obmiar  = 7.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.64 r-g/szt.
r-g 18.4800

-- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatków

3.44 kg/szt.
kg 24.0800

3* piasek do zapraw
0.008 m3/szt.

m3 0.0560

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.1400

6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0.12 m-g/szt.

m-g 0.8400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

5
d.1.1

.1

KNR AT-26
0101-01
analogia

Sprawdzenie przylegania tynków przez opukiwa-
nie
obmiar  = 558.975 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/m2
r-g 100.6155

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

6
d.1.1

.1

KNNR-W 3
0601-01
analogia

Skucie głuchych tynków j.w. przyjeto 50 %
obmiar  = 279.488 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.36 r-g/m2
r-g 100.6157

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7
d.1.1

.1

KNR-W 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych ka-
tegorii III o podłożach z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do
2 m2 w 1 miejscu
obmiar  = 279.488 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.29 r-g/m2
r-g 360.5395

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

4.2 kg/m2
kg 1173.8496

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0044 m3/m2

m3 1.2297

4* piasek do zapraw
0.0229 m3/m2

m3 6.4003

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
6* wyciąg

0.03 m-g/m2
m-g 8.3846

7* betoniarka 150 dm3
0.03 m-g/m2

m-g 8.3846

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

8
d.1.1

.1

KNR 0-17
2608-03
analogia

Przygotowanie podłoża pod malowanie - grunto-
wanie preparatem wzmacniającym CT 17 jedno-
krotnie
obmiar  = 558.975 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0662 r-g/m2
r-g 37.0041

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)

0.2 dm3/m2
dm3 111.7950

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy''

0.0001 m-g/m2
m-g 0.0559

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

9
d.1.1

.1

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścia-
nach (z wyjatkiem ściany ocieplanej)
obmiar  = 386.925 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112 r-g/m2
r-g 236.4886

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(ZU)
5 kg/m2

kg 1934.6250

3* siatka z włókna szklanego'''
1.135 m2/m2

m2 439.1599

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007 m-g/m2
m-g 2.7085

6* środek transportowy''
0.0052 m-g/m2

m-g 2.0120

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

10
d.1.1

.1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem gruntującym CT 16 jed-
nokrotnie j.w.
obmiar  = 386.925 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0662 r-g/m2
r-g 25.6144

-- M --
2* preparat gruntujący CT16

0.2 dm3/m2
dm3 77.3850

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0001 m-g/m2
m-g 0.0387

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11
d.1.1

.1

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT CT 137 o fakturze ka-
myczkowej grubości 2,0 mm z gotowej suchej
mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłożu na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych
obmiar  = 386.925 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5126 r-g/m2
r-g 198.3378

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości

ziarna do 2,0 mm (CT137)
2.4 kg/m2

kg 928.6200

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t''

0.008 m-g/m2
m-g 3.0954

5* środek transportowy''
0.0111 m-g/m2

m-g 4.2949

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

12
d.1.1

.1

KNR 4-01
0728-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowo -
wapiennych kat. III o podłożach  z cegły na oście-
żach bram wjazdowych
obmiar  = 22.320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.72 r-g/m2
r-g 38.3904

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0082 t/m2
t 0.1830

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0016 m3/m2

m3 0.0357

4* piasek do zapraw
0.0307 m3/m2

m3 0.6852

5* środek uplastyczniający do zapraw cementowych
0.0224 kg/m2

kg 0.5000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.03 m-g/m2

m-g 0.6696

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04 m-g/m2

m-g 0.8928

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

13
d.1.1

.1

KNR AT-40
0106-02

Wyrównanie i przygotowanie podłoża j.w.
obmiar  = 22.320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2 r-g/m2
r-g 4.4640

-- M --
2* materiały pomocnicze

2 %(od M)
% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

14
d.1.1

.1

KNR BC-02
0619-01

Malowanie ościeży bram wjazdowych podkładem
do farby fluorescencyjnej
obmiar  = 14.880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/m2
r-g 3.1248

-- M --
2* podkład do farby fluorescencyjnej

0.1 dm3/m2
dm3 1.4880

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0045

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

15
d.1.1

.1

ZKNR C-2
0119-06

Malowanie ościeży bram wjazdowych farbą fluo-
rescencyjną dwukrotnie; tynk fakturowy
obmiar  = 14.880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.278 r-g/m2
r-g 4.1366

-- M --

- 3 -Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 4889



remont lewacji i dachu bud. admin.-warszt. ETAP III

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* farba fluorescencyjna czerwona
0.24 dm3/m2

dm3 3.5712

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0004 m-g/m2
m-g 0.0060

5* wyciąg
0.004 m-g/m2

m-g 0.0595

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

16
d.1.1

.1

KNR BC-02
0619-01
analogia

Malowanie ościeży bram wjazdowych - nałóżenie
lakieru ochronnego do farby fluorescencyjnej
obmiar  = 14.880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/m2
r-g 3.1248

-- M --
2* lakier ochronny do farby fluorescencyjnej

0.1 dm3/m2
dm3 1.4880

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0045

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

17
d.1.1

.1

KNR 2-02
0506-02

Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych z bla-
chy powlekanej 0,7 mm
obmiar  = 27.335 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.9437 r-g/m2
r-g 53.1310

-- M --
2* parapety z blachy powlekanej 0,7 mm'

1.1 m2/m2
m2 30.0685

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.029 kg/m2

kg 0.7927

4* zaprawa cementowa m. 12
0.001 m3/m2

m3 0.0273

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy''

0.0069 m-g/m2
m-g 0.1886

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

18
d.1.1

.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową
obmiar  = 169.050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2127 r-g/m2
r-g 35.9569

-- M --
2* deski iglaste obrzynane kl.III

0.00033 m3/m2
m3 0.0558

3* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
0.3833 m2/m2

m2 64.7969

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0072 kg/m2

kg 1.2172

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* żuraw okienny przenośny

0.0135 m-g/m2
m-g 2.2822

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

19
d.1.1

.1

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = 558.975 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.272 r-g/m2
r-g 152.0412

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

20
d.1.1

.1

ZKNR C-2
0119-06

Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwu-
krotnie; tynk fakturowy
obmiar  = 558.975 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.278 r-g/m2
r-g 155.3951

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* farba silikonowa CT 48
0.34 dm3/m2

dm3 190.0515

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0004 m-g/m2
m-g 0.2236

5* wyciąg
0.004 m-g/m2

m-g 2.2359

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

21
d.1.1

.1

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do
10 m
obmiar  = 514.940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.548 r-g/m2
r-g 282.1871

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0.0141 m2/m2
m2 7.2607

3* płyty pomostowe komunikacyjne długie
0.0004 m2/m2

m2 0.2060

4* płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
0.0002 m2/m2

m2 0.1030

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00003 m3/m2

m3 0.0154

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
0.00018 m3/m2

m3 0.0927

7* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.00002 m3/m2

m3 0.0103

8* haki do muru
0.012 kg/m2

kg 6.1793

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0.009 kg/m2

kg 4.6345

10* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
11* rusztowanie rurowe

0.156 m-g/m2
m-g 80.3306

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

22
d.1.1

.1

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań
ramowych elewacyjnych
obmiar  = 514.940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0262 r-g/m2
r-g 13.4914

