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PR-Śródmiejska 7-9.kst
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont elewacji budynku ul. Śródmiejska 7-9

1 Elewacja frontowa 
1

d.1
KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań m2

[1.40*1.60*9+1.06*2.56+1.96*3.0+1.95*2.30] m2 33.239
RAZEM 33.239

2
d.1

KNR 4-01
0535-08
CPV
45111300-1
+ 45261000-
4

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienników itp.z blachy m2

podokienniki 
1.45*0.20*9 m2 2.610
gzyms
12.47*0.40+12.47*0.15*2 m2 8.729

RAZEM 11.339
3

d.1
KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy m

15.35 m 15.350
RAZEM 15.350

4
d.1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

12.47 m 12.470
RAZEM 12.470

5
d.1

analiza włas-
na

Demontaż istniejących uchwytów do flag - szt 2 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1

analiza włas-
na

Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu robót markizy wraz ze sprawdze-
niem jej zamocowania i działania

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1

analiza włas-
na

Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu robót anteny satelitarnej wraz ze
sprawdzeniem jej działania

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

[0.83*12.47]-[[1.06+1.96]*0.83] m2 7.844
RAZEM 7.844

9
d.1

KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02
CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-
wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

[12.47*15.35-[1.40*1.60*9+1.06*2.56+1.96*3.0+1.95*2.30]]*20% m2 31.635
RAZEM 31.635

10
d.1

KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z po-
wierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2

12.47*15.35-[1.40*1.60*9+1.06*2.56+1.96*3.0+1.95*2.30] m2 158.176
RAZEM 158.176
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11

d.1
KNR 0-33
0127-01 -
CPV
45442200-9

Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczyszczenia biologiczne i dezynfe-
kującym podłoże

m2

[12.47*15.35-[1.40*1.60*9+1.06*2.56+1.96*3.0+1.95*2.30]]*30% m2 47.453
RAZEM 47.453

12
d.1

KNR 0-33
0127-01 -
CPV
45454100-5

Przygotowanie starego podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowa-
nie preparatem wzmacniającym i zabezpieczającym przeciwgrzybicznie wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2

12.47*15.35-[1.40*1.60*9+1.06*2.56+1.96*3.0+1.95*2.30] m2 158.176
RAZEM 158.176

13
d.1

KNR 19-01
0823-07 + 08
CPV
45443000-4
+45453000-7

Wykonanie cokołu wraz z wypełnieniem ubytków  np. zaprawą na bazie wapna
hydraulicznego trasowego np. Sto Tras WM 02  oraz styk tynku z gruntem za-
bezpieczyć mineralną mikrocementową zaprawą np. Sto Murisol DS (patrz pro-
jekt) lub inną o podobnych właściwościach

m

[0.83*12.47]-[[1.06+1.96]*0.83] m 7.844
RAZEM 7.844

14
d.1

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie odbitych tynków zewnętrznych m2

31.635 m2 31.635
RAZEM 31.635

15
d.1

KNNR 2
1001-01 -
CPV
45410000-4

Wykonanie tynków zewnętrznych np. STOMURISOL GP zaprawa tynkarska
szerokoporowa, wyrównawczej  oraz nałożenie tynku renowacyjnego nawierz-
chniowego z trasem z dodatkiem mikrowłókien np. STOTRASS GLATTPUTZ
lub inne równoważne (patrz projekt) wraz z kosztem rusztowań rusztowań -
ściany płaskie  - jak istniejące

m2

12.47*15.35-[1.40*1.60*9+1.06*2.56+1.96*3.0+1.95*2.30] m2 158.176
RAZEM 158.176

16
d.1

KNR 19-01
0823-07 + 08
CPV
45443000-4
+45453000-7

Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem szblonów i uzupełnie-
nie elementów architektonicznyh - gzymsy podrynnowy wraz z elementami de-
koracyjnymi ( jak isniejące) wykonać np. zaprawą Sto Grobzugmortel lub inną
o równoważną wraz z kosztem rusztowań

m

12.47 m 12.470
RAZEM 12.470

17
d.1

KNR 19-01
0823-04
CPV
45443000-4
+45453000-7

Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem szblonów i uzupełnie-
nie elementów architektonicznyh - gzymsy nad parterem i pod oknami trzecie-
go piętra  wykonać np. zaprawą Sto Grobzugmortel lub inną o podobnych
właściwościach wraz z kosztem rusztowań

