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Kosztorys inwestorski dotyczy wykonania robót remontowo-budowlanych frontowej ściany fundamentowej 
budynku mieszkalnego w Gdańsku ul. Rogaczewskiego 44 działka nr 66 obręb 80.
Zakres obejmuje:
- hydroizolacja pionowa i pozioma ściany fundamentowej elewacji frontowej,
- termoizolacja (docieplenie) ściany fundamentowej,
- remont schodów wejściowych do budynku wraz z montażem balustrady,
- wymianę stolarki okiennej 
- wymianę orynnowania i rur spustowych.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Rozbiórki wraz z wykopem

1
d.1

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników na podsypce piaskowej m2

19,90 m2 19,900

RAZEM 19,900

2
d.1

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie
kat. III

m3

29,9 m3 29,900

RAZEM 29,900

3
d.1

KNR 2-01
0321-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
szerokości do 1 m i gł. do 3 m balami drewnianymi w
gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką

m2

19,9 m2 19,900

RAZEM 19,900

4
d.1

KNR 4-01
0105-02

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

m3

{poz.2-poz.8} 29,9 - 3,4 m3 26,500

RAZEM 26,500

5
d.1

KNR 2-31
0103-02
z.o.2.13.
9902-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 26-75
pojazdów na godzinę

m2

19,9 m2 19,900

RAZEM 19,900

6
d.1

KNR 2-31
0104-01
z.o.2.13.
9902-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne -
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 26-75 pojazdów
na godzinę

m2

19,9 m2 19,900

RAZEM 19,900

7
d.1

KNR 2-31
0502-01
z.o.2.13.
9902-01

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów
na godzinę

m2

19,9 m2 19,900

RAZEM 19,900

8
d.1

KNR 4-01
0108-02
0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 9
km grunt.kat. III

m3

3,4 m3 3,400

RAZEM 3,400

9
d.1 analiza

indywidualna

Utylizacja ziemi na wysypisku t

3,4 * 1,6 t 5,440

RAZEM 5,440

2 Naprawa ściany fundamentowej

10
d.2

KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków m2

19,5 m2 19,500

RAZEM 19,500

11
d.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

19,5 m2 19,500

RAZEM 19,500

12
d.2

KNR 4-01
0619-02

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

m2

19,5 m2 19,500

RAZEM 19,500
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.2
KNR 2-02
0923-01

Spoinowanie ścian zaprawą +wykonanie spoinowania
zaprawą odporną na siarczany.

m2

19,5 m2 19,500

RAZEM 19,500

14
d.2 analiza

indywidualna

Dezynfekcja muru preparatami określonymi w
dokumentacji technicznej z zastosowaniem opisanej
technologii

m2

19,5 m2 19,500

RAZEM 19,500

15
d.2 analiza

indywidualna

Przeszycia rys i pęknięć metodą określoną w dokumentacji
technicznej z zastosowaniem opisanej technologii

m2

19,5 m2 19,500

RAZEM 19,500

16
d.2 analiza

indywidualna

Odsalania muru metodą określoną w dokumentacji
technicznej z zastosowaniem opisanej technologii

m2

19,5 m2 19,500

RAZEM 19,500

17
d.2

KNR 0-23
2611-03

Gruntowanie przed uzupełnieniem tynków. m2

19,5 m2 19,500

RAZEM 19,500

18
d.2

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków warstwą wyrównawczą m2

19,5 m2 19,500

RAZEM 19,500

19
d.2

KNR AT-33
0103-03

Wykonanie faset m

19,5 m 19,500

RAZEM 19,500

20
d.2

KNR 0-40
0207-02
analogia

Wykonanie warstwy hydroizolacji budowlanej ze szlamu
uszczelniającego według dokumentacji technicznej.

m2

19,5 m2 19,500

RAZEM 19,500

21
d.2

KNR AT-39
0105-01
analogia

Wykonanie termoizolacji z płyt z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) układanych pionowo na ścianach
zewnętrznych

m2

19,5 m2 19,500

RAZEM 19,500

22
d.2

KNR AT-25
0102-04

Iniekcja grawitacyjna dwurzędowa jednostronna w ścianie
- stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%

m

19,5 m 19,500

RAZEM 19,500

23
d.2

KNR 2-02
0616-03
analogia

Osłonięcie części podziemnej folią budowlaną 2 x
Krotność = 2

m2

19,5 m2 19,500

RAZEM 19,500

24
d.2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
bez gruntowania powierzchni

m2

19,5 m2 19,500

RAZEM 19,500

25
d.2

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy
ocynkowanej

m2

19,9 * 0,12 m2 2,388

RAZEM 2,388
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 Termoizolacja ściany frontowej

26
d.3

KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków - przyjęto 15% m2

226 * 0,15 m2 33,900

RAZEM 33,900

27
d.3

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III -
przyjęto 15%

m2

226 * 0,15 m2 33,900

RAZEM 33,900

28
d.3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

226 - 33,9 m2 192,100

RAZEM 192,100

29
d.3

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją

m2

226 - 33,9 m2 192,100

RAZEM 192,100

30
d.3

KNR 0-23
2611-04

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża -
przyjęto 5%

m2

(226 - 33,9) * 0,05 m2 9,605

RAZEM 9,605

31
d.3

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

226 m2 226,000

RAZEM 226,000

32
d.3

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

226 m2 226,000

RAZEM 226,000

33
d.3

KNR 0-23
0931-01

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

m2

226 m2 226,000

RAZEM 226,000

34
d.3

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome

m2

195,9 m2 195,900

RAZEM 195,900

35
d.3

KNR 0-28
2629-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - montaż listew
startowych do podłoża z cegły

m

19,9 m 19,900

RAZEM 19,900

36
d.3

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna - tynk elewacyjny m2

30,1 m2 30,100

RAZEM 30,100

37
d.3

KNR BC-02
0605-01

Tynk mozaikowy m2

18,8 m2 18,800

RAZEM 18,800

38
d.3

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

195,9 m2 195,900

RAZEM 195,900

39
d.3

KNR 19-01
0538-04

Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o
szer. 25-50 cm z blachy tytan- cynkowej

m2

(19,5 * 2 * 0,25) + 19,5 * 0,5 m2 19,500

RAZEM 19,500
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
40

d.3 analiza
indywidualna

Kontener do wywozu gruzu.

1 1,000

RAZEM 1,000

4 Remont schodów zewnętzrnych

41
d.4

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych -
schody zewnętrzne

m3

1,2 m3 1,200

RAZEM 1,200

42
d.4

Schody granitowe - demontaż, oczyszczenie, impregnacja
i ponowny montaż.