-- M --
2* siatka rusztowaniowa

1.155 m2/m2
m2 594.7557

3* kołki rozporowe z tworzywa sztucznego'
0.0558 szt./m2

szt. 28.7337

4* zaślepki z tworzywa sztucznego
0.0558 szt./m2

szt. 28.7337

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* rusztowania ramowe elewacyjne

0.0062 m-g/m2
m-g 3.1926

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

23
d.1.1

.1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,
22)
-- S --

1* rusztowanie
1589.763648/(0.84*2)=946.2879 m-g

m-g 946.2879

Razem koszty bezpośrednie:                    
1.1.2 Ocieplenie ściany frontowej budynku

24
d.1.1

.2

KNR 0-17
2608-05
1

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do
podłoża
obmiar  = 204.470 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.01 r-g/m2
r-g 2.0447

-- M --
2* płyty styropianowe

0.00025 m3/m2
m3 0.0511

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(ZS)
0.025 kg/m2

kg 5.1118

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

25
d.1.1

.2

KNR 0-23
2614-11

Zamocowanie listwy cokołowej ( listwa startowa o
szer. 10-12 cm)
obmiar  = 17.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.237 r-g/m
r-g 4.0764

-- M --
2* kołki rozporowe z wkrętami

2.58 kpl./m
kpl. 44.3760

3* listwa cokołowa
1.05 m/m

m 18.0600

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy''

0.0002 m-g/m
m-g 0.0034

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

26
d.1.1

.2

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych
do ścian
obmiar  = 204.470 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.329 r-g/m2
r-g 271.7406

-- M --
2* płyty styropianowe 14 cm'

0.1425 m3/m2
m3 29.1370

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(ZS)
6 kg/m2

kg 1226.8200

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0135 m-g/m2
m-g 2.7603

6* środek transportowy''
0.01 m-g/m2

m-g 2.0447

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

27
d.1.1

.2

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za-
praw klejących - przymocowanie płyt styropiano-
wych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły
obmiar  = 817.880 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0641 r-g/szt.
r-g 52.4261

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

3.04 szt./szt.
szt. 2486.3552

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0002 m-g/szt.
m-g 0.1636

5* środek transportowy''
0.0002 m-g/szt.

m-g 0.1636

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

28
d.1.1

.2

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ścianach
obmiar  = 204.470 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112 r-g/m2
r-g 124.9721

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(ZU)'
5 kg/m2

kg 1022.3500

3* siatka z włókna szklanego''
1.135 m2/m2

m2 232.0735

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007 m-g/m2
m-g 1.4313
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6* środek transportowy''
0.0052 m-g/m2

m-g 1.0632

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

29
d.1.1

.2

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych
do ościeży
obmiar  = 21.300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.595 r-g/m2
r-g 33.9735

-- M --
2* płyty styropianowe 2 cm

0.0235 m3/m2
m3 0.5006

3* klej do płyt stryropianowych CT 84
0.13 dm3/m2

dm3 2.7690

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0135 m-g/m2
m-g 0.2876

6* środek transportowy''
0.01 m-g/m2

m-g 0.2130

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

30
d.1.1

.2

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ościeżach
obmiar  = 21.300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.382 r-g/m2
r-g 29.4366

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(ZS)'
5 kg/m2

kg 106.5000

3* siatka z włókna szklanego
1.643 m2/m2

m2 34.9959

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007 m-g/m2
m-g 0.1491

6* środek transportowy''
0.0052 m-g/m2

m-g 0.1108

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

31
d.1.1

.2

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścia-
nach - powyżej cokołu
obmiar  = 37.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112 r-g/m2
r-g 22.6144

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(ZU)
5 kg/m2

kg 185.0000

3* siatka z włókna szklanego'
1.135 m2/m2

m2 41.9950

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007 m-g/m2
m-g 0.2590

6* środek transportowy''
0.0052 m-g/m2

m-g 0.1924

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

32
d.1.1

.2

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za-
praw klejących - ochrona narożników wypukłych
kątownikiem metalowym
obmiar  = 86.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 18.9200

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(ZS)''
0.9 kg/m

kg 77.4000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* kątownik aluminiowy  z siatką
1.176 m/m

m 101.1360

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t''

0.0007 m-g/m
m-g 0.0602

6* środek transportowy''
0.0005 m-g/m

m-g 0.0430

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

33
d.1.1

.2

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże
farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa na
ścianach i ościeżach
obmiar  = 225.770 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105 r-g/m2
r-g 23.7059

-- M --
2* farba gruntująca CT 16

0.3 dm3/m2
dm3 67.7310

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy''

0.0004 m-g/m2
m-g 0.0903

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

34
d.1.1

.2

KNR 0-17
0926-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT CT 137 o fakturze ka-
myczkowej grubości 2,0 mm z gotowej suchej
mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm
obmiar  = 21.300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.6131 r-g/m2
r-g 34.3590

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości

ziarna do 2,0 mm (CT137)
2.4 kg/m2

kg 51.1200

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t''

0.008 m-g/m2
m-g 0.1704

5* środek transportowy''
0.0111 m-g/m2

m-g 0.2364

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

35
d.1.1

.2

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT CT 137 o fakturze ka-
myczkowej grubości 2,0 mm z gotowej suchej
mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłożu na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych
obmiar  = 204.470 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5126 r-g/m2
r-g 104.8113

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości

ziarna do 2,0 mm (CT137)
2.4 kg/m2

kg 490.7280

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t''

0.008 m-g/m2
m-g 1.6358

5* środek transportowy''
0.0111 m-g/m2

m-g 2.2696

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

36
d.1.1

.2

KNR 2-02
1219-08

Montaż - drobne elementy , lampy, uchwyty do
flag i inne
obmiar  = 10.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7437 r-g/szt.
r-g 7.4370

-- M --
2* wyroby stalowe różne

2.6 kg/szt.
kg 26.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* zaprawa cementowa m. 80
0.002 m3/szt.

m3 0.0200

4* lakier asfaltowy
0.005 kg/szt.

kg 0.0500

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy''

0.0017 m-g/szt.
m-g 0.0170

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

37
d.1.1

.2

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36)

-- S --
1* rusztowanie

726.441204/(0.84*5)=172.9622 m-g
m-g 172.9622

Razem koszty bezpośrednie:                    
1.2 45450000-6 Izolacja fundamentu,cokół
38

d.1.2
KNR 4-01
0819-15

Skucie płytek przy bramach wjazdowych oraz z
elewacji tylnej i bocznej
obmiar  = 28.320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38 r-g/m2
r-g 39.0816

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

39
d.1.2

KNNR-W 3
0601-01
analogia

Skucie tynków pod wykonanie cokołu
obmiar  = 41.150 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.36 r-g/m2
r-g 14.8140

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

40
d.1.2

KNR 4-01
0102-02

Odkopanie ław fundamentowych na głębokość 30
cm,w celu wykonania izolacji  - Wykopy wąsko-
przestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do
1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
obmiar  = 3.915 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.74 r-g/m3
r-g 6.8121

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

41
d.1.2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzu-
tem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwa-
mi co 15 cm w gruncie kat. III
obmiar  = 3.915 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.41 r-g/m3
r-g 5.5202

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

42
d.1.2

KNR-W 4-01
0737-01

Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły (
fundament)
obmiar  = 21.750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92 r-g/m2
r-g 20.0100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

43
d.1.2

KNR AT-40
0106-02

Wyrównanie i przygotowanie podłoża pod cokół
obmiar  = 41.150 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2 r-g/m2
r-g 8.2300