m

12.47+12.47 m 24.940
RAZEM 24.940

18
d.1

KNR 19-01
0823-03
CPV
45443000-4
+45453000-7

Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem szblonów i uzupełnie-
nie elementów architektonicznyh -  podokienniki ( jak isniejące) wykonać np.
zaprawą Sto Grobzugmortel lub inną o podobnych właściwościach  wraz z
kosztem rusztowań

m

1.50*9 m 13.500
RAZEM 13.500

19
d.1

KNNR-W 3
1205-01 ana-
logia - CPV
45442300-0

Gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniającym podłoże przed ostatecz-
nym malowaniem np. StoPrim Silikat lubrównoważny - wykonanie powłok grun-
tujących całej powierzchni ścian wraz z elementami dekoracyjnymi wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2

12.47*15.35-[1.40*1.60*9+1.06*2.56+1.96*3.0+1.95*2.30] m2 158.176
RAZEM 158.176
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20

d.1
analiza włas-
na

Malowanie elementów architektonicznyh dekoracyjnych profili elewacyjnych -
gzymsy,  podokienniki oraz obramowania okien ( kolorystyka w uzgodnieniu z
inwestorem i konserwatorem zabytków) wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

gzymsy 
12.47*0.45+12.47*0.40+12.47*0.36 m2 15.089
podokienniki
1.50*0.30*9 m2 4.050

RAZEM 19.139
21

d.1
KNR 0-33
0128-01 ana-
logia - CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów, farbami elewacyjnymi
silikatowymi ( kolorystyka po uzgodnieniach j.w.), wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2

12.47*15.35-[1.40*1.60*9+1.06*2.56+1.96*3.0+1.95*2.30]+19.139 m2 177.315
RAZEM 177.315

22
d.1

KNR 0-23
0931-07

Dodatek za pasy o innej barwie m2

177.315 m2 177.315
RAZEM 177.315

23
d.1

KNR 2-02
0923-04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2

1.50*0.30*9 m2 4.050
RAZEM 4.050

24
d.1

KNR-W 2-02
0515-02
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej - podokienniki zewnętrzne
malowanej proszkowo lub powlekanej

m2

1.50*0.35*9 m2 4.725
RAZEM 4.725

25
d.1

KNR-W 2-02
0520-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytanowo - cynkowej m

12.47 m 12.470
RAZEM 12.470

26
d.1

KNR-W 2-02
0527-02
CPV
45261320-3

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy tytanowo - cynkowej m

15.40 m 15.400
RAZEM 15.400

27
d.1

KNR-W 2-02
0515-02
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej - gzymsy m2

12.47*0.45+12.47*0.25*2 m2 11.847
RAZEM 11.847

28
d.1

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi zewnętrznych m2

1.06*2.56 m2 2.714
RAZEM 2.714

29
d.1

KNNR 2
1104-02

Montaż ościeżnic drewnianych m2

1.06*2.56 m2 2.714
RAZEM 2.714
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30

d.1
KNR-W 2-02
1027-03
CPV
45111300-1
+ 45421000-
4

Drzwi zewnętrzne płycinowe jednoskrzydłowe wyposażone w zameki patento-
wy i samozamykacz - wykonać na wzór istniejących

m2

1.06*2.56 m2 2.714
RAZEM 2.714

31
d.1

KNR 4-01
0711-02
CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie drzwi m2

[1.06+2.56*2]*1.0 m2 6.180
RAZEM 6.180

32
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka - skucie istniejącego podestu - wejście do klatki schodowej m3

1.06*0.6*0.10 m3 0.064
RAZEM 0.064

33
d.1

KNR 2-02
0218-01

Wykonanie nowego podestu - wejście do budynku m3

1.06*0.60*0.05 m3 0.032
RAZEM 0.032

34
d.1

KNR 2-02
1219-03 

Wycieraczki do obuwia zewnętrzne - kratki wema lub inne szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1

KNR 2-02
2112-02

Stopnie proste okładzinowe  - okładzina podestu o szerokości 0,60 m np. gra-
nit płyta grubości ok.5 cm

m

1.06 m 1.060
RAZEM 1.060

36
d.1

KNR-W 4-01
1301-07

Wymiana drzwiczek skrzynek gazowej - 1 szt i elektrycznych szt 2-kształt i for-
ma w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

37
d.1

KNR 4-01
1212-55

Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwiczek skrzynek gazowej i elektrycz-
nych