1 1,000

RAZEM 1,000

43
d.4

KNR BC-02
0129-05
analogia

Schody granitowe - Hydrofobizacja podłoży przy renowacji
starego budownictwa preparatem określonym w
dokumentacji technicznej

m2

0,5 * 1,2 + 0,25 * 1,2 m2 0,900

RAZEM 0,900

44
d.4

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i
wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3

1,2 m3 1,200

RAZEM 1,200

45
d.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

t

0,085 t 0,085

RAZEM 0,085

46
d.4

TZKNBK
XVIm 0101-

03

Montaż okładziny schodów. m2

0,5 * 1,2 + 0,25 * 1,2 m2 0,900

RAZEM 0,900

47
d.4

TZKNC N-
K/VI 4/5-a
analogia

Spoinowanie elementów kamiennych materiałami
zbliżonymi do właściwości kamieni

dm2

12 * 0,2 dm2 2,400

RAZEM 2,400

48
d.4

KNR 2-02
1207-05

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i
zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg

m

2,7 m 2,700

RAZEM 2,700

5 Wymiana stolarki okiennej i drzwi stalowe

49
d.5

KNR 4-01
1111-01

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach
drewnianych

m2

(0,14 * 4 + 0,25 * 9 + 1,17 + 1,9) * 2 m2 11,760

RAZEM 11,760

50
d.5

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1
m2

szt.

13 szt. 13,000

RAZEM 13,000

51
d.5

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

9,10 m 9,100

RAZEM 9,100

52
d.5

KNR-W 2-02
1018-01

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o
powierzchni do 0.6 m2

m2

2,81 m2 2,810

RAZEM 2,810

53
d.5

KNR-W 2-02
1018-02

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o
powierzchni 0.6-1.0 m2

m2

1,17 m2 1,170

RAZEM 1,170
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
54

d.5
KNR-W 2-02

1018-04
Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o
powierzchni ponad 1.5 m2

m2

1,9 m2 1,900

RAZEM 1,900

55
d.5

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości
do 1 m

szt

13 szt 13,000

RAZEM 13,000

56
d.5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości
ponad 1 m

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

57
d.5

KSNR 2
1202-03

Montaż drzwi stalowych pełnych m2

1 m2 1,000

RAZEM 1,000

58
d.5

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości
do 25 cm

m

16,8 m 16,800

RAZEM 16,800

6 Rynny i rury spustowe

59
d.6

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej
się do użytku

m2

20 * 0,25 m2 5,000

RAZEM 5,000

60
d.6

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

20 m 20,000

RAZEM 20,000

61
d.6

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

m

21,5 m 21,500

RAZEM 21,500

62
d.6

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy
ocynkowanej

m2

5 m2 5,000

RAZEM 5,000

63
d.6

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy
ocynkowanej

m

20 m 20,000

RAZEM 20,000

64
d.6

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej m

21,5 m 21,500

RAZEM 21,500

65
d.6

NNRNKB
202 0550-08

analogia

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu -
kolanka o śr. 125 mm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

66
d.6

NNRNKB
202 0550-02

analogia

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 80
mm

m

2 m 2,000

RAZEM 2,000

67
d.6

NNRNKB
202 0550-04

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr.
125 mm

m

2 m 2,000

RAZEM 2,000
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

KOSZTORYS:

1 Rozbiórki wraz z wykopem

1
d.1

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników na podsypce
piaskowej

m2

przedmiar = 19,900 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,0974 r-g/m2

r-g 1,9383

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2
d.1

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy
odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów o głębokości do 1.5 m
w gruncie kat. III

m3

przedmiar = 29,900 m3

-- R --

1* 999 robocizna
4,2 r-g/m3

r-g 125,580
0

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

3
d.1

KNR 2-01
0321-02

Pełne umocnienie pionowych ścian
wykopów liniowych o szerokości do 1
m i gł. do 3 m balami drewnianymi w
gruntach suchych kat. III-IV z
rozbiórką

m2

przedmiar = 19,900 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,5765 * 0,955 = 0,550558 r-g/m2

r-g 10,9561

-- M --

2* 2640003 bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III
0,0036 m3/m2

m3 0,0716

3* 2640900 drewno na stemple iglaste nasycone
0,00105 m3/m2

m3 0,0209

4* 1341299 klamry ciesielskie
0,119 kg/m2

kg 2,3681

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,0096 kg/m2

kg 0,1910

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

4
d.1

KNR 4-01
0105-02

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

m3

przedmiar = {poz.2-poz.8} 29,9 - 3,4
= 26,500 m3

-- R --

1* 999 robocizna
1,41 r-g/m3

r-g 37,3650

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

5
d.1

KNR 2-31
0103-02

z.o.2.13. 9902
-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie
podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. III-IV 26-
75 pojazdów na godzinę

m2
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

przedmiar = 19,900 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,1866 * 1,07 = 0,199662 r-g/m2

r-g 3,9733

-- M --

2* 3930000 woda
0,005 m3/m2

m3 0,0995

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

6
d.1

KNR 2-31
0104-01

z.o.2.13. 9902
-01

Warstwy odsączające z piasku w
korycie i na poszerzeniach,
wykonanie i zagęszczanie ręczne -
grubość warstwy po zagęszczeniu 10
cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

przedmiar = 19,900 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,1079 * 1,07 = 0,115453 r-g/m2

r-g 2,2975

-- M --

2* 1601899 piasek
0,123 m3/m2

m3 2,4477

3* 3930000 woda
0,005 m3/m2

m3 0,0995

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

7
d.1

KNR 2-31
0502-01

z.o.2.13. 9902
-01

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5
cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem 26-75
pojazdów na godzinę

m2

przedmiar = 19,900 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,5596 * 1,07 = 0,598772 r-g/m2

r-g 11,9156

-- M --

2* 1601899 piasek
0,063 m3/m2

m3 1,2537

3* 3930000 woda
0,025 m3/m2

m3 0,4975

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

8
d.1

KNR 4-01
0108-02 0108-

04

Wywóz ziemi samochodami
skrzyniowymi na odległość 9 km
grunt.kat. III

m3

przedmiar = 3,400 m3

-- R --

1* 999 robocizna
1,63 r-g/m3

r-g 5,5420

-- S --

2* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0,85+8*0,03 = 1,09 m-g/m3

m-g 3,7060

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6273  Użytkownik: Marcin Jekiel
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa

9
d.1 analiza

indywidualna

Utylizacja ziemi na wysypisku t

przedmiar = 3,4 * 1,6 = 5,440 t

--O--

1* utylizacja ziemi z ukopu
1 t/t

t 5,4400

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2 Naprawa ściany fundamentowej

10
d.2

KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków m2

przedmiar = 19,500 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,33 r-g/m2

r-g 6,4350

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

11
d.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

przedmiar = 19,500 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,272 r-g/m2

r-g 5,3040

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

12
d.2

KNR 4-01
0619-02

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

m2

przedmiar = 19,500 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,15 r-g/m2

r-g 2,9250

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

13
d.2

KNR 2-02
0923-01

Spoinowanie ścian zaprawą +
wykonanie spoinowania zaprawą
odporną na siarczany.

m2

przedmiar = 19,500 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,832 r-g/m2

r-g 16,2240

-- M --

2* 2380807 zaprawa cementowa m. 80
0,003 m3/m2

m3 0,0585

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

4* 35111 żuraw okienny przenośny
0,1078 m-g/m2

m-g 2,1021

Razem koszty bezpośrednie

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6273  Użytkownik: Marcin Jekiel
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