-- M --
2* materiały pomocnicze

2 %(od M)
% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

44
d.1.2

KNR AT-40
0402-02

Izolacja pionowa mineralna CR90 na wyrówna-
nym podłożu - nakładana ręcznie
obmiar  = 41.150 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.34 r-g/m2
r-g 13.9910

-- M --
2* izolacja mineralna CR90

4.33 kg/m2
kg 178.1795
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

45
d.1.2

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie fundamentu  (tylko ściana frontowa ) -
przyklejenie płyt Styrodur EPS  grub 5 cm na co-
kole
obmiar  = 9.250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.329 r-g/m2
r-g 12.2933

-- M --
2* płyty Styrodur EPS 5 cm

0.1 m3/m2
m3 0.9250

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(ZS)
6 kg/m2

kg 55.5000

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0135 m-g/m2
m-g 0.1249

6* środek transportowy''
0.01 m-g/m2

m-g 0.0925

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

46
d.1.2

KNR 0-17
2608-03
analogia

Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem
wzmacniającym CT 16 jednokrotnie
obmiar  = 41.150 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0662 r-g/m2
r-g 2.7241

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0.2 dm3/m2
dm3 8.2300

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy''

0.0001 m-g/m2
m-g 0.0041

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

47
d.1.2

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
CERESIT VISAGE CT 710 -FINALAND SILVER
grubości 2,0 mm  na cokole
obmiar  = 41.150 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5126 r-g/m2
r-g 21.0935

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości

ziarna do 2,0 mm (CT137)
4.5 kg/m2

kg 185.1750

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t'

0.008 m-g/m2
m-g 0.3292

5* środek transportowy''
0.0111 m-g/m2

m-g 0.4568

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

1.3 45450000-6 Opaska budynku, wymiana obrzeży trawnikowych i chodnika, odtworzenie zieleni
48

d.1.3
KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce pias-
kowej - opaski budynki i terenów zielonych
obmiar  = 67.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0795 r-g/m
r-g 5.3742

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

49
d.1.3

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie opaski - nawierzchni z kostki bruko-
wej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem - kostka do odzysku
obmiar  = 17.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.7864 r-g/m2
r-g 13.6834

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

50
d.1.3

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 23.500 m

m
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.2319 r-g/m
r-g 5.4497

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

51
d.1.3

KNR 2-31
0815-06

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych
i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5
cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 28.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2079 r-g/m2
r-g 5.8628

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

52
d.1.3

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod obrzeża o wymiarach 30x30 cm w
gruncie kat.III-IV
obmiar  = 67.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3346 r-g/m
r-g 22.6190

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

53
d.1.3

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
sypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową
obmiar  = 67.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2458 r-g/m
r-g 16.6161

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02 m/m
m 68.9520

3* piasek
0.006 m3/m

m3 0.4056

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0001 t/m

t 0.0068

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

54
d.1.3

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu pod opaskę
obmiar  = 17.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2136 r-g/m2
r-g 3.7166

-- M --
2* piasek

0.0389 m3/m2
m3 0.6769

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0088 t/m2

t 0.1531

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

55
d.1.3

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7
obmiar  = 17.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0395*7=0.2765 r-g/m2
r-g 4.8111

-- M --
2* piasek

0.0129*7=0.0903 m3/m2
m3 1.5712

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0029*7=0.0203 t/m2

t 0.3532

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

56
d.1.3

NNRNKB 231
0511-03

Układanie nawierzchni opaski z betonowej kostki
brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2 przy-
jeto 50% kostki z odzysku
obmiar  = 17.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.8684 r-g/m2
r-g 15.1102

-- M --
2* betonowa kostka brukowa grub 8 cm

1.02*0.5=0.51 m2/m2
m2 8.8740
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R M S

3* piasek
0.0025*0.5=0.00125 m3/m2

m3 0.0218

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
5* zagęszczarka spalinowa

0.0827 m-g/m2
m-g 1.4390

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

57
d.1.3

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wy-
miarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
obmiar  = 23.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3346 r-g/m
r-g 7.8631

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

58
d.1.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem z beto-
nu B 15
obmiar  = 1.175 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.02 r-g/m3
r-g 10.5985

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04 m3/m3
m3 0.0470

3* piasek
0.27 m3/m3

m3 0.3173

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3)

% 0.5000

5* mieszanka betonowa
1.04 m3/m3

m3 1.2220

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

59
d.1.3

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 23.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.429 r-g/m
r-g 10.0815

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm

1.02 m/m
m 23.9700

3* piasek
0.0127 m3/m

m3 0.2985

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0039 t/m

t 0.0917

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

60
d.1.3

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jez-
dni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości
20 cm
obmiar  = 28.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4996 r-g/m2
r-g 14.0887

-- S --
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0086 m-g/m2
m-g 0.2425

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

61
d.1.3

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. III-IV
obmiar  = 28.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1866 r-g/m2
r-g 5.2621

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

62
d.1.3

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym -
3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
obmiar  = 28.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1232 r-g/m2
r-g 3.4742

-- M --
2* piasek

0.037 m3/m2
m3 1.0434

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000
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R M S

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

63
d.1.3

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym -
za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu
Krotność = 4
obmiar  = 28.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0083*4=0.0332 r-g/m2
r-g 0.9362

-- M --
2* piasek

0.0123*4=0.0492 m3/m2
m3 1.3874

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

64
d.1.3

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu
obmiar  = 28.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.144 r-g/m2
r-g 4.0608

-- M --
2* piasek

0.0389 m3/m2
m3 1.0970

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0088 t/m2

t 0.2482

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0.0013 m-g/m2
m-g 0.0367

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

65
d.1.3

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 9
obmiar  = 28.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0384*9=0.3456 r-g/m2
r-g 9.7459

-- M --
2* piasek

0.0129*9=0.1161 m3/m2
m3 3.2740

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0029*9=0.0261 t/m2

t 0.7360

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0.0004*9=0.0036 m-g/m2
m-g 0.1015

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

66
d.1.3

NNRNKB 231
0511-03

Układanie nawierzchni chodników z betonowej
kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m2
obmiar  = 28.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.8684 r-g/m2
r-g 24.4889

-- M --
2* betonowa kostka brukowa grub 8 cm

1.02 m2/m2
m2 28.7640

3* piasek
0.0025 m3/m2

m3 0.0705

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
5* zagęszczarka spalinowa

0.0827 m-g/m2
m-g 2.3321

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

67
d.1.3

KNNR 1 0206-
02

Wywiezienie nadmiaru ziemi - Roboty ziemne wy-
konywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w
hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo-
wyład.
obmiar  = 5.640 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.042 r-g/m3
r-g 0.2369
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.25 m3

0.0864 m-g/m3
m-g 0.4873

3* samochód samowyładowczy 5 t'
0.215 m-g/m3

m-g 1.2126

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

68
d.1.3

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) za następne
29 km
Krotność = 9
obmiar  = 5.640 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t'

0.029*9=0.261 m-g/m3
m-g 1.4720

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

69
d.1.3

KNR 2-21
0202-02

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w
gruncie kat. III zadarnionym
obmiar  = 25.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.263*0.955=0.251165 r-g/m2
r-g 6.5052

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

70
d.1.3

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transpor-
tem taczkami na terenie płaskim
obmiar  = 2.590 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.67*0.955=1.59485 r-g/m3
r-g 4.1307