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

38
d.1

analiza włas-
na

Wykonanie nowego podświetlanego numeru posesji z nazwą ulicy w uzgodnie-
niu z MZBM

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.1

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag w uzgodnieniu z MZBM szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.1

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

7.844*0.02+31.635*0.015+0.064+2.0 m3 2.695
RAZEM 2.695

41
d.1

KNR 4-04
1101-05
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1
km
Krotność = 14

m3
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2.695 m3 2.695

RAZEM 2.695
2 Elewacja tylna od podwórza - budynek główny - docieplenie ścian budynku

42
d.2

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru stalowych krat okiennych o pow.do 2 m2 - do ponownego za-
montowania po wykonaniu prac termoizolacji

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.2

KNR 7-12
0102-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości
krat okiennych

m2

1.50*1.70 m2 2.550
RAZEM 2.550

44
d.2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych m2

2.55 m2 2.550
RAZEM 2.550

45
d.2

KNR 4-01
0320-04

Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł - oczyszczonych i pomalowa-
nych krat po wykonaniu ocieplenia

gniazd.

4 gniazd. 4.000
RAZEM 4.000

46
d.2

analiza włas-
na

Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu robót klimatyzatorów wraz ze
sprawdzeniem ich działania

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

47
d.2

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań m2

1.40*1.60*14+1.07*2.40+0.94*2.10 m2 35.902
RAZEM 35.902

48
d.2

KNR 4-01
0535-08
CPV
45111300-1
+ 45261000-
4

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienników itp.z blachy m2

podokienniki
1.50*14 m2 21.000
gzyms
12.42*0.45+12.42*0.15 m2 7.452

RAZEM 28.452
49

d.2
KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

12.42 m 12.420
RAZEM 12.420

50
d.2

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy m

15.35 m 15.350
RAZEM 15.350

51
d.2

KNR 2-31
0811-02

Rozbiórka istniejącej nawierzchni m2

15.35 m2 15.350
RAZEM 15.350

52
d.2

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) m3

12.42*0.60*0.80 m3 5.962
RAZEM 5.962

53
d.2

KNR 4-01
0347-09

Ścięcie dolnego pasa gzymsu nad drzwiami do klatki schodowej - do 16 cm m2

- 6 -
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1.60*0.50 m2 0.800

RAZEM 0.800
54

d.2
KNR K-01
0103-04

Usunięcie górnej warstwy gzymsu przez frezowanie - do ok 2,5 cm m2

1.70*0.52 m2 0.884
RAZEM 0.884

55
d.2

KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02
CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy wraz z
kosztem rusztowań

m2

[[12.42*15.35]-[1.40*1.60*14+1.07*2.40+0.94*2.10]]*20% m2 30.949
ściany piwnic poniżej terenu
12.42*0.60*10% m2 0.745

RAZEM 31.694
56

d.2
KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z po-
wierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2

[12.42*15.35]-[1.40*1.60*14+1.07*2.40+0.94*2.10] m2 154.745
ściany piwnic poniżej terenu
12.42*0.60 m2 7.452

RAZEM 162.197
57

d.2
KNR 0-33
0127-01 -
CPV
45442200-9

Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczyszczenia biologiczne i dezynfe-
kującym podłoże

m2

[[12.42*15.35]-[1.40*1.60*14+1.07*2.40+0.94*2.10]]*40% m2 61.898
12.42*0.60 m2 7.452

RAZEM 69.350
58

d.2
KNR 0-33
0127-01 -
CPV
45454100-5

Przygotowanie starego podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowa-
nie preparatem wzmacniającym i zabezpieczającym przeciwgrzybicznie wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2

[12.42*15.35]-[1.40*1.60*14+1.07*2.40+0.94*2.10] m2 154.745
12.42*0.60 m2 7.452

RAZEM 162.197
59

d.2
KNR 19-01
0823-07 + 08
CPV
45443000-4
+45453000-7

Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem szblonów i uzupełnie-
nie elementów architektonicznyh - gzymsy podrynnowy i nad parterem oraz
nad drugom piętrem ( jakw projekcie) wykonać np. zaprawą Sto Grobzugmor-
tel lub inną o równoważną wraz z kosztem rusztowań