14
d.2 analiza

indywidualna

Dezynfekcja muru preparatami
określonymi w dokumentacji
technicznej z zastosowaniem
opisanej technologii

m2

przedmiar = 19,500 m2

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

15
d.2 analiza

indywidualna

Przeszycia rys i pęknięć metodą
określoną w dokumentacji
technicznej z zastosowaniem
opisanej technologii

m2

przedmiar = 19,500 m2

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

16
d.2 analiza

indywidualna

Odsalania muru metodą określoną w
dokumentacji technicznej z
zastosowaniem opisanej technologii

m2

przedmiar = 19,500 m2

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

17
d.2

KNR 0-23
2611-03

Gruntowanie przed uzupełnieniem
tynków.

m2

przedmiar = 19,500 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,1035 r-g/m2

r-g 2,0183

-- M --

2* 1552327 emulsja gruntująca
0,3 kg/m2

kg 5,8500

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

4* 39500 środek transportowy
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0039

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

18
d.2

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków warstwą
wyrównawczą

m2

przedmiar = 19,500 m2

-- R --

1* 999 robocizna
1,17 r-g/m2

r-g 22,8150

-- M --

2* 1701100 cement portlandzki z dodatkami 25
0,0052 t/m2

t 0,1014

3* 2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 m3/m2

m3 0,0936

4* 1602003 piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 0,5187

5* 3930000 woda z rurociągu
0,0067 m3/m2

m3 0,1307

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6273  Użytkownik: Marcin Jekiel
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

7* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,9750

8* 43211 betoniarka wolnospadowa
elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 0,7800

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

19
d.2

KNR AT-33
0103-03

Wykonanie faset m

przedmiar = 19,500 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,23 r-g/m

r-g 4,4850

-- M --

2* 1470499 faseta remmers dichtspachtel lub
równoważna
0,04 kg/m

kg 0,7800

3* taśma fungenband lub równoważna
1,05 m/m

m 20,4750

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M2)
2 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

20
d.2

KNR 0-40
0207-02
analogia

Wykonanie warstwy hydroizolacji
budowlanej ze szlamu
uszczelniającego według
dokumentacji technicznej.

m2

przedmiar = 19,500 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,32 r-g/m2

r-g 6,2400

-- M --

2* Multi-Baudicht 2K lub równoważny
2,4 kg/m2

kg 46,8000

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

21
d.2

KNR AT-39
0105-01
analogia

Wykonanie termoizolacji z płyt z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
układanych pionowo na ścianach
zewnętrznych

m2

przedmiar = 19,500 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,09*1,5 = 0,135 r-g/m2

r-g 2,6325

-- M --

2* 1561191 płyty z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) gr. 8 cm
1,03 m2/m2

m2 20,0850

3* 1478500 Piana poliuretanowa pistoletowa 750
ml
0,5 szt/m2

szt 9,7500

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M2)
1,5 %

%

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6273  Użytkownik: Marcin Jekiel
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- S --

5* 34000 wyciąg
0,005 m-g/m2

m-g 0,0975

6* 39500 środek transportowy
0,005 m-g/m2

m-g 0,0975

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

22
d.2

KNR AT-25
0102-04

Iniekcja grawitacyjna dwurzędowa
jednostronna w ścianie - stopień
przesiąknięcia wilgocią do 60%

m

przedmiar = 19,500 m

-- R --

1* 999 robocizna
8,4 r-g/m

r-g 163,800
0

-- M --

2* AT25002 Kiesol 1810 lub równoważny
1,24 dm3/m

dm3 24,1800

3* AT25003 zaprawa do zasklepiania otworów
8,19 op./m

op. 159,705
0

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

%

-- S --

5* AT001 urządzenie do wiercenia otworów
7,23 m-g/m

m-g 140,985
0

6* 83100 sprężarka powietrza
0,12 m-g/m

m-g 2,3400

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

23
d.2

KNR 2-02
0616-03
analogia

Osłonięcie części podziemnej folią
budowlaną 2 x
Krotność = 2

m2

przedmiar = 19,500 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,1479 * 2 = 0,2958 r-g/m2

r-g 5,7681

-- M --

2* 2301099 folia budowlana
1,19 * 2 = 2,38 m2/m2

m2 46,4100

3* 3950101 drewno opałowe
0,003 * 2 = 0,006 m3/m2

m3 0,1170

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

5* 34000 wyciąg
0,0048 * 2 = 0,0096 m-g/m2

m-g 0,1872

6* 39599 środek transportowy
0,0019 * 2 = 0,0038 m-g/m2

m-g 0,0741

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

24
d.2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian
fundamentowych z folii kubełkowej
bez gruntowania powierzchni

m2

przedmiar = 19,500 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,067 r-g/m2

r-g 1,3065

-- M --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6273  Użytkownik: Marcin Jekiel
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* 1560340 folia kubełkowa
1,1 m2/m2

m2 21,4500

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
8 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

25
d.2

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w
rozwinięciu do 25 cm z blachy
ocynkowanej

m2

przedmiar = 19,9 * 0,12 = 2,388 m2

-- R --

1* 999 robocizna
2,8772 r-g/m2

r-g 6,8708

-- M --

2* 1120300 blacha stalowa ocynkowana płaska
0,50 mm
5,01 kg/m2

kg 11,9639

3* 1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,028 kg/m2

kg 0,0669

4* 2380807 zaprawa cementowa m. 80
0,002 m3/m2

m3 0,0048

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

6* 39599 środek transportowy
0,0069 m-g/m2

m-g 0,0165

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

3 Termoizolacja ściany frontowej

26
d.3

KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków - przyjęto 15% m2

przedmiar = 226 * 0,15 = 33,900 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,33 r-g/m2

r-g 11,1870

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

27
d.3

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych
zwykłych kat. III - przyjęto 15%

m2

przedmiar = 226 * 0,15 = 33,900 m2

-- R --

1* 999 robocizna
1,22 r-g/m2

r-g 41,3580

-- M --

2* 1701100 cement portlandzki z dodatkami 25
0,0042 t/m2

t 0,1424

3* 2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0044 m3/m2

m3 0,1492

4* 1602003 piasek do zapraw
0,0229 m3/m2

m3 0,7763

5* 3930000 woda z rurociągu
0,0053 m3/m2

m3 0,1797

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6273  Użytkownik: Marcin Jekiel
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

7* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5 t
0,03 m-g/m2

m-g 1,0170

8* 43211 betoniarka wolnospadowa
elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 1,3560

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

28
d.3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

przedmiar = 226 - 33,9 = 192,100 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,272 r-g/m2

r-g 52,2512

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

29
d.3

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą -
dwukrotne gruntowanie emulsją

m2

przedmiar = 226 - 33,9 = 192,100 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,1035 r-g/m2

r-g 19,8824

-- M --

2* 1552327 emulsja gruntująca
0,3 kg/m2

kg 57,6300

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

4* 39500 środek transportowy
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0384

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

30
d.3

KNR 0-23
2611-04

Sprawdzenie przyczepności zaprawy
klejącej do podłoża - przyjęto 5%

m2

przedmiar = (226 - 33,9) * 0,05 =
9,605 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,01 r-g/m2

r-g 0,0961

-- M --

2* 1562600 płyty styropianowe
0,00025 m3/m2

m3 0,0024

3* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych
0,03 kg/m2

kg 0,2882

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

31
d.3

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - przyklejenie płyt
styropianowych do ścian

m2

przedmiar = 226,000 m2

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6273  Użytkownik: Marcin Jekiel
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- R --