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

71
d.1.3

KNR 2-21
0215-01

Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna
nawozowego w terenie płaskim
obmiar  = 0.003 ha

ha

-- R --
1* robocizna

56*0.955=53.48 r-g/ha
r-g 0.1604

-- M --
2* azofoska

0.51 t/ha
t 0.0015

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

72
d.1.3

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na
gruncie kat. III bez nawożenia
obmiar  = 25.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.233*0.955=0.222515 r-g/m2
r-g 5.7631

-- M --
2* nasiona traw

0.02 kg/m2
kg 0.5180

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

73
d.1.3

KNR 2-21
0702-01

Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na
terenie płaskim w okresie gwarancji
obmiar  = 25.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.295*0.955=0.281725 r-g/m2
r-g 7.2967

-- M --
2* nasiona traw

0.002 kg/m2
kg 0.0518

3* azofoska
0.00005 t/m2

t 0.0013

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

1.4 Obróbki blacharskie,wymiana rur spustowych części wysokiej i niskiej, wymiana rynien hali warsztatu i częś-
ci niskiej,  malowanie ekranu-panelu,  roboty różne

74
d.1.4

KNR-W 4-01
0545-08
1

Rozebranie obróbek muru ogniowego - na  części
wysokiej i niskiej z blachy nie nadającej się do
użytku
obmiar  = 21.675 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3 r-g/m2
r-g 6.5025

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

75
d.1.4

KNR AT-40
0106-02

Wyrównanie i przygotowanie podłoża pod nowe
obróbki murów
obmiar  = 21.675 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2 r-g/m2
r-g 4.3350

-- M --
2* materiały pomocnicze

2 %(od M)
% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

76
d.1.4

KNR 2-02
1102-02
analogia

Warstwy wyrównawcze pod nowe obróbki murów
grubości 25 mm zatarte na gładko
obmiar  = 21.675 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6588 r-g/m2
r-g 14.2795

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 80'

0.0206 m3/m2
m3 0.4465

3* cement 25 z dodatkami'
0.0003 t/m2

t 0.0065

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0313 m-g/m2
m-g 0.6784

6* środek transportowy''
0.0006 m-g/m2

m-g 0.0130

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

77
d.1.4

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25
cm - z blachy stalowej powlekanej 0,7 mm- ognio-
mury
obmiar  = 21.675 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.57 r-g/m2
r-g 34.0298

-- M --
2* blacha stalowa powlekana 0,7 mm

6.1 kg/m2
kg 132.2175

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.029 kg/m2

kg 0.6286

4* kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
6.7 szt./m2

szt. 145.2225

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy''

0.0069 m-g/m2
m-g 0.1496

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

78
d.1.4

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadają-
cej się do użytku
obmiar  = 46.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 5.1370

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

79
d.1.4

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do
użytku - hala warsztatu i część niska budynku
obmiar  = 55.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15 r-g/m
r-g 8.3250

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

80
d.1.4

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy
powlekanej - kolor grafit
obmiar  = 55.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.6507 r-g/m
r-g 36.1139

-- M --
2* rynny stalowe z blachy powlekanej - kolor grafit

1.1 m/m
m 61.0500

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60''
0.021 kg/m

kg 1.1655

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2 szt./m

szt. 111.0000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* środek transportowy

0.0035 m-g/m
m-g 0.1943

7* wyciąg
0.002 m-g/m

m-g 0.1110

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

81
d.1.4

KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z
gotowych elementów z blachy powlekanej - kolor
grafit
obmiar  = 46.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.742 r-g/m
r-g 34.6514

-- M --
2* Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm -  z blachy

powlekanej - kolor grafit
1.03 m/m

m 48.1010

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60'
0.004 kg/m

kg 0.1868

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0.33 kpl./m

kpl. 15.4110

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy''

0.0034 m-g/m
m-g 0.1588

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

82
d.1.4

KNR-W 2-02
0533-01
analogia

Montaż leja spustowego od rynny, kosza spusto-
wego, trójnika
obmiar  = 7.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.79 r-g/szt.
r-g 33.5300

-- M --
2* lej spustowy

1 kpl./szt.
kpl. 7.0000

3* kosz rury spustowej
1 kpl./szt.

kpl. 7.0000

4* trójnik rury spustowej
1 kpl./szt.

kpl. 7.0000

5* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.087 kg/szt.

kg 0.6090

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy''

0.0103 m-g/szt.
m-g 0.0721

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

83
d.1.4

KNR 2-15
0211-01
analogia

Montaż rur deszczowych PVC o śr. nom. 150
mm
obmiar  = 7.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26*0.955=1.2033 r-g/szt.
r-g 8.4231

-- M --
2* rura deszczowa PVC 150 mm

1.02 szt./szt.
szt. 7.1400

3* haki i uchwyty do rur o śr. nom. 150 mm
1 szt./szt.

szt. 7.0000

4* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.07 m-g/szt.
m-g 0.4900

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

84
d.1.4

KNR 2-15
0217-03

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o
śr.zewn. 160 mm łączonych metodą wciskową -
kolor grafit
obmiar  = 7.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.52*0.955=0.4966 r-g/szt.
r-g 3.4762

-- M --
2* czyszczak kanalizacyjny z PCW 160 mm

1 szt./szt.
szt. 7.0000

3* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW
160 mm
2 szt./szt.

szt. 14.0000
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jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0700

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

85
d.1.4 kalk. własna

Malowanie drobnych elementów metalowych,
drzwiczek itp.
obmiar  = 5.000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

86
d.1.4

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użyt-
ku - w celu przeprowadzenia przewodów freono-
wych do jedn. zewn. klimatyzatorów.
obmiar  = 18.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.23 r-g/m
r-g 4.2550

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

87
d.1.4

KNR 2-02
0508-04

Montaż zdemontowanych rynien - materiał z
odzysku
obmiar  = 18.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.6507 r-g/m
r-g 12.0380

-- M --
2* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60'

0.021 kg/m
kg 0.3885

3* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2 szt./m

szt. 37.0000

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.0035 m-g/m
m-g 0.0648

6* wyciąg
0.002 m-g/m

m-g 0.0370

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

88
d.1.4

KNR 4-01
0535-01
analogia

Demontaż panela maskującego ( front elewacji
nad częśćią biurową)- w celu przeniesienia jed-
nostek zewnętrznych klimatyzatorów
obmiar  = 22.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/m2
r-g 4.6620

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

89
d.1.4 kalk. własna

Przegląd, uzupełnienie, malowanie konstrukcji
wsporczej stalowej - panelu maskującego
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

90
d.1.4

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych - panel
maskujący
obmiar  = 88.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.042 r-g/m2
r-g 3.7296

-- M --
2* benzyna do ekstrakcji

0.121 dm3/m2
dm3 10.7448

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

91
d.1.4

KNR 7-12
0206-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poli-
winylowymi konstrukcji pełnościennych j.w.
obmiar  = 88.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1113 r-g/m2
r-g 9.8834

-- M --
2* farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego sto-

sowania'
0.134 dm3/m2

dm3 11.8992

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlo-
rokauczukowych ogólnego stosowania'
0.01072 dm3/m2

dm3 0.9519
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4* materiały pomocnicze
0.9 %(od M)

% 0.9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0266

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0266

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

92
d.1.4

KNR 7-12
0214-01

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi kon-
strukcji pełnościennych j.w.
obmiar  = 88.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0944 r-g/m2
r-g 8.3827

-- M --
2* emalia poliwinylowa ogólnego stosowania'

0.11 dm3/m2
dm3 9.7680

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlo-
rokauczukowych ogólnego stosowania''
0.0088 dm3/m2

dm3 0.7814

4* materiały pomocnicze
0.9 %(od M)

% 0.9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0266

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0266

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

93
d.1.4

KNR 4-01
1306-01
analogia

Demontaż drabin stalowych zewnętrznych
obmiar  = 30.000 szt.przec.

szt.
prze
c.