m

12.42+12.42+12.42 m 37.260
RAZEM 37.260

60
d.2

KNR 19-01
0823-03
CPV
45443000-4
+45453000-7

Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem szblonów i uzupełnie-
nie elementów architektonicznyh -  podokienniki ( jak isniejące) wykonać np.
zaprawą Sto Grobzugmortel lub inną o podobnych właściwościach  wraz z
kosztem rusztowań

m

1.50*14 m 21.000
RAZEM 21.000

61
d.2

KNR 19-01
0823-03
CPV
45443000-4
+45453000-7

Wykonanie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem szblonów i uzupełnie-
nie elementów architektonicznyh -  gzyms nad drzwiami( jak sfrezowany, na
całą długość ściany) wykonać np. zaprawą Sto Grobzugmortel lub inną o pod-
obnych właściwościach  wraz z kosztem rusztowań

m

- 7 -
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12.42 m 12.420

RAZEM 12.420
62

d.2
KNNR 2
1001-01-
CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe III kategorii wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2

31.694 m2 31.694
RAZEM 31.694

63
d.2

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

[12.42*15.35]-[1.40*1.60*14+1.07*2.40+0.94*2.10] m2 154.745
12.42*0.60 m2 7.452

RAZEM 162.197
64

d.2
KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
emulsji asfaltowej - pas poniżej terenu o wys. ok. 60 cm

m2

12.42*0.60 m2 7.452
RAZEM 7.452

65
d.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych (od 0,60 m poniżej terenu do
0,20 m nad poziom terenu) płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15 cm -
przyklejenie płyt  do ścian

m2

12.42*0.80 m2 9.936
RAZEM 9.936

66
d.2

KNR 2-02
1101-07  -
CPV
45233251-3

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - zasypanie wykopu m3

12.42*0.80*0.60 m3 5.962
RAZEM 5.962

67
d.2

KNR 2-31
0511-02
CPV
45233251-3

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - wykonanie opaski po wykonaniu izolacji ścian piwnic

m2

12.42*0.60 m2 7.452
RAZEM 7.452

68
d.2

KNR 4-01
0728-03  -
CPV
45443000-4
+45453000-7

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły
- wykonanie nowego cokołu z tynku cementowego, styk tynku z gruntem za-
bezpieczyć mineralną mikrocementową zaprawą np. Sto Murisol DS (patrz pro-
jekt) lub inną o podobnych właściwościach

m2

12.42*1.43 m2 17.761
RAZEM 17.761

69
d.2

KNR 0-23
2612-09
CPV
45410000-4

Zamocowanie listwy cokołowej m

12.42 m 12.420
RAZEM 12.420

70
d.2

KNR 0-23
2612-01
CPV
45410000-4
+ 45321000-
3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianu EPS 70 grub.15 cm - przykleje-
nie płyt do ścian

m2

[12.42*15.35]-[1.40*1.60*14+1.07*2.40+0.94*2.10] m2 154.745
RAZEM 154.745
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
71

d.2
KNR 0-23
2612-02
CPV
45410000-4
+ 45321000-
3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianu EPS-70 grub. 3 cm - przykleje-
nie płyt do ościeży

m2

[[1.40+2*1.60]*14+[1.07+2*2.40]+[0.94+2*2.10]]*0.30 m2 22.623
RAZEM 22.623

72
d.2

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły szt

[154.745+22.623] szt 177.368
RAZEM 177.368

73
d.2

KNR 0-33
0118-10

Montaż profili elewacyjnych - listwa elewacyjna typu L2  w poniżej okien  parte-
ru

m

12.42 m 12.420
RAZEM 12.420

74
d.2

KNR 0-23
2612-06
CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

154.745+7.452 m2 162.197
RAZEM 162.197

75
d.2

KNR 0-23
2612-07
CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

22.623 m2 22.623
RAZEM 22.623

76
d.2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

8.0 m 8.000
RAZEM 8.000

77
d.2

KNR 0-23
2612-06
CPV
45410000-4
CPV
45442300-0

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół m2

17.761 m2 17.761
RAZEM 17.761

78
d.2

KNR 0-23
0932-02
CPV
45410000-4

Mineralny tynk wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu
wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

154.745+22.623+16.936 m2 194.304
RAZEM 194.304

79
d.2

KNR 0-23
2611-02
CPV
45442300-0

Gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniającym podłoże przed ostatecz-
nym malowaniem np. sto hydrogrund lub inny - wykonanie powłok gruntują-
cych wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