1* 999 robocizna
1,329 r-g/m2

r-g 300,354
0

-- M --

2* 1562600 płyty styropianowe 10 cm
0,0525*2 = 0,105 m3/m2

m3 23,7300

3* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych
6 kg/m2

kg 1 
356,000

0

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0135 m-g/m2

m-g 3,0510

6* 39500 środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 2,2600

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

32
d.3

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na
ścianach

m2

przedmiar = 226,000 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,6112 r-g/m2

r-g 138,131
2

-- M --

2* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych
4 kg/m2

kg 904,000
0

3* 3900600 siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 256,510
0

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,007 m-g/m2

m-g 1,5820

6* 39500 środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 1,1752

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

33
d.3

KNR 0-23
0931-01

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

m2

przedmiar = 226,000 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,105 r-g/m2

r-g 23,7300

-- M --

2* 1552328 podkładowa masa tynkarska
0,3 kg/m2

kg 67,8000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

4* 39500 środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-g 0,0904

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6273  Użytkownik: Marcin Jekiel
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem pozycja

Cena jednostkowa

34
d.3

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna
cienkowarstwowa z tynku
mineralnego gr. 2 mm wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ściany płaskie i
powierzchnie poziome

m2

przedmiar = 195,900 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,4913 r-g/m2

r-g 96,2457

-- M --

2* 2350012 sucha mieszanka tynkarska
mineralna
3 kg/m2

kg 587,700
0

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

4* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0064 m-g/m2

m-g 1,2538

5* 39500 środek transportowy
0,009 m-g/m2

m-g 1,7631

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

35
d.3

KNR 0-28
2629-02

Ocieplenie ścian budynków metodą
lekką  - montaż listew startowych do
podłoża z cegły

m

przedmiar = 19,900 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,237 r-g/m

r-g 4,7163

-- M --

2* 1220299 listwa cokołowa
0,21 szt/m

szt 4,1790

3* 8990400 kołki rozporowe z wkrętami
2,58 szt/m

szt 51,3420

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

5* 39500 środek transportowy
0,0002 m-g/m

m-g 0,0040

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

36
d.3

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna - tynk
elewacyjny

m2

przedmiar = 30,100 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,105 r-g/m2

r-g 3,1605

-- M --

2* 1552328 podkładowa masa tynkarska
0,3 kg/m2

kg 9,0300

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

4* 39500 środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-g 0,0120

Razem koszty bezpośrednie

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6273  Użytkownik: Marcin Jekiel
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

37
d.3

KNR BC-02
0605-01

Tynk mozaikowy m2

przedmiar = 18,800 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,56 r-g/m2

r-g 10,5280

-- M --

2* bc02166 koncentrat gruntujący
0,06 dm3/m2

dm3 1,1280

3* bc02167 klej do tynków mozaikowych
0,15 kg/m2

kg 2,8200

4* bc02168 tynk mozaikowy
6,09 kg/m2

kg 114,492
0

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1 %

%

-- S --

6* 95100 środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,1880

7* 35111 żuraw okienny
0,01 m-g/m2

m-g 0,1880

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

38
d.3

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

przedmiar = 195,900 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,05 r-g/m2

r-g 9,7950

-- M --

2* AT26007 preparat gruntujący na podłoża
chłonne
0,25 szt/m2

szt 48,9750

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

39
d.3

KNR 19-01
0538-04

Wykonanie i montaż gzymsów i
pasów elewacyjnych o szer. 25-50
cm z blachy tytan- cynkowej

m2

przedmiar = (19,5 * 2 * 0,25) + 19,5 *
0,5 = 19,500 m2

-- R --

1* 999 robocizna
2,67 r-g/m2

r-g 52,0650

-- M --

2* 1210199 blacha tytan-cynk
5,3 kg/m2

kg 103,350
0

3* 1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe
0,055 kg/m2

kg 1,0725

4* 1330599 gwoździe budowlane okrągłe
ocynkowane
0,06 100 szt./m2

100
szt.

1,1700

5* 1411399 kwas solny techniczny
0,022 kg/m2

kg 0,4290

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6273  Użytkownik: Marcin Jekiel
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

6* 1120701 drut stalowy okrągły miękki
ocynkowany
0,012 kg/m2

kg 0,2340

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,3 %

%

-- S --

8* 34312 wyciąg
0,1 m-g/m2

m-g 1,9500

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

40
d.3 analiza

indywidualna

Kontener do wywozu gruzu.

przedmiar = 1,000

--O--

1* kontener na gruz
1 /

1,0000

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

4 Remont schodów zewnętzrnych

41
d.4

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji
betonowych zbrojonych - schody
zewnętrzne

m3

przedmiar = 1,200 m3

-- R --

1* 999 robocizna
24,76 r-g/m3

r-g 29,7120

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

42
d.4

Schody granitowe - demontaż,
oczyszczenie, impregnacja i
ponowny montaż.

przedmiar = 1,000

-- R --

1* 999 robocizna
3,5 r-g/

r-g 3,5000

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

43
d.4

KNR BC-02
0129-05
analogia

Schody granitowe - Hydrofobizacja
podłoży przy renowacji starego
budownictwa preparatem określonym
w dokumentacji technicznej

m2

przedmiar = 0,5 * 1,2 + 0,25 * 1,2 =
0,900 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,18 r-g/m2

r-g 0,1620

-- M --

2* bc02027 Funcosil SNL
0,89 dm3/m2

dm3 0,8010

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6273  Użytkownik: Marcin Jekiel
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa

44
d.4

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie
betonowe zewnętrzne i wewnętrzne
na gotowym podłożu - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

przedmiar = 1,200 m3

-- R --

1* 999 robocizna
18,8334 r-g/m3

r-g 22,6001

-- M --

2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego
1,02 m3/m3

m3 1,2240

3* 3950001 drewno okrągłe na stemple
budowlane
0,006 m3/m3

m3 0,0072

4* 2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,069 m3/m3

m3 0,0828

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
1 kg/m3

kg 1,2000

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

7* 39599 środek transportowy
0,08 m-g/m3

m-g 0,0960

8* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0,2 m-g/m3

m-g 0,2400

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

45
d.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

t

przedmiar = 0,085 t

-- R --

1* 999 robocizna
42,88 r-g/t

r-g 3,6448

-- M --

2* 1102399 pręty żebrowane 8-14 mm
1020 kg/t

kg 86,7000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

4* 71251 prościarka do prętów
4,3 m-g/t

m-g 0,3655

5* 71231 nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 0,4930

6* 71212 giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 0,4080

7* 34000 wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 0,0680

8* 39599 środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 0,1360

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

46
d.4

TZKNBK
XVIm 0101-03

Montaż okładziny schodów. m2

przedmiar = 0,5 * 1,2 + 0,25 * 1,2 =
0,900 m2

-- R --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6273  Użytkownik: Marcin Jekiel
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
6,83 r-g/m2

r-g 6,1470

-- M --

2* z_16m09 elementy kamienne
1,03*0,5 = 0,515 m2/m2

m2 0,4635

3* z_16m04 klej do kamienia
3,2 kg/m2

kg 2,8800

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
17 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

