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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE1

mOznakowanie placu budowy taśmą z tworzywa 
sztucznego.

KNR-W 2-19
0102-01

1
d.1

14,000m3,5 * 2 + 7

14,000RAZEM

szt.Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, 
ostrzegawczych, informacyjnych

KNR 2-31
0703-01

2
d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, 
ostrzegawczych, informacyjnych

KNR 2-31
0703-03

3
d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM
REMONT BALKONÓW2

m2Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm 
na ścianach lub podłogach. Skucie wykładzin na 
balkonach wraz z wylewkami betonowymi usunięcie starej 
izolacji, oczyszczenie płyt żelbetowych.

KNR 4-01
0211-03
analogia

4
d.2

6,996m2<mieszkanie 2A/1> 4,4 * 1,59

10,231m2<mieszkanie 2A/4> 5,04 * 2,03

10,231m2<mieszkanie 2A/7> 5,04 * 2,03

27,458RAZEM

m2Rozebranie obróbek blacharskich murów 
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie 
nadającej się do użytku - krawędzie balkonów.

KNR 4-01
0535-08

5
d.2

4,949m2<krawędzie balkonów> (2,03 + 5,04) * 0,35 * 2

4,949RAZEM

mRozebranie rynien z PCV nadających się do użytkuKNR 4-01
0535-03
analogia

6
d.2

7,070m<mieszkanie 2A/7> 5,04 + 2,03

7,070RAZEM

m2Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym 
podłożu- warstwa wyrównawcza pod izolację z papy 
termozgrzewalnej.

ZKNR C-2
0604-01

7
d.2

27,458m227,458

27,458RAZEM

m2(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w 
pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2

NNRNKB
202 0618-03

8
d.2

27,458m227,458

27,458RAZEM

m2Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych 
na przygotowanym podłożu.

ZKNR C-2
0605-07

9
d.2

27,458m227,458

27,458RAZEM

m2Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych 
na przygotowanym podłożu.Dodatek za zmianę grubości o 
10 mm
Krotność = 3

ZKNR C-2
0605-08

10
d.2

27,458m227,458

27,458RAZEM

m2Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 
90. Izolacja przeciw przesączaniu wody.

ZKNR C-2
0309-06

11
d.2

27,458m227,458

27,458RAZEM

m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 
rozwinięciu ponad 25 cm- krawędzie balkonów.

NNRNKB
202 0541-02

12
d.2

4,949m2<krawędzie balkonów> (2,03 + 5,04) * 0,35 * 2

4,949RAZEM

mWklejenie taśmy uszczelniającej CL 152ZKNR C-2
0309-12

13
d.2

11,280m(4,4 + 1,59) * 2 - 0,7
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
26,880m[(5,04 + 2,03) * 2 - 0,7] * 2

38,160RAZEM

mCokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości 
cokolika równej 10 cm

KNR 0-12
1119-01
analogia

14
d.2

38,160m38,16

38,160RAZEM

m2Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych 
metodą zwykłą

KNR 0-12
1118-03

15
d.2

27,458m227,458

27,458RAZEM

m(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o 
śr. 70 mm łączone na zakładkę - montaż rynien. Materiał z 
odzysku.

NNRNKB
202 0548-01

16
d.2

7,070m7,07

7,070RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odl.do 1 km

KNR 4-01
0108-11

17
d.2

1,922m327,458 * 0,07

1,922RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 10

KNR 4-01
0108-12

18
d.2

1,922m31,922

1,922RAZEM

m3Utylizacja gruzu
kalk. własna

19
d.2

1,922m31,922

1,922RAZEM
BALUSTRADY BALKONOWE METALOWE -  M4 I M73

m2Miniowanie krat i balustrad z prętów prostychKNR 4-01
1212-06

20
d.3

22,040m2(3,91 + 1,6) * 2 * 2 <szt. m nr 4 i nr 7>

22,040RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów
prostych

KNR 4-01
1212-05

21
d.3

22,040m222,04

22,040RAZEM

m2Rozebranie wykładziny ściennej z płytek. Rozebranie 
płytek na balustradzie mieszkania nr 1

KNR 4-01
0819-15

22
d.3

1,760m24,4 * 0,4

1,760RAZEM

m2Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowej. Wyrównanie pod montaż podkładu z płyty 
OSB

KNR 4-01
0347-10

23
d.3

1,760m24,4 * 0,4

1,760RAZEM

mDostawa i montaż pochwytu ze stali ocynkowanej 
malowanej proszkowo celem doprowadzenia wysokości 
balustrady do zgodności z aktualnie obowiązującymi 
przepisami.Dla balkonu mieszkania nr 1.

wycena
indywidualna

24
d.3

4,400m4,4

4,400RAZEM

m2Wykonanie warstwy podkładowej pod obróbki blacharskie 
na balustradzie balkonowej
Przymocowanie płyt OSB lub MFP gr 22 mm.Dla balkonu 
mieszkania nr 1.

NNRNKB
202 1136-

01+kalk.włas
na

analogia

25
d.3

1,760m21,76

1,760RAZEM

m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 
rozwinięciu do 25 cm. Krawędź balustrady.Dla balkonu 
mieszkania nr 1.

NNRNKB
202 0541-01

26
d.3

2,640m24,4 * 0,6
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2,640RAZEMREMONT FILARÓW CEGLANYCH4

m2Zabezpieczenie stolarki płytą pilśniowąKNR 19-01
0832-03

27
d.4

12,888m22,4 * 1,79 * 3

12,888RAZEM

mOdbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej 
pasami o szer.do 30 cm

KNNR 3
0601-03

28
d.4

124,160m15,52 * 8

124,160RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odl.do 1 km

KNR 4-01
0108-11

29
d.4

0,745m3124,16 * 0,02 * 0,3

0,745RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 10

KNR 4-01
0108-12

30
d.4

0,745m30,745

0,745RAZEM

m3Utylizacja gruzu
kalk. własna

31
d.4

0,745m30,745

0,745RAZEM

mZewn.profile ciągnione zwykłe o szer.w rozw.do 40cm. 
Dłuższe boki filarów

KNR 2-02
0912-07

32
d.4

62,080m15,52 * 4

62,080RAZEM

mZewn.profile ciągnione zwykłe o szer.w rozw.do 20cm. 
Krótsze boki filarów.

KNR 2-02
0912-03

33
d.4

62,080m15,52 * 4

62,080RAZEM

m2Dwukrotne malowanie wysokojakościowe detalu. 
Malowanie detalu architektonicznego 2-krotnie z 2-krotnym 
zagruntowaniem np. farba silikonowa firmy STO SILCO 
COLOR wg kolorystyki

KNR 19-01
1307-02

34
d.4

37,248m2<filary> 2,4 * 15,52

37,248RAZEM
ROBOTY REMONTOWE - CZĘŚCI ELEWACJI W STREFIE BALKONÓW5

m2Usunięcie warstwy przemalowań preparatami np. firmy 
STO FASSADENABBEIZERwycena

indywidualna

35
d.5

4,792m2<balustrada m. nr 1> (4,4 + 1,59) * 0,8

15,052m2< ściany balkonu m.nr 1> 1,59 * 3,23 + 4,4 * 3,23 - 2,4 *
1,79

37,080m2<ściany balkonów m. nr 4 i 7> (2,03 * 3,23 + 5,04 * 3,23 -
2,4 * 1,79) * 2

20,503m2<spody płyt balkonowych> 2,03 * 5,05 * 2

77,427RAZEM

m2Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie.

KNR 0-17
2608-01

36
d.5

77,427m277,427

77,427RAZEM

m2Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i 
słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.). 
Przyjęto 20 % tynku do uzupełnienia.

KNR 4-01
0710-02

37
d.5

15,485m277,427 * 20%

15,485RAZEM

m2Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna 
szklanego ścian w systemie STO

KNR 0-33 01
-05

38
d.5

77,427m277,427

77,427RAZEM

m2Wykonanie calościowej renowacyjnej powierzchni tynkowej 
za pomocą zaprawy Ispo Klasyk

NNRNKB
202 0933-01

39
d.5

77,427m277,427
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77,427RAZEM

m2Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową 
z gruntowaniem np. firmy STO SILCO COLOR wg 
kolorystyki

KNNR 2
1405-02

40
d.5

77,427m277,427

77,427RAZEM
RUSZTOWANIA6

m2Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i 
rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m

KNR AT-05
1651-02

41
d.6

196,000m2(7 + 2 * 3,5) * 14

196,000RAZEM

m2(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznychNNRNKB
202 1622a-

01

42
d.6

196,000m2196

196,000RAZEM

m2Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych 
przyściennych o wys. do 20 m

KNR-W 2-02
1612-03

43
d.6

196,000m2196

196,000RAZEM

Czas pracy rusztowań grupy
(pozycje: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 
27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40)

44
d.6

sztNaprawa uszkodzeń elewacji po kotwach rusztowania.
wycena

indywidualna

45
d.6

24,000szt24

24,000RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 4712

- 5 -


	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
	Pozycja: Oznakowanie placu budowy taśmą z tworzywa sztucznego.
	3,5 * 2 + 7

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
	2

	Pozycja: Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
	2


	Dział:REMONT BALKONÓW 
	Pozycja: Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach. Skucie wykładzin na balkonach wraz z wylewkami betonowymi usunięcie starej izolacji, oczyszczenie płyt żelbetowych.
	 4,4 * 1,59
	 5,04 * 2,03
	 5,04 * 2,03

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku -  krawędzie balkonów.
	 (2,03 + 5,04) * 0,35 * 2

	Pozycja: Rozebranie rynien z PCV  nadających  się do użytku
	 5,04 + 2,03

	Pozycja: Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu- warstwa wyrównawcza pod izolację z papy termozgrzewalnej.
	27,458

	Pozycja: (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
	27,458

	Pozycja: Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu.
	27,458

	Pozycja: Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu.Dodatek za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3
	27,458

	Pozycja: Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 90. Izolacja przeciw przesączaniu wody.
	27,458

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- krawędzie balkonów.
	 (2,03 + 5,04) * 0,35 * 2

	Pozycja: Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152
	(4,4 + 1,59) * 2 - 0,7
	[(5,04 + 2,03) * 2 - 0,7] * 2

	Pozycja: Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm
	38,16

	Pozycja: Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą
	27,458

	Pozycja: (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 70 mm łączone na zakładkę - montaż rynien. Materiał z odzysku.
	7,07

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	27,458 * 0,07

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 10
	1,922

	Pozycja: Utylizacja gruzu
	1,922


	Dział:BALUSTRADY BALKONOWE METALOWE -  M4 I M7
	Pozycja: Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych
	(3,91 + 1,6) * 2 * 2 

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
	22,04

	Pozycja: Rozebranie wykładziny ściennej z płytek. Rozebranie płytek na balustradzie mieszkania nr 1
	4,4 * 0,4

	Pozycja: Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej. Wyrównanie pod montaż podkładu z płyty OSB
	4,4 * 0,4

	Pozycja: Dostawa i montaż pochwytu ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo celem doprowadzenia wysokości balustrady do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami.Dla balkonu mieszkania nr 1.
	4,4

	Pozycja: Wykonanie warstwy podkładowej pod obróbki blacharskie na balustradzie  balkonowej
Przymocowanie płyt OSB lub MFP gr 22 mm.Dla balkonu mieszkania nr 1.
	1,76

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm. Krawędź balustrady.Dla balkonu mieszkania nr 1.
	4,4 * 0,6


	Dział:REMONT FILARÓW CEGLANYCH
	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki płytą pilśniową
	2,4 * 1,79 * 3

	Pozycja: Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 cm
	15,52 * 8

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	124,16 * 0,02 * 0,3

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 10
	0,745

	Pozycja: Utylizacja gruzu
	0,745

	Pozycja: Zewn.profile ciągnione zwykłe o szer.w rozw.do 40cm. Dłuższe boki filarów
	15,52 * 4

	Pozycja: Zewn.profile ciągnione zwykłe o szer.w rozw.do 20cm. Krótsze boki filarów.
	15,52 * 4

	Pozycja: Dwukrotne malowanie wysokojakościowe detalu. Malowanie detalu architektonicznego 2-krotnie z 2-krotnym zagruntowaniem np. farba silikonowa firmy STO SILCO COLOR wg kolorystyki
	 2,4 * 15,52


	Dział:ROBOTY REMONTOWE - CZĘŚCI ELEWACJI W STREFIE BALKONÓW
	Pozycja: Usunięcie warstwy przemalowań preparatami np. firmy STO FASSADENABBEIZER
	 (4,4 + 1,59) * 0,8
	 1,59 * 3,23 + 4,4 * 3,23 - 2,4 * 1,79
	 (2,03 * 3,23 + 5,04 * 3,23 - 2,4 * 1,79) * 2
	 2,03 * 5,05 * 2

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie.
	77,427

	Pozycja: Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.). Przyjęto 20 % tynku do uzupełnienia.
	77,427 * 20%

	Pozycja: Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego ścian w systemie STO
	77,427

	Pozycja: Wykonanie calościowej renowacyjnej powierzchni tynkowej za pomocą zaprawy Ispo Klasyk
	77,427

	Pozycja: Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową z gruntowaniem np. firmy STO SILCO COLOR wg kolorystyki
	77,427


	Dział:RUSZTOWANIA
	Pozycja: Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
	(7 + 2 * 3,5) * 14

	Pozycja: (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	196

	Pozycja: Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wys. do 20 m
	196

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy
(pozycje: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40)
	Pozycja: Naprawa uszkodzeń elewacji po kotwach rusztowania.
	24