154.745+22.623+16.936+12.42*0.025 m2 194.615
RAZEM 194.615

80
d.2

analiza włas-
na

Malowanie elementów architektonicznyh dekoracyjnych profili elewacyjnych -
gzymsy,  podokienniki  ( kolorystyka w uzgodnieniu z inwestorem i konserwa-
torem zabytków) wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

gzymsy 
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12.42*0.87+12.42*0.24+12.42*0.14 m2 15.525
podokienniki
1.50*0.15*14 m2 3.150

RAZEM 18.675
81

d.2
KNR 0-33
0128-01 ana-
logia - CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów, farbami elewacyjnymi (
kolorystyka po uzgodnieniach j.w.), wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

154.745+22.623 m2 177.368
RAZEM 177.368

82
d.2

KNR 0-23
0931-07 -
CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2

177.368 m2 177.368
RAZEM 177.368

83
d.2

KNR-W 2-02
0515-02
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej - gzymsy m2

12.42*0.55+12.42*0.25 m2 9.936
RAZEM 9.936

84
d.2

KNR 2-02
0923-04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2

1.50*0.30*14 m2 6.300
RAZEM 6.300

85
d.2

KNR-W 2-02
0515-02
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej - podokienniki zewnętrzne
malowanej proszkowo lub powlekanej

m2

1.50*0.34*14 m2 7.140
RAZEM 7.140

86
d.2

KNR-W 2-02
0520-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytanowo - cynkowej m

12.42 m 12.420
RAZEM 12.420

87
d.2

KNR-W 2-02
0527-02
CPV
45261320-3

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy tytanowo - cynkowej m

15.35 m 15.350
RAZEM 15.350

88
d.2

KNR 0-19
0929-09 -
CPV
45421132-8

Wymiana okien drewnianych na okna PCV o podobnych podziałach jak istnie-
jące z obróbką obsadzenia -  okienko nad zadaszeniem elewacja tylna

m2

0.70*0.40 m2 0.280
RAZEM 0.280

89
d.2

KNR 4-01
0711-02
CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okien m2

- 10 -

Norma STD Wersja 4.27



PR-Śródmiejska 7-9.kst
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[0.70+0.40]*2*1.0 m2 2.200

RAZEM 2.200
90

d.2
KSNR 7
0506-01 + 2-
02 1220-04

Wymiana daszku nad klimatyzatorami - z blachy rowkowej m2

1.0*2.50 m2 2.500
RAZEM 2.500

91
d.2

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

34.694*0.01+15.35*0.06+3.0 m3 4.268
RAZEM 4.268

92
d.2

KNR 4-04
1101-05
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1
km
Krotność = 14

m3

4.268 m3 4.268
RAZEM 4.268

3 Tynki wewnętrzne + malowanie - klatka schodowa 
93

d.3
KNR 4-01
0354-05 -
CPV
45111300-1
+ 45421000-
4

Wykucie z muru starych ościeżnic drewnianych z drzwiami - wejście do piwnic m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

94
d.3

KNR-W 2-02
1027-04 -
CPV
45421131-1

Drzwi wejściowe do piwnic wraz z ościeżnicą m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

95
d.3

KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02
CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosz-
tem rusztowań rusztowań

m2

[[[2.05*2+5.10*2]*[4.30+3.03]/2]-[1.04*2.56+1.48*2.10]+[2.05*5.10]]*10% m2 5.709
[[1.42*2+2.60*2]*3.03-[1.48*2.10+0.93*2.05+0.85*2.0]+[1.42*2.60]]*10% m2 2.134
[[5.10*2+2.26*2]*3.03+[0.44*2*2.0+0.44*0.85]-[0.85*2.0+1.0*2.10]+[5.10*2.26]]
*10%

m2 5.446

[[5.10*2+2.26*2]*2.85-[0.70*0.40+0.85*2.0+0.87*2.0+0.90*1.95]+[5.10*2.26]]*
10%

m2 4.800

[[5.10*2+2.23*2]*2.90-[1.49*1.65+0.85*2.0+0.87*2.0+0.80*1.95]+[5.10*2.23]]*
10%

m2 4.643

[[5.10*2+2.23*2]*2.90-[1.49*1.65+0.85*2.0+0.87*2.0+0.80*1.95]+[5.10*2.23]]*
10%

m2 4.643

[[5.10*2+2.17*2]*2.10-[1.49*1.65+0.85*2.0+0.84*2.0]+[5.10*2.17]]*10% m2 3.576
RAZEM 30.951

96
d.3

KNR 4-01
0713-02  -
CPV
45410000-4

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby na stropach,biegach i
spocznikach oraz ścianach klatki schodowej wraz z uzupełnieniem ubytków