47
d.4

TZKNC N-
K/VI 4/5-a
analogia

Spoinowanie elementów kamiennych
materiałami zbliżonymi do
właściwości kamieni

dm2

przedmiar = 12 * 0,2 = 2,400 dm2

-- R --

1* 999 robocizna
1,74 r-g/dm2

r-g 4,1760

-- M --

2* Remmers FM TK M5 lub równoważny
1,05 /dm2

2,5200

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

48
d.4

KNR 2-02
1207-05

Balustrady schodowe z prętów
stalowych osadzone i zabetonowane
w co trzecim stopniu o masie ponad
16 kg

m

przedmiar = 2,700 m

-- R --

1* 999 robocizna
2,95 r-g/m

r-g 7,9650

-- M --

2* 1320199 balustrady i pochwyty stalowe
nierdzewne
20 kg/m

kg 54,0000

3* 2380807 zaprawa cementowa m. 80
0,001 m3/m

m3 0,0027

4* 1511599 farba olejna do gruntowania
0,08 dm3/m

dm3 0,2160

5* 1511799 farba olejna nawierzchniowa
0,08 dm3/m

dm3 0,2160

6* 1330299 elektrody
0,6 10 szt./m

10
szt.

1,6200

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

8* 34000 wyciąg
0,03 m-g/m

m-g 0,0810

9* 72211 spawarka elektryczna wirująca 300 A
0,86 m-g/m

m-g 2,3220

10* 39599 środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 0,0270

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6273  Użytkownik: Marcin Jekiel
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

5 Wymiana stolarki okiennej i drzwi stalowe

49
d.5

KNR 4-01
1111-01

Rozszklenie otworów okiennych lub
drzwiowych o ramach drewnianych

m2

przedmiar = (0,14 * 4 + 0,25 * 9 +
1,17 + 1,9) * 2 = 11,760 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,37 r-g/m2

r-g 4,3512

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

50
d.5

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic
drewnianych o powierzchni do 1 m2

szt.

przedmiar = 13,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,85 r-g/szt.

r-g 11,0500

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

51
d.5

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników
drewnianych, stalowych

m

przedmiar = 9,100 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,68 r-g/m

r-g 6,1880

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

52
d.5

KNR-W 2-02
1018-01

Okna z kształtowników z
wysokoudarowego PCW o
powierzchni do 0.6 m2

m2

przedmiar = 2,810 m2

-- R --

1* 999 robocizna
5 r-g/m2

r-g 14,0500

-- M --

2* 8992699 łączniki rozporowe kpl.
12,6 szt/m2

szt 35,4060

3* 1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie
ciśnieniowe
0,53 kg/m2

kg 1,4893

4* 1478101 silikon
0,01 dm3/m2

dm3 0,0281

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+
M4)
15 %

%

6* 1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw
szt. oraz inne przegrody
1,05 szt/m2

szt 2,9505

-- S --

7* 34000 wyciąg
0,05 m-g/m2

m-g 0,1405

8* 39000 środek transportowy
0,05 m-g/m2

m-g 0,1405

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6273  Użytkownik: Marcin Jekiel
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

53
d.5

KNR-W 2-02
1018-02

Okna z kształtowników z
wysokoudarowego PCW o
powierzchni 0.6-1.0 m2

m2

przedmiar = 1,170 m2

-- R --

1* 999 robocizna
3,6 r-g/m2

r-g 4,2120

-- M --

2* 8992699 łączniki rozporowe kpl.
6,3 szt/m2

szt 7,3710

3* 1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie
ciśnieniowe
0,36 kg/m2

kg 0,4212

4* 1478101 silikon
0,01 dm3/m2

dm3 0,0117

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+
M4)
15 %

%

6* 1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw
szt. oraz inne przegrody
1,05 szt/m2

szt 1,2285

-- S --

7* 34000 wyciąg
0,03 m-g/m2

m-g 0,0351

8* 39000 środek transportowy
0,05 m-g/m2

m-g 0,0585

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

54
d.5

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z
wysokoudarowego PCW o
powierzchni ponad 1.5 m2

m2

przedmiar = 1,900 m2

-- R --

1* 999 robocizna
2,44 r-g/m2

r-g 4,6360

-- M --

2* 8992699 łączniki rozporowe kpl.
6 szt/m2

szt 11,4000

3* 1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie
ciśnieniowe
0,27 kg/m2

kg 0,5130

4* 1478101 silikon
0,01 dm3/m2

dm3 0,0190

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+
M4)
15 %

%

6* 1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw
szt. oraz inne przegrody
1,05 szt/m2

szt 1,9950

-- S --

7* 34000 wyciąg
0,05 m-g/m2

m-g 0,0950

8* 39000 środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1140

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

55
d.5

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych
podokienników, długości do 1 m

szt

przedmiar = 13,000 szt

-- R --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6273  Użytkownik: Marcin Jekiel
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
1,69 r-g/szt

r-g 21,9700

-- M --

2* 2380899 zaprawa
0,009 m3/szt

m3 0,1170

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M2)
1,5 %

%

4* 1990099 podokienniki prefabrykowane
12 kg/szt

kg 156,000
0

-- S --

5* 34000 wyciąg
0,06 m-g/szt

m-g 0,7800

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

56
d.5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych
podokienników, długości ponad 1 m

szt

przedmiar = 2,000 szt

-- R --

1* 999 robocizna
2,12 r-g/szt

r-g 4,2400

-- M --

2* 2380899 zaprawa
0,013 m3/szt

m3 0,0260

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M2)
1,5 %

%

4* 1990099 podokienniki prefabrykowane
12 kg/szt

kg 24,0000

-- S --

5* 34000 wyciąg
0,11 m-g/szt

m-g 0,2200

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

57
d.5

KSNR 2 1202-
03

Montaż drzwi stalowych pełnych m2

przedmiar = 1,000 m2

-- R --

1* 999 robocizna
3,36 r-g/m2

r-g 3,3600

-- M --

2* 1322099 drzwi stalowe pełne
1 szt/m2

szt 1,0000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
5,5 %

%

-- S --

4* 39000 środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 0,0300

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

58
d.5

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych
wewnętrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej na ościeżach
szerokości do 25 cm

m

przedmiar = 16,800 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,75 r-g/m

r-g 12,6000

-- M --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6273  Użytkownik: Marcin Jekiel

- 24 -



Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* 1701100 cement portlandzki z dodatkami 25
0,0013 t/m

t 0,0218

3* 2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0012 m3/m

m3 0,0202

4* 1602003 piasek do zapraw
0,0067 m3/m

m3 0,1126

5* 3930000 woda z rurociągu
0,0017 m3/m

m3 0,0286

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

7* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5 t
0,01 m-g/m

m-g 0,1680

8* 43211 betoniarka wolnospadowa
elektryczna
0,02 m-g/m

m-g 0,3360

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

6 Rynny i rury spustowe

59
d.6

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z
blachy nie nadającej się do użytku

m2

przedmiar = 20 * 0,25 = 5,000 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,12 r-g/m2

r-g 0,6000

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

60
d.6

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie
nadającej się do użytku

m

przedmiar = 20,000 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,15 r-g/m

r-g 3,0000

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

61
d.6

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy
nie nadającej się do użytku

m

przedmiar = 21,500 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,11 r-g/m

r-g 2,3650

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

62
d.6

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w
rozwinięciu do 25 cm z blachy
ocynkowanej

m2

przedmiar = 5,000 m2

-- R --

1* 999 robocizna
2,8772 r-g/m2

r-g 14,3860

-- M --

2* 1120300 blacha stalowa ocynkowana płaska
0,50 mm
5,01 kg/m2

kg 25,0500
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* 1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,028 kg/m2

kg 0,1400

4* 2380807 zaprawa cementowa m. 80
0,002 m3/m2

m3 0,0100

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

6* 39599 środek transportowy
0,0069 m-g/m2

m-g 0,0345

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

63
d.6

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15
cm z blachy ocynkowanej

m

przedmiar = 20,000 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,6507 r-g/m

r-g 13,0140

-- M --

2* 1120300 blacha stalowa ocynkowana płaska
0,50 mm
1,8 kg/m

kg 36,0000

3* 1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,021 kg/m

kg 0,4200

4* 1343099 uchwyty do rynien dachowych
ocynkowane
2 szt/m

szt 40,0000

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

6* 39599 środek transportowy
0,0035 m-g/m

m-g 0,0700

7* 34000 wyciąg
0,002 m-g/m

m-g 0,0400

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

64
d.6

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z
blachy ocynkowanej

m

przedmiar = 21,500 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,8351 r-g/m

r-g 17,9547

-- M --

2* 1120300 blacha stalowa ocynkowana płaska
0,50 mm
1,88 kg/m

kg 40,4200

3* 1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,023 kg/m

kg 0,4945

4* 1342999 uchwyty do rur spustowych
ocynkowane
0,33 szt/m

szt 7,0950

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

6* 39599 środek transportowy
0,0028 m-g/m

m-g 0,0602

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6273  Użytkownik: Marcin Jekiel
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

65
d.6

NNRNKB 202
0550-08
analogia

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z
polichlorku winylu - kolanka o śr. 125
mm

szt.

przedmiar = 2,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,2247 r-g/szt.

r-g 0,4494

-- M --

2* 202x078 kolanka okrągłe
1 szt/szt.

szt 2,0000

3* 202x072 klej
0,0023 kg/szt.

kg 0,0046

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

5* 39599 środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,0004

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

66
d.6

NNRNKB 202
0550-02
analogia

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z
polichlorku winylu o śr. 80 mm

m

przedmiar = 2,000 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,3527 r-g/m

r-g 0,7054

-- M --

2* 1565299 rury spustowe okrągłe z PVC
1,01 m/m

m 2,0200

3* 202x076 uchwyty do rur spustowych
0,5 szt/m

szt 1,0000

4* 202x077 złączki
0,24 kpl/m

kpl 0,4800

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

6* 39599 środek transportowy
0,0007 m-g/m

m-g 0,0014

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

67
d.6

NNRNKB 202
0550-04

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z
polichlorku winylu o śr. 125 mm

m

przedmiar = 2,000 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,3779 r-g/m

r-g 0,7558

-- M --

2* 1565299 rury spustowe okrągłe z PVC
1,01 m/m

m 2,0200

3* 202x076 uchwyty do rur spustowych
0,5 szt/m

szt 1,0000

4* 202x077 złączki
0,24 kpl/m

kpl 0,4800

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

6* 39599 środek transportowy
0,0011 m-g/m

m-g 0,0022

Razem koszty bezpośrednie

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6273  Użytkownik: Marcin Jekiel
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem pozycja

Cena jednostkowa

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6273  Użytkownik: Marcin Jekiel
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Rozbiórki wraz z wykopem
	Pozycja: Rozebranie chodników na podsypce piaskowej
	19,90

	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
	29,9

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i gł. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką
	19,9

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
	{poz.2-poz.8} 29,9 - 3,4

	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 26-75 pojazdów na godzinę
	19,9

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	19,9

	Pozycja: Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę
	19,9

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km grunt.kat. III
	3,4

	Pozycja: Utylizacja ziemi na wysypisku
	3,4 * 1,6


	Dział:Naprawa ściany fundamentowej
	Pozycja: Odbicie tynków
	19,5

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	19,5

	Pozycja: Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych
	19,5

	Pozycja: Spoinowanie ścian zaprawą +wykonanie spoinowania zaprawą odporną na siarczany.
	19,5

	Pozycja: Dezynfekcja muru preparatami określonymi w dokumentacji technicznej z zastosowaniem opisanej technologii
	19,5

	Pozycja: Przeszycia rys i pęknięć metodą określoną w dokumentacji technicznej z zastosowaniem opisanej technologii
	19,5

	Pozycja: Odsalania muru metodą określoną w dokumentacji technicznej z zastosowaniem opisanej technologii
	19,5

	Pozycja: Gruntowanie przed uzupełnieniem tynków.
	19,5

	Pozycja: Uzupełnienie tynków warstwą wyrównawczą
	19,5

	Pozycja: Wykonanie faset
	19,5

	Pozycja: Wykonanie warstwy hydroizolacji budowlanej ze szlamu uszczelniającego według dokumentacji technicznej.
	19,5

	Pozycja: Wykonanie termoizolacji z płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) układanych pionowo na ścianach zewnętrznych
	19,5

	Pozycja: Iniekcja grawitacyjna dwurzędowa jednostronna w ścianie - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%
	19,5

	Pozycja: Osłonięcie części podziemnej folią budowlaną 2 x
Krotność = 2
	19,5

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	19,5

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej
	19,9 * 0,12


	Dział:Termoizolacja ściany frontowej
	Pozycja: Odbicie tynków - przyjęto 15%
	226 * 0,15

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III - przyjęto 15%
	226 * 0,15

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	226 - 33,9

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją
	226 - 33,9

	Pozycja: Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża - przyjęto 5%
	(226 - 33,9) * 0,05

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
	226

	Pozycja: Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	226

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
	226

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
	195,9

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - montaż listew startowych do podłoża z cegły
	19,9

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna - tynk elewacyjny
	30,1

	Pozycja: Tynk mozaikowy
	18,8

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	195,9

	Pozycja: Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. 25-50 cm z blachy tytan- cynkowej
	(19,5 * 2 * 0,25) + 19,5 * 0,5

	Pozycja: Kontener do wywozu gruzu.
	1


	Dział:Remont schodów zewnętzrnych
	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody zewnętrzne
	1,2

	Pozycja: Schody granitowe - demontaż, oczyszczenie, impregnacja i ponowny montaż.
	1

	Pozycja: Schody granitowe - Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem określonym w dokumentacji technicznej
	0,5 * 1,2 + 0,25 * 1,2

	Pozycja: Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu
	1,2

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
	0,085

	Pozycja: Montaż okładziny schodów.
	0,5 * 1,2 + 0,25 * 1,2

	Pozycja: Spoinowanie elementów kamiennych materiałami zbliżonymi do właściwości kamieni
	12 * 0,2

	Pozycja: Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg
	2,7


	Dział:Wymiana stolarki okiennej i drzwi stalowe
	Pozycja: Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych
	(0,14 * 4 + 0,25 * 9 + 1,17 + 1,9) * 2

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2
	13

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych
	9,10

	Pozycja: Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2
	2,81

	Pozycja: Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2
	1,17

	Pozycja: Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
	1,9

	Pozycja: Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m
	13

	Pozycja: Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m
	2

	Pozycja: Montaż drzwi stalowych pełnych
	1

	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm
	16,8


	Dział:Rynny i rury spustowe
	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
	20 * 0,25

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	20

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	21,5

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej
	5

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej
	20

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej
	21,5

	Pozycja: (z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 125 mm
	2

	Pozycja: (z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 80 mm
	2

	Pozycja: (z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm
	2



	Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji
	Dział:Rozbiórki wraz z wykopem
	Pozycja:Rozebranie chodników na podsypce piaskowej
	Obmiar:przedmiar =  = 19,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,0974 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
	Obmiar:przedmiar =  = 29,900 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
4,2 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i gł. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką
	Obmiar:przedmiar =  = 19,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,5765 * 0,955 = 0,550558 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III
0,0036 m3/m2
	RMSO:drewno na stemple iglaste nasycone
0,00105 m3/m2
	RMSO:klamry ciesielskie
0,119 kg/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,0096 kg/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
	Obmiar:przedmiar =  = {poz.2-poz.8} 29,9 - 3,4 = 26,500 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,41 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 26-75 pojazdów na godzinę
	Obmiar:przedmiar =  = 19,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,1866 * 1,07 = 0,199662 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:woda
0,005 m3/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	Obmiar:przedmiar =  = 19,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,1079 * 1,07 = 0,115453 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:piasek
0,123 m3/m2
	RMSO:woda
0,005 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
0,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę
	Obmiar:przedmiar =  = 19,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,5596 * 1,07 = 0,598772 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:piasek
0,063 m3/m2
	RMSO:woda
0,025 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
0,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km grunt.kat. III
	Obmiar:przedmiar =  = 3,400 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,63 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t
0,85+8*0,03 = 1,09 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Utylizacja ziemi na wysypisku
	Obmiar:przedmiar =  = 3,4 * 1,6 = 5,440 t
	RMSO:--O--
	RMSO:utylizacja ziemi z ukopu
1 t/t
	Pozycja razem: 


	Dział:Naprawa ściany fundamentowej
	Pozycja:Odbicie tynków
	Obmiar:przedmiar =  = 19,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,33 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar:przedmiar =  = 19,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,272 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych
	Obmiar:przedmiar =  = 19,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,15 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Spoinowanie ścian zaprawą +wykonanie spoinowania zaprawą odporną na siarczany.
	Obmiar:przedmiar =  = 19,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,832 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowa m. 80
0,003 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny
0,1078 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dezynfekcja muru preparatami określonymi w dokumentacji technicznej z zastosowaniem opisanej technologii
	Obmiar:przedmiar =  = 19,500 m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przeszycia rys i pęknięć metodą określoną w dokumentacji technicznej z zastosowaniem opisanej technologii
	Obmiar:przedmiar =  = 19,500 m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odsalania muru metodą określoną w dokumentacji technicznej z zastosowaniem opisanej technologii
	Obmiar:przedmiar =  = 19,500 m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gruntowanie przed uzupełnieniem tynków.
	Obmiar:przedmiar =  = 19,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,1035 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja gruntująca
0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,0002 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie tynków warstwą wyrównawczą
	Obmiar:przedmiar =  = 19,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,17 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki z dodatkami 25
0,0052 t/m2
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 m3/m2
	RMSO:piasek do zapraw
0,0266 m3/m2
	RMSO:woda z rurociągu
0,0067 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2
	RMSO:betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie faset
	Obmiar:przedmiar =  = 19,500 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,23 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:faseta remmers dichtspachtel lub równoważna
0,04 kg/m
	RMSO:taśma fungenband lub równoważna
1,05 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)
2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie warstwy hydroizolacji budowlanej ze szlamu uszczelniającego według dokumentacji technicznej.
	Obmiar:przedmiar =  = 19,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,32 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Multi-Baudicht 2K lub równoważny
2,4 kg/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie termoizolacji z płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) układanych pionowo na ścianach zewnętrznych
	Obmiar:przedmiar =  = 19,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,09*1,5 = 0,135 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) gr. 8 cm
1,03 m2/m2
	RMSO:Piana poliuretanowa pistoletowa 750 ml
0,5 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,005 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,005 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Iniekcja grawitacyjna dwurzędowa jednostronna w ścianie - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%
	Obmiar:przedmiar =  = 19,500 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
8,4 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Kiesol 1810 lub równoważny
1,24 dm3/m
	RMSO:zaprawa do zasklepiania otworów
8,19 op./m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:urządzenie do wiercenia otworów
7,23 m-g/m
	RMSO:sprężarka powietrza
0,12 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Osłonięcie części podziemnej folią budowlaną 2 x
Krotność = 2
	Obmiar:przedmiar =  = 19,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,1479 * 2 = 0,2958 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia budowlana
1,19 * 2 = 2,38 m2/m2
	RMSO:drewno opałowe
0,003 * 2 = 0,006 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,0048 * 2 = 0,0096 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,0019 * 2 = 0,0038 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar:przedmiar =  = 19,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,067 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia kubełkowa
1,1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
8 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej
	Obmiar:przedmiar =  = 19,9 * 0,12 = 2,388 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
2,8772 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm
5,01 kg/m2
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,028 kg/m2
	RMSO:zaprawa cementowa m. 80
0,002 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,0069 m-g/m2
	Pozycja razem: 


	Dział:Termoizolacja ściany frontowej
	Pozycja:Odbicie tynków - przyjęto 15%
	Obmiar:przedmiar =  = 226 * 0,15 = 33,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,33 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III - przyjęto 15%
	Obmiar:przedmiar =  = 226 * 0,15 = 33,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,22 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki z dodatkami 25
0,0042 t/m2
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0044 m3/m2
	RMSO:piasek do zapraw
0,0229 m3/m2
	RMSO:woda z rurociągu
0,0053 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t
0,03 m-g/m2
	RMSO:betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar:przedmiar =  = 226 - 33,9 = 192,100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,272 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją
	Obmiar:przedmiar =  = 226 - 33,9 = 192,100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,1035 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja gruntująca
0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,0002 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża - przyjęto 5%
	Obmiar:przedmiar =  = (226 - 33,9) * 0,05 = 9,605 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,01 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe
0,00025 m3/m2
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych
0,03 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
	Obmiar:przedmiar =  = 226,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,329 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe 10 cm
0,0525*2 = 0,105 m3/m2
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych
6 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0135 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 226,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,6112 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych
4 kg/m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,007 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
	Obmiar:przedmiar =  = 226,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,105 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:podkładowa masa tynkarska
0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,0004 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
	Obmiar:przedmiar =  = 195,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,4913 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:sucha mieszanka tynkarska mineralna
3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0064 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,009 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - montaż listew startowych do podłoża z cegły
	Obmiar:przedmiar =  = 19,900 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,237 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:listwa cokołowa
0,21 szt/m
	RMSO:kołki rozporowe z wkrętami
2,58 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,0002 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyprawa elewacyjna - tynk elewacyjny
	Obmiar:przedmiar =  = 30,100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,105 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:podkładowa masa tynkarska
0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,0004 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynk mozaikowy
	Obmiar:przedmiar =  = 18,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,56 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:koncentrat gruntujący
0,06 dm3/m2
	RMSO:klej do tynków mozaikowych
0,15 kg/m2
	RMSO:tynk mozaikowy
6,09 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,01 m-g/m2
	RMSO:żuraw okienny
0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gruntowanie ręczne
	Obmiar:przedmiar =  = 195,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,05 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący na podłoża chłonne
0,25 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. 25-50 cm z blachy tytan- cynkowej
	Obmiar:przedmiar =  = (19,5 * 2 * 0,25) + 19,5 * 0,5 = 19,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
2,67 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha tytan-cynk
5,3 kg/m2
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe
0,055 kg/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,06 100 szt./m2
	RMSO:kwas solny techniczny
0,022 kg/m2
	RMSO:drut stalowy okrągły miękki ocynkowany
0,012 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
0,3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,1 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kontener do wywozu gruzu.
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000
	RMSO:--O--
	RMSO:kontener na gruz
1 /
	Pozycja razem: 


	Dział:Remont schodów zewnętzrnych
	Pozycja:Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody zewnętrzne
	Obmiar:przedmiar =  = 1,200 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
24,76 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Schody granitowe - demontaż, oczyszczenie, impregnacja i ponowny montaż.
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
3,5 r-g/
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Schody granitowe - Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem określonym w dokumentacji technicznej
	Obmiar:przedmiar =  = 0,5 * 1,2 + 0,25 * 1,2 = 0,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,18 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Funcosil SNL
0,89 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar:przedmiar =  = 1,200 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
18,8334 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:beton zwykły z kruszywa naturalnego
1,02 m3/m3
	RMSO:drewno okrągłe na stemple budowlane
0,006 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,069 m3/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe
1 kg/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,08 m-g/m3
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie
0,2 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 0,085 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
42,88 r-g/t
	RMSO:-- M --
	RMSO:pręty żebrowane 8-14 mm
1020 kg/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:prościarka do prętów
4,3 m-g/t
	RMSO:nożyce do prętów
5,8 m-g/t
	RMSO:giętarka do prętów
4,8 m-g/t
	RMSO:wyciąg
0,8 m-g/t
	RMSO:środek transportowy
1,6 m-g/t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż okładziny schodów.
	Obmiar:przedmiar =  = 0,5 * 1,2 + 0,25 * 1,2 = 0,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
6,83 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:elementy kamienne
1,03*0,5 = 0,515 m2/m2
	RMSO:klej do kamienia
3,2 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
17 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Spoinowanie elementów kamiennych materiałami zbliżonymi do właściwości kamieni
	Obmiar:przedmiar =  = 12 * 0,2 = 2,400 dm2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,74 r-g/dm2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Remmers FM TK M5 lub równoważny
1,05 /dm2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg
	Obmiar:przedmiar =  = 2,700 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
2,95 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:balustrady i pochwyty stalowe nierdzewne
20 kg/m
	RMSO:zaprawa cementowa m. 80
0,001 m3/m
	RMSO:farba olejna do gruntowania
0,08 dm3/m
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa
0,08 dm3/m
	RMSO:elektrody
0,6 10 szt./m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,03 m-g/m
	RMSO:spawarka elektryczna wirująca 300 A
0,86 m-g/m
	RMSO:środek transportowy
0,01 m-g/m
	Pozycja razem: 


	Dział:Wymiana stolarki okiennej i drzwi stalowe
	Pozycja:Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych
	Obmiar:przedmiar =  = (0,14 * 4 + 0,25 * 9 + 1,17 + 1,9) * 2 = 11,760 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,37 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 13,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,85 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych
	Obmiar:przedmiar =  = 9,100 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,68 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 2,810 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
5 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:łączniki rozporowe kpl.
12,6 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0,53 kg/m2
	RMSO:silikon
0,01 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)
15 %
	RMSO:okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody
1,05 szt/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,05 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,05 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 1,170 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
3,6 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:łączniki rozporowe kpl.
6,3 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0,36 kg/m2
	RMSO:silikon
0,01 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)
15 %
	RMSO:okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody
1,05 szt/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,03 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,05 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 1,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
2,44 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:łączniki rozporowe kpl.
6 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0,27 kg/m2
	RMSO:silikon
0,01 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)
15 %
	RMSO:okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody
1,05 szt/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,05 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m
	Obmiar:przedmiar =  = 13,000 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,69 r-g/szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa
0,009 m3/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)
1,5 %
	RMSO:podokienniki prefabrykowane
12 kg/szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,06 m-g/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
2,12 r-g/szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa
0,013 m3/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)
1,5 %
	RMSO:podokienniki prefabrykowane
12 kg/szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,11 m-g/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż drzwi stalowych pełnych
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
3,36 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:drzwi stalowe pełne
1 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
5,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 16,800 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,75 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki z dodatkami 25
0,0013 t/m
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0012 m3/m
	RMSO:piasek do zapraw
0,0067 m3/m
	RMSO:woda z rurociągu
0,0017 m3/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t
0,01 m-g/m
	RMSO:betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,02 m-g/m
	Pozycja razem: 


	Dział:Rynny i rury spustowe
	Pozycja:Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 20 * 0,25 = 5,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,12 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 20,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,15 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 21,500 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,11 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej
	Obmiar:przedmiar =  = 5,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
2,8772 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm
5,01 kg/m2
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,028 kg/m2
	RMSO:zaprawa cementowa m. 80
0,002 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,0069 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej
	Obmiar:przedmiar =  = 20,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,6507 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm
1,8 kg/m
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,021 kg/m
	RMSO:uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,0035 m-g/m
	RMSO:wyciąg
0,002 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej
	Obmiar:przedmiar =  = 21,500 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,8351 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm
1,88 kg/m
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,023 kg/m
	RMSO:uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0,33 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,0028 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 125 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,2247 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kolanka okrągłe
1 szt/szt.
	RMSO:klej
0,0023 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,0002 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 80 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,3527 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rury spustowe okrągłe z PVC
1,01 m/m
	RMSO:uchwyty do rur spustowych
0,5 szt/m
	RMSO:złączki
0,24 kpl/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,0007 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,3779 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rury spustowe okrągłe z PVC
1,01 m/m
	RMSO:uchwyty do rur spustowych
0,5 szt/m
	RMSO:złączki
0,24 kpl/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,0011 m-g/m
	Pozycja razem: 



	Spis treści