-- R --
1* robocizna

0.03 r-g/szt.przec.
r-g 0.9000

-- M --
2* tlen techniczny gat. I 99,5-98 %'

0.03 m3/szt.przec.
m3 0.9000

3* acetylen techniczny rozpuszczony'
0.01 kg/szt.przec.

kg 0.3000

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

94
d.1.4

KNR-W 2-02
1213-04

Drabiny zewnętrzne z kabłąkiem (koszem
ochronnym) i słupkiem ochronnym o długości ok.
4,5 m ze stali ocynkowanej
obmiar  = 4.500 m

m

-- R --
1* robocizna

2.28 r-g/m
r-g 10.2600

-- M --
2* drabiny zewnętrzne z kabłąkiem (koszem ochron-

nym) i słupkiem ochronnym o długości ok. 4,5 m
ze stali ocynkowanej
1 szt

szt 1.0000

3* farba olejna do gruntowania
0.0745 dm3/m

dm3 0.3353

4* farba olejna nawierzchniowa
0.0698 dm3/m

dm3 0.3141

5* zaprawa cementowa M 12
0.003 m3/m

m3 0.0135

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.013 m-g/m
m-g 0.0585

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

95
d.1.4

KNR-W 2-02
1213-04

Drabiny zewnętrzne z kabłąkiem (koszem
ochronnym) i słupkiem ochronnym o długości ok.
5,5 m ze stali ocynkowanej
obmiar  = 5.500 m

m

-- R --
1* robocizna

2.28 r-g/m
r-g 12.5400

-- M --
2* drabiny zewnętrzne z kabłąkiem (koszem ochron-

nym) i słupkiem ochronnym o długości ok. 5,5 m
ze stali ocynkowanej
1 szt

szt 1.0000
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R M S

3* farba olejna do gruntowania
0.0745 dm3/m

dm3 0.4098

4* farba olejna nawierzchniowa
0.0698 dm3/m

dm3 0.3839

5* zaprawa cementowa M 12
0.003 m3/m

m3 0.0165

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.013 m-g/m
m-g 0.0715

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

96
d.1.4

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,
89,90,91,92,93,94,95)
-- S --

1* rusztowanie
243.5547/(0.84*2)=144.9730 m-g

m-g 144.9730

Razem koszty bezpośrednie:                    
1.5 45450000-6 Remont schodów i wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń węzła cieplnego
97

d.1.5
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm
obmiar  = 0.285 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.81 r-g/m3
r-g 3.9359

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

98
d.1.5

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm
obmiar  = 0.462 m3

m3

-- R --
1* robocizna

16.18 r-g/m3
r-g 7.4752

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

99
d.1.5

KNNR 2 0101-
08

Deskowanie tradycyjne schodów prostych na pły-
cie
obmiar  = 2.260 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.63 r-g/m2
r-g 5.9438

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.011 m3/m2
m3 0.0249

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.003 m3/m2

m3 0.0068

4* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.001 m3/m2

m3 0.0023

5* materiały pomocnicze
15 %(od M)

% 15.0000

-- S --
6* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 0.0904

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

100
d.1.5

KNNR 2 0106-
02

Betonowanie schodów prostych niezbrojonych w
deskowaniu tradycyjnym
obmiar  = 1.593 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1 r-g/m3
r-g 3.3453

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.015 m3/m3
m3 1.6169

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

101
d.1.5

KNR-W 2-02
1105-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt
dyspersyjny
obmiar  = 7.270 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0795 r-g/m2
r-g 0.5780

-- M --
2* grunt depresyjny o działaniu wgłębnym bez za-

wartości rozpuszczalników
1.25 kg/m2

kg 9.0875

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* wyciąg
0.0011 m-g/m2

m-g 0.0080

5* środek transportowy
0.0007 m-g/m2

m-g 0.0051

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

102
d.1.5

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe
grubości 2 mm zatarte na gładko
obmiar  = 7.270 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.163 r-g/m2
r-g 1.1850

-- M --
2* cementowa wypełniająca masa szpachlowa do

schodów-sucha mieszanka
3 kg/m2

kg 21.8100

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0024 m-g/m2
m-g 0.0174

5* środek transportowy
0.0017 m-g/m2

m-g 0.0124

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

103
d.1.5

KNR 0-12II
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej -
przygotowanie podłoża
obmiar  = 7.270 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2718 r-g/m2
r-g 1.9760

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75 kg/m2
kg 34.5325

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0072 m-g/m2
m-g 0.0523

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

104
d.1.5

KNR 0-12II
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układa-
nych na klej metodą kombinowaną - płytki mrozo-
odporne, antypoślizgowe, fuga elastyczna, wodo-
odporna
obmiar  = 7.270 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.3863 r-g/m2
r-g 10.0784

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych, mrozoodporne, anty-

poślizgowe
1.03 m2/m2

m2 7.4881

3* zaprawa klejąca
5.2 kg/m2

kg 37.8040

4* zaprawa spoinująca, elastyczna , wodoodporna
0.4 kg/m2

kg 2.9080

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0295 m-g/m2
m-g 0.2145

7* środek transportowy
0.0275 m-g/m2

m-g 0.1999

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

105
d.1.5

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.58 r-g/szt.
r-g 3.1600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

106
d.1.5

KNNR-W 3
0809-01

Wyrównywanie podłoży  ościeży przez frezowa-
nie
obmiar  = 5.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.25 r-g/m2
r-g 6.2500

-- S --
2* szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica

1.06 m-g/m2
m-g 5.3000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

107
d.1.5

KNNR 2 1104-
01

Montaż ościeżnic stalowych
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.54 r-g/szt.
r-g 3.0800

-- M --
2* kołki rozporowe

6 szt./szt.
szt. 12.0000

3* ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie
1 szt./szt.

szt. 2.0000

-- S --
4* wyciąg

0.04 m-g/szt.
m-g 0.0800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

108
d.1.5

KNNR 2 1104-
04

Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych stalo-
wych wykończonych pełnych jednoskrzydłowych,
ocieplone , z zawiasami, wkładką, zamkiem i
klamkami
obmiar  = 4.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.45 r-g/m2
r-g 1.8000

-- M --
2* skrzydła drzwiowe zewnętrzne stalowe ocieplone

1 m2/m2
m2 4.0000

-- S --
3* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 0.1600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

109
d.1.5

KNNR 2 1403-
02

Malowanie drzwi, dwuskrzydłowych ( nie wymie-
nianych) drzwiczek i elementów pełnych o po-
wierzchni ponad 0.5 m2
obmiar  = 2.940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.458 r-g/m2
r-g 1.3465

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.079 dm3/m2
dm3 0.2323

3* emalia ftalowa ogólnego stosowania
0.08 dm3/m2

dm3 0.2352

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

Elewacja
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 45331221-1 Klimatyzatory typu Split - przeniesienie jednostek zewnętrznych
110
d.2

KNR 2-17
0321-05
analogia

Demontaż - jednostki zewnętrznej klimatyzatora
ściennego typu SPLIT Jednostka zewnętrzna
montowana na konsoli, izolowana amortyzatorami
gumowymi. Jednostka
wewnętrzna wraz z instalacją skroplinową.  W ra-
mach prac należy wycenić demontaż linii
freonowej, zasilania i instalacji skroplinowej.
obmiar  = 8.000 szt.

szt.

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
12.61*0.5=6.305 r-g/szt.

r-g 50.4400

-- M --
2* materiały pomocnicze

5 %(od R)
% 5.0000

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t'

0.33*0.5=0.165 m-g/szt.
m-g 1.3200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

111
d.2 kalk. własna

Zakup, dostawa i montaż konstrukcji wsporczej
dachowej - pod jednostki zewnętrzne
obmiar  = 3.000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

112
d.2

KNR 2-17
0320-01
analogia

Jednostka zewnętrzna montowana na konstrukcji
wsporczej, izolowana amortyzatorami gumowymi
np. Walraven na dachu
obmiar  = 9.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.54*0.955=3.3807 r-g/szt.
r-g 30.4263

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10.0000

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t''

0.1 m-g/szt.
m-g 0.9000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

113
d.2

KNR-W 5-08
0115-03

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer.
podstawy do 130 mm na podłożu betonowym
obmiar  = 21.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.683 r-g/m
r-g 14.3430

-- M --
2* kanał instalacyjny o szer. podstawy do 130 mm

1.04 m/m
m 21.8400

3* łączniki (różne)
0.68 szt./m

szt. 14.2800

4* kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
5.4 szt./m

szt. 113.4000

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

114
d.2

KNR-W 2-15
0405-01

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. ze-
wnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na
ścianach w budynkach wraz z izolacją
obmiar  = 48.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.533 r-g/m
r-g 25.5840

-- M --
2* rury miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm'

1.04 m/m
m 49.9200

3* kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm'
0.68 szt./m

szt. 32.6400

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur mie-
dzianych o śr. zewnętrznej 10 mm
1.01 szt./m

szt. 48.4800

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0026 m-g/m
m-g 0.1248

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

115
d.2 kalk. własna

Płaszcz ochronny odcinków instalacji na dachu
zabezpieczający przed dziobaniem ptaków
obmiar  = 9.000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

116
d.2

KNR 7-24
0513-10

Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji
chłodniczych freonowych
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

32.1*0.955=30.6555 r-g/kpl.
r-g 30.6555

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* azot gazowy sprężony techniczny osuszony
3 m3/kpl.

m3 3.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

117
d.2

KNR 7-24
0515-10

Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i
podobnych czynników czynnikiem chłodniczym -
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

31.5*0.955=30.0825 r-g/kpl.
r-g 30.0825

-- M --
2* czyściwo bawełniane

3 kg/kpl.
kg 3.0000

3* freon - gaz
10 kg/kpl.

kg 10.0000

4* spirytus
1.26 dm3/kpl.

dm3 1.2600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

118
d.2

KNR 7-24
0510-01

Przeprowadzenie prac regulacyjnych urządzeń i
instalacji o chłodzeniu bezpośrednim, uruchomie-
nie i uzyskanie niskich temperatur
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

79.2*0.955=75.636 r-g/kpl.
r-g 75.6360

-- M --
2* czyściwo bawełniane

1 kg/kpl.
kg 1.0000

3* nafta
2.5 kg/kpl.

kg 2.5000

4* sznur azbestowy
0.1 kg/kpl.

kg 0.1000

5* płyty gumowe bez przekładek gr. 3 mm
0.01 m2/kpl.

m2 0.0100

6* elektrody stalowe do spawania stali węglowych
śr.3.25 mm
0.26 kg/kpl.

kg 0.2600

7* smar stały
0.1 kg/kpl.

kg 0.1000

8* smar półpłynny
0.15 kg/kpl.

kg 0.1500

-- S --
9* spawarka elektryczna wirująca 300 A

25.2 m-g/kpl.
m-g 25.2000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

119
d.2

KNR 7-24
0514-04

Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu
freonu itp. o wydajności 3.5 tys.kcal/h
obmiar  = 9.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

24*0.955=22.92 r-g/kpl.
r-g 206.2800

-- M --
2* tlen techniczny gat. I 99,5-98 %

1.3 m3/kpl.
m3 11.7000

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0.45 kg/kpl.

kg 4.0500

4* mydło maziste (szare) 65 %
0.5 kg/kpl.

kg 4.5000

5* czyściwo bawełniane
0.5 kg/kpl.

kg 4.5000

6* azot gazowy sprężony techniczny osuszony
0.48 m3/kpl.

m3 4.3200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

120
d.2

KNR-W 2-15
0112-03

INstalacja skroplinowa - Rurociągi z tworzyw
sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32
mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w
budynkach niemieszkalnych
obmiar  = 27.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.315 r-g/m
r-g 8.5050

-- M --
2* rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm

1.08 m/m
m 29.1600

3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm
0.61 szt./m

szt. 16.4700

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 32 mm
1.11 szt./m

szt. 29.9700

- 23 -Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 4889



remont lewacji i dachu bud. admin.-warszt. ETAP III

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy''

0.0024 m-g/m
m-g 0.0648

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

121
d.2

KNR-W 2-15
0142-03

Drzwiczki rewizyjne do syfonu skroplin podtynko-
wego
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.82 r-g/szt.
r-g 1.6400

-- M --
2* drzwiczki rewizyjne

1 szt./szt.
szt. 2.0000

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

122
d.2

KNR 2-15/GE-
BERIT 0307-
01

Syfony polietylenowe podtynkowe do skroplin
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/szt.
r-g 0.4400

-- M --
2* syfon polietylenowy podtynkowy do skroplin

1 szt./szt.
szt. 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

123
d.2 kalk. własna

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Demontaż ist-
niejącego zasilania, wykonanie zasilania do nowej
lokalizacji jednostek zewnętrznych, sprawdzenie i
pomiar obwodów elektrycznych, pomiary 1 i 2
skuteczności zerowania, wykonanie uziemienia,
badanie i pomiary uziemienia.
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

124
d.2

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:110,112,113,114,115,116,117,118,119,
120,121,122,123)
-- S --

1* rusztowanie
474.0323/(0.84*2)=282.1621 m-g

m-g 282.1621

Razem koszty bezpośrednie:                    

Klimatyzatory typu Split - przeniesienie jednostek zewnętrznych
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 45420000-7 Wymiana w wybranych pomieszczeniach: stolarki  okiennej na I piętrze,  posadzek,  malowanie pomieszczeń
po wymianie okien na I piętrze, malowanie ciągów komunikacyjnych, przeniesienie grzejnika, wymiana opraw
oświetleniowych

3.1 45420000-7 Wymiana stolarki pom nr 24,25,27,28,29
125

d.3.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 13.920 m2

m2

-- R --

- 24 -Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 4889



remont lewacji i dachu bud. admin.-warszt. ETAP III

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.52 r-g/m2

r-g 7.2384

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

126
d.3.1

KNR 4-01
0354-05
analogia

Demontaż skrzydeł okiennych R=0,5
obmiar  = 13.920 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52*0.5=0.26 r-g/m2
r-g 3.6192

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

127
d.3.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych
wewnętrznych
obmiar  = 11.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/m
r-g 7.4800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

128
d.3.1

KNR 0-19
1023-08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z trzykomorowego profilu w
kolorze czerwonym i zestawem szybowym  _ U
okna max 1,1 W/m2K z obróbką obsadzenia o
pow. do 1.5 m2 i wmontowanym fabrycznie na-
wiewnikiem higrosterowalnym
obmiar  = 13.920 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.07 r-g/m2
r-g 56.6544

-- M --
2* kotwy stalowe

7.58 szt./m2
szt. 105.5136

3* pianka poliuretanowa
0.34 dm3/m2

dm3 4.7328

4* silikon
0.06 dm3/m2

dm3 0.8352

5* gips szpachlowy
2.61 kg/m2

kg 36.3312

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
4.7 kg/m2

kg 65.4240

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000

8* okna aluminiowe czerwone z nawiewnikiem i szy-
bą zespoloną
1 m2/m2

m2 13.9200

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.6960

10* środek transportowy''
0.06 m-g/m2

m-g 0.8352

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

129
d.3.1

KNR 4-01
0308-04

Naprawienie uszkodzonych miejsc  powierzchni
do 0.25 m2 po wymianie  parapetów
obmiar  = 24.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.64 r-g/szt.
r-g 63.3600

-- M --
2* cegła budowlana pełna

13 szt./szt.
szt. 312.0000

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
3.44 kg/szt.

kg 82.5600

4* piasek do zapraw
0.008 m3/szt.

m3 0.1920

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.4800

7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0.12 m-g/szt.

m-g 2.8800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

130
d.3.1

KNR 2-02
1102-02
analogia

Warstwy wyrównawcze pod nowe podokienniki
grubości 20 mm zatarte na gładko
obmiar  = 3.300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6588 r-g/m2
r-g 2.1740

-- M --
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2* zaprawa cementowa m. 80
0.0206 m3/m2

m3 0.0680

3* cement 25 z dodatkami'
0.0003 t/m2

t 0.0010

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0313 m-g/m2
m-g 0.1033

6* środek transportowy''
0.0006 m-g/m2

m-g 0.0020

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

131
d.3.1

KNR 2-02
0506-02

Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z
PVC komorowego wraz z zaślepkami - kolor biały
obmiar  = 11.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.9437 r-g/m
r-g 21.3807

-- M --
2* parapety z PVC komorowego

1.1 m2/m
m2 12.1000

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy''

0.0069 m-g/m
m-g 0.0759

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

3.2 45432121-8  Wymiana posadzek pom. nr 24,25,27,28,29 i korytarz 2 
132

d.3.2
KNNR 2 1205-
09

Posadzki z paneli podłogowych winylowych / uło-
żenie folii, montaż paneli - system Twin Clic ,
Wymagania dla paneli : klasa ścieralności wyma-
gana - min. AC5, grubość - minimum 8 mm, kolor
–
obmiar  = 95.850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.96 r-g/m2
r-g 92.0160

-- M --
2* płyty paneli winylowych

1.1 m2/m2
m2 105.4350

3* klej pod płyty panelowe
0.3 kg/m2

kg 28.7550

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.014 m-g/m2
m-g 1.3419

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

133
d.3.2

KNNR 2 1205-
07

Cokoły - listwy sytemowe do posadzek
obmiar  = 98.620 m

m

-- R --
1* robocizna

0.206 r-g/m
r-g 20.3157

-- M --
2* cokoły przyścienne - listwy systemowe z plyty

MDF
1.07 m/m

m 105.5234

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
4* wyciąg

0.0018 m-g/m
m-g 0.1775

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

134
d.3.2

KNNR 2 1202-
04
analogia

Progi - przy posadzkach z tworzyw sztucznych
obmiar  = 8.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.12 r-g/szt
r-g 0.9600

-- M --
2* progi drzwiowe

1 szt./szt
szt. 8.0000

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.06 kg/szt

kg 0.4800

4* materiały pomocnicze
2 %

% 2.0000

-- S --
5* wyciąg

0.0003 m-g/szt
m-g 0.0024
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Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

135
d.3.2 kalk. własna

Naprawa posadzki przed ułożeniem paneli (
usztywnienie, likwidacja skrzypienia)
obmiar  = 95.850 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3.3 45442100-8 Roboty malarskie - pomieszczenia po wymianie okien Nr 24,25,27,28,29 i korytarz 2
136

d.3.3
KNR 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 95.850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.029 r-g/m2
r-g 2.7797

-- M --
2* folia ochronna

1 m2/m2
m2 95.8500

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

137
d.3.3

KNR 4-01
0308-04

Naprawienie uszkodzonych miejsc  powierzchni
do 0.25 m2 po wykuciu nawiewnikow podokien-
nych
obmiar  = 7.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.64 r-g/szt.
r-g 18.4800

-- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatków

3.44 kg/szt.
kg 24.0800

3* piasek do zapraw
0.008 m3/szt.

m3 0.0560

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.1400

6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0.12 m-g/szt.

m-g 0.8400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

138
d.3.3

KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby na stropach - przyjeto 10 %
obmiar  = 9.585 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55 r-g/m2
r-g 5.2718

-- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone)

0.0022 m3/m2
m3 0.0211

3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
1.4 kg/m2

kg 13.4190

4* piasek do zapraw
0.005 m3/m2

m3 0.0479

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 0.0959

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

139
d.3.3

KNR 9-03
0502-04
analogia

Szpachlowanie rys i peknięć masą kryjącą sufi-
tów - przyjeto 10%
obmiar  = 9.585 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.40 r-g/m2
r-g 3.8340

-- M --
2* masa kryjąca Sheetrock Knauf

0.55 kg/m2
kg 5.2718

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
4* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 0.0959

5* środek transportowy''
0.0032 m-g/m2

m-g 0.0307

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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140
d.3.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta-
rych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 95.850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 11.4062

-- M --
2* farby emulsyjne akrylowe nawierzchniowe

0.298 dm3/m2
dm3 28.5633

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

141
d.3.3

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby na ścianach przyjeto 10 %
obmiar  = 31.332 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37 r-g/m2
r-g 11.5928

-- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone)

0.0022 m3/m2
m3 0.0689

3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
1.4 kg/m2

kg 43.8648

4* piasek do zapraw
0.005 m3/m2

m3 0.1567

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 0.3133

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

142
d.3.3

KNR 9-03
0502-04
analogia

Szpachlowanie rys i peknięć masą kryjącą ścian -
przyjeto 10%
obmiar  = 35.480 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.40 r-g/m2
r-g 14.1920

-- M --
2* masa kryjąca Sheetrock Knauf

0.55 kg/m2
kg 19.5140

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
4* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 0.3548

5* środek transportowy''
0.0032 m-g/m2

m-g 0.1135

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

143
d.3.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 354.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 42.2212

-- M --
2* farby lateksowe

0.286 dm3/m2
dm3 101.4728

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

144
d.3.3

KNNR 2 1404-
02

Malowanie grzejników żebrowych
obmiar  = 7.200 m

m

-- R --
1* robocizna

2.17 r-g/m
r-g 15.6240

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.175 dm3/m
dm3 1.2600

3* farba ftalowa nawierzchniowa
0.181 dm3/m

dm3 1.3032

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

145
d.3.3

KNR-W 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż
balkonowe zespolone
obmiar  = 27.600 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0.164 r-g/m2

r-g 4.5264

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

146
d.3.3

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
obmiar  = 13.920 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.28 r-g/m2
r-g 3.8976