m2

[[2.05*2+5.10*2]*[4.30+3.03]/2]-[1.04*2.56+1.48*2.10]+[2.05*5.10] m2 57.094
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[1.42*2+2.60*2]*3.03-[1.48*2.10+0.93*2.05+0.85*2.0]+[1.42*2.60] m2 21.339
[5.10*2+2.26*2]*3.03+[0.44*2*2.0+0.44*0.85]-[0.85*2.0+1.0*2.10]+[5.10*2.26] m2 54.462
[5.10*2+2.26*2]*2.85-[0.70*0.40+0.85*2.0+0.87*2.0+0.90*1.95]+[5.10*2.26] m2 48.003
[5.10*2+2.23*2]*2.90-[1.49*1.65+0.85*2.0+0.87*2.0+0.80*1.95]+[5.10*2.23] m2 46.429
[5.10*2+2.23*2]*2.90-[1.49*1.65+0.85*2.0+0.87*2.0+0.80*1.95]+[5.10*2.23] m2 46.429
[5.10*2+2.17*2]*2.10-[1.49*1.65+0.85*2.0+0.84*2.0]+[5.10*2.17] m2 35.763

RAZEM 309.519
97

d.3
KNNR 2
1401-05  -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną akrylowo- latekso-
wą, odporną na zmywanie, z powłoką z półpołyskiem, kryjącą - klatka schodo-
wa z podniebieniem schodów i zejściem do piwnicy - z wykonaniem i rozbiórką
rusztowań

m2

309.519 m2 309.519
RAZEM 309.519

98
d.3

KNR-W 4-01
1301-07

Montaż drzwiczek skrzynki gazowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

99
d.3

KNR 4-01
1212-55

Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwiczek skrzynek gazowej o wym 0,60*0,
50

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

100
d.3

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

309.519*0.01 m3 3.095
RAZEM 3.095

101
d.3

KNR 4-04
1101-05
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1
km
Krotność = 14

m3

3.095 m3 3.095
RAZEM 3.095

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Remont elewacji budynku ul. Śródmiejska 7-9
1 Elewacja frontowa 
1

d.1
KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusz-
towań rusztowań

m2 33.239

2
d.1

KNR 4-01
0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podo-
kienników itp.z blachy

m2 11.339

3
d.1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy m 15.350

4
d.1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do
użytku

m 12.470

5
d.1

analiza włas-
na

Demontaż istniejących uchwytów do flag - szt 2 szt 2.000

6
d.1

analiza włas-
na

Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu robót
markizy wraz ze sprawdzeniem jej zamocowania i
działania

szt 2.000

7
d.1

analiza włas-
na

Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu robót
anteny satelitarnej wraz ze sprawdzeniem jej dzia-
łania

szt 1.000
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

8
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 7.844

9
d.1

KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02  CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunię-
ciem gruzu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem
rusztowań rusztowań

m2 31.635

10
d.1

KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń
wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem
rusztowań rusztowań

m2 158.176

11
d.1

KNR 0-33
0127-01 -
CPV
45442200-9

Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczysz-
czenia biologiczne i dezynfekującym podłoże

m2 47.453

12
d.1

KNR 0-33
0127-01 -
CPV
45454100-5

Przygotowanie starego podłoża (tynki , cegły) po-
przez jednokrotne gruntowanie preparatem
wzmacniającym i zabezpieczającym przeciwgrzy-
bicznie wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 158.176

13
d.1

KNR 19-01
0823-07 + 08
CPV
45443000-4 +
45453000-7

Wykonanie cokołu wraz z wypełnieniem ubytków
np. zaprawą na bazie wapna hydraulicznego traso-
wego np. Sto Tras WM 02  oraz styk tynku z grun-
tem zabezpieczyć mineralną mikrocementową za-
prawą np. Sto Murisol DS (patrz projekt) lub inną o
podobnych właściwościach

m 7.844

14
d.1

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie odbitych tynków zewnętrznych m2 31.635

15
d.1

KNNR 2 1001-
01 - CPV
45410000-4

Wykonanie tynków zewnętrznych np. STOMURI-
SOL GP zaprawa tynkarska szerokoporowa, wy-
równawczