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REMONT KLATEK KOŚCIUSZKI46 nr1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Remont klatek schodowych- roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

spoczniki (1,2*2,25+0,2*1,4)*4+1,4*2,2*4 m2 24,240
płyta stropo-
wa ostatniego
piętra

5,2*2,2 m2 11,440

biegi schodo-
we

1,1*3*8 m2 26,400

ściany nad
lamperią +
część piw-
niczna

1,0*1,3+2,2*1,0+1,1*1,1+5,4*0,9*7+3,0*5,4+2,2*0,9*8+2,2*2,4+2,6*0,9*2-0,8*
0,55*16-1,45*0,6-1,5*0,8*4

m2 68,020

wegarki nad
lamperią

0,2*(0,5+0,5+0,8)*15+(1,5+0,6+0,6)*0,12*4+(1,45+0,6+0,6)*0,12 m2 7,014

ściany lampe-
rii

1,5*(2,6+2,6+1,1+1,3+2,2)+1,5*5,4*9+1,5*2,2*9+2,5*2,5*0,5-0,8*1,5*15-1,45*1,5 m2 100,250

węgarki lam-
perii

(1,5+1,5)*0,20*15-(1,5+1,5)*0,15 m2 8,550

policzki bie-
gów schodo-
wych 

0,3*3*7+0,5*1,2 m2 6,900

RAZEM 252,814
2

d.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową na taśmę m2

2,2*1*15+0,8*1,45*4+2,2*1,5 m2 40,940
RAZEM 40,940

3
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg lastrykowych tj.podestów i stopni folią za pomocą taśmy
oraz balustrad stalowych biegów schodowych

m2

2,80*1,20*9+1,70*2,70*12+1,50*2,80+2,80*9*1,10+1,1*3*9+1,4*2,2*4 m2 159,260
RAZEM 159,260

4
d.1

KNNR 9
0202-05-ana-
logia

Demontaż skrzynek pocztowych, tablic informacyjnych i ponowny montaż. szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

5
d.1

KNR 4-03
1145-02

Demontaż skrzynek stalowych o powierzchni do 0,5m/kw mocowanych śrubami
kotwowymi na podłożu ceglanym- skrzynki po instalacji telewizji kablowej.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2 Remont klatek schodowych-roboty tynkarskie
6

d.2
KNNR 9
0202-01

Wymiana skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych do 10 kg (zakup tablic elektrycz-
nych po stronie inwestora)

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

7
d.2

KNR 2-02
1605-01

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na su-
fitach przy wysokości do 4 m

m2

5,2*2,2 m2 11,440
RAZEM 11,440

8
d.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

9
d.2

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

10
d.2

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 10cm 038 EPS 100
pionowe na lepiku bez siatki metalowej (uzupełnienie wnęk)

m2

1,5*1,6+1,5*0,30*4 m2 4,200
RAZEM 4,200

11
d.2

NNRNKB
202 2609-05

Wtopienie siatki w klej zbrojący w  miejscach  spękania  scian oraz na płytach sty-
ropianowych wnęk

m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

12
d.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją  np. ATLAS
UNI-GRUNTprzed szpachlowaniem ścian i sufitow

m2

płyty spoczni-
kowe 

(1,2*2,25+0,2*1,4)*4+1,4*2,2*4 m2 24,240

płyta stropo-
wa ostatniego
piętra

5,2*2,2 m2 11,440

biegi schodo-
we

1,1*3*8 m2 26,400
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REMONT KLATEK KOŚCIUSZKI46 nr1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ściany nad
lamperią +
część piw-
niczna

1,0*1,3+2,2*1,0+1,1*1,1+5,4*0,9*7+3,0*5,4+2,2*0,9*8+2,2*2,4+2,6*0,9*2-0,8*
0,55*16-1,45*0,6-1,5*0,8*4

m2 68,020

wegarki nad
lamperią

0,2*(0,5+0,5+0,8)*15+(1,5+0,6+0,6)*0,12*4+(1,45+0,6+0,6)*0,12 m2 7,014

RAZEM 137,114
13
d.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie np. Star Contaktem sta-
rych farb olejnych

m2

ściany lampe-
rii

1,5*(2,6+2,6+1,1+1,3+2,2)+1,5*5,4*9+1,5*2,2*9+2,5*2,5*0,5-0,8*1,5*15-1,45*1,5 m2 100,250

policzki bie-
gów schodo-
wych 

0,3*3*7+0,5*1,2 m2 6,900

węgarki lam-
perii

(1,5+1,5)*0,20*15-(1,5+1,5)*0,15 m2 8,550

RAZEM 115,700
14
d.2

KNR 0-17
2609-08
analogia

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym.w otworach
drzwiowych, oknach,podestach i biegach schodowych

m

(2,2+2,2+1)*16+2,6*5+2,2+2,2+1,45+2,5+(2,2+2,2)*4+3*8+(1,45+1,45+0,8+0,8)*
4+3,0*8+(2,2+1,4+1,4)*4+(2,2+1,4+1,4)*4

m 231,350

RAZEM 231,350
15
d.2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścia-
nach na podłożu z tynku

m2

252,814 m2 252,814
RAZEM 252,814

16
d.2

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścia-
nach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

252,814 m2 252,814
RAZEM 252,814

3 Remont klatek schodowych - roboty malarskie
17
d.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi np. ŚNIEŻKA ECO tynków wewnętrz-
nych sufitów

m2

24,24+11,44+26,4 m2 62,080
RAZEM 62,080

18
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  np ŚNIEŻKA ECO  tynków  wew-
nętrznych - gładzi gipsowej ścian

m2

68,08+7,014 m2 75,094
RAZEM 75,094

19
d.3

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi  w  macie np.POLIFARB DĘBICA LUB
ŚNIEŻKA tynków wewnętrznych gładzi gipsowej ścian z  cokolikami  z wcześniej-
szym szpachlowaniem.- uwzględnić cenę z domieszaniem kolorów

m2

ściany lampe-
rii

1,5*(2,6+2,6+1,1+1,3+2,2)+1,5*5,4*9+1,5*2,2*9+2,5*2,5*0,5-0,8*1,5*15-1,45*1,5 m2 100,250

węgarki lam-
perii

(1,5+1,5)*0,20*15-(1,5+1,5)*0,15 m2 8,550

policzki bie-
gów schodo-
wych 

0,3*3*7+0,5*1,2 m2 6,900

RAZEM 115,700
20
d.3

KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych m2

3,0*0,8*9 +1,1*1,1 m2 22,810
RAZEM 22,810

21
d.3

KNR 4-01
1212-21

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników fawierowych m

1,1*0,50 m 0,550
RAZEM 0,550

22
d.3

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 i balustrad
(dotyczy drzwi do piwnicy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.3

KNR 2-02
1214-05
analogia

Poręcz stalowa do piwnicy mocowana za pomocą kotew m

2,8 m 2,800
RAZEM 2,800

24
d.3

KNR-W 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

25
d.3

KNR-W 2-02
1026-03

Skrzydła drzwiowe stalowe zewnetrzne pelne z futryną stalową, klamka i zamkiem
+16 kluczy zewnętrzne pełne (kolor szary, grafit lub brąz)

m2

0,80*2,2 m2 1,760
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,760

4 Remont płyty nad wejściem
26
d.4

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

27
d.4

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie warstwy siatki na ścianach

m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

28
d.4

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR
20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

29
d.4

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych AT-
LAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2
mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkłado-
wej masy tynkarskiej

m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

30
d.4

KNR AT-31
0601-01

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonące m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000
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