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

3.4 45442100-8 Roboty malarskie - klatka schodowa, korytarz I pietro,  korytarze na parterze i wymiana drzwi w   pom. nr 21
sala konferencyjna

147
d.3.4

KNR 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 108.178 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.029 r-g/m2
r-g 3.1372

-- M --
2* folia ochronna

1 m2/m2
m2 108.1780

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

148
d.3.4

KNR 9-03
0502-04
analogia

Szpachlowanie rys i peknięć masą kryjącą sufi-
tów - przyjeto 10%
obmiar  = 10.818 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.40 r-g/m2
r-g 4.3272

-- M --
2* masa kryjąca Sheetrock Knauf

0.55 kg/m2
kg 5.9499

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
4* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 0.1082

5* środek transportowy''
0.0032 m-g/m2

m-g 0.0346

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

149
d.3.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta-
rych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 108.179 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 12.8733

-- M --
2* farby emulsyjne akrylowe nawierzchniowe

0.298 dm3/m2
dm3 32.2373

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

150
d.3.4

KNR 9-03
0502-04
analogia

Szpachlowanie rys i pęknięć masą kryjącą ścian -
przyjeto 10%
obmiar  = 30.461 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.40 r-g/m2
r-g 12.1844

-- M --
2* masa kryjąca Sheetrock Knauf

0.55 kg/m2
kg 16.7536

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
4* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 0.3046

5* środek transportowy''
0.0032 m-g/m2

m-g 0.0975

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

151
d.3.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 304.608 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 36.2484

-- M --
2* farby lateksowe

0.286 dm3/m2
dm3 87.1179
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3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

152
d.3.4

KNR-W 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż
balkonowe zespolone
obmiar  = 25.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.164 r-g/m2
r-g 4.1328

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

153
d.3.4

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 2.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52 r-g/m2
r-g 1.0920

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

154
d.3.4

KNNR-W 3
0809-01

Wyrównywanie podłoży  ościeży przez frezowa-
nie
obmiar  = 1.560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.25 r-g/m2
r-g 1.9500

-- S --
2* szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica

1.06 m-g/m2
m-g 1.6536

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

155
d.3.4

KNNR 2 1104-
02

Montaż ościeżnic drewnianych
obmiar  = 2.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.75 r-g/m2
r-g 3.6750

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0.035 kg/m2
kg 0.0735

3* kołki rozporowe
6 szt./m2

szt. 12.6000

4* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3)

% 15.0000

5* ościeżnice drewniane zwykłe
1 m2/m2

m2 2.1000

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 0.0210

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

156
d.3.4

KNNR 2 1103-
01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych peł-
nych fabrycznie wykończonych z zawiasami,
wkladką, zamkiem i klamkami
obmiar  = 1.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51 r-g/m2
r-g 0.9180

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

1 m2/m2
m2 1.8000

-- S --
3* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 0.0720

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

3.5 45331100-7 Przeniesienie grzejnika w pomieszczeniu nr 28
157

d.3.5 wycena indy-
widualna

Spuszczenie wody w instalacji, ponowne napeł-
nienie, ewentualne  odpowietrzenie instalacji i re-
gulacja - zakres niezbędny do wymiany grzejni-
ków
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

158
d.3.5

KNNR 8 0410-
02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach
spawanych o śr.15-20 mm na ścianie ;
obmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/m
r-g 0.9600

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10.0000
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Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

159
d.3.5

KNNR 8 0422-
02

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o
pow. ogrzewalnej 7.5 m2
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.79 r-g/kpl.
r-g 0.7900

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

160
d.3.5 wycena indy-

widualna

Naprawa tynków na ścianie po zdemontowanym
grzejnikuh ( głuchych, odparzonych)
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

161
d.3.5

KNNR 8 0415-
01

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr.15-
20 mm o połączeniach zaciskowych ze stali węg-
lowej
obmiar 
ilość wymian = 6.000 szt.
długość rury = 10.000 m

szt.

-- R --
1* robocizna

1.38 r-g/szt.
r-g 8.2800

-- M --
2* rury stalowe ze szwem instalacyjne, czarne, z

końcówkami gładkimi
1.05 m/m

m 10.5000

3* materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

162
d.3.5

KNNR 4 0428-
02

Rury stalowe przyłączne o śr. 20 mm do grzejni-
ków żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płyto-
wych konwektorów, nagrzewnic o połączeniu za-
ciskowym ze stali węglowej
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.78 r-g/kpl.
r-g 1.7800

-- M --
2* złączki mosiężne do grzejników o śr. 20 mm

1 szt./kpl.
szt. 1.0000

3* tarczki ochronne
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

163
d.3.5

KNR-W 2-15
0415-03

Grzejniki żeliwne członowe - wielkość "4", do 15
elementów - grzejnik z odzysku
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.25 r-g/kpl.
r-g 3.2500

-- M --
2* grzejniki żeliwne członowe - wielkość"4"

1 szt./kpl.
szt. 1.0000

3* wsporniki do grzejników
4 szt./kpl.

szt. 4.0000

4* uchwyty do grzejników
2 szt./kpl.

szt. 2.0000

5* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
6* środek transportowy

1.7 m-g/kpl.
m-g 1.7000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

3.6 45310000-3 Wymiana opraw oświetleniowych Nr 24,25,27,28,29 i korytarz 2
164

d.3.6
KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z
tworzyw sztucznych lub metalowym
obmiar  = 24.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.555 r-g/szt.
r-g 13.3200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

165
d.3.6

KNR 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych
obmiar  = 24.000 szt.

szt.

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.2153 r-g/szt.

r-g 5.1672

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

166
d.3.6

KNR 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
przykręcane na betonie mocowane na kołkach
kotwiących (ilość mocowań 4)
obmiar  = 15.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.28*0.955=0.2674 r-g/kpl.
r-g 4.0110

-- M --
2* kołki kotwiące

4 szt./kpl.
szt. 60.0000

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

167
d.3.6

KNR 5-08
0511-02

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
opraw oświetleniowych ledowych ze świetlówkami
ledowymi o wymaganym strumieniu świetlnym
obmiar  = 15.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.59*0.955=0.56345 r-g/szt.
r-g 8.4518

-- M --
2* oprawy oświetleniowe ledowe ze świetlówkami le-

dowymi
1 szt./szt.

szt. 15.0000

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

168
d.3.6

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyzna-
czonych punktach pomiarowych płaszczyzny ro-
boczej - pomiar pierwszy
obmiar  = 15.000 punkt

pun
kt

-- R --
1* robocizna

0.4 r-g/punkt
r-g 6.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

169
d.3.6

KNNR-W 9
1201-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyzna-
czonych punktach pomiarowych płaszczyzny ro-
boczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
obmiar  = 7.000 punkt

pun
kt

-- R --
1* robocizna

0.15 r-g/punkt
r-g 1.0500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

Wymiana w wybranych pomieszczeniach: stolarki  okiennej na I piętrze,  posadzek,  malowanie pomieszczeń po wymianie okien na I piętrze, malowanie
ciągów komunikacyjnych, przeniesienie grzejnika, wymiana opraw oświetleniowych
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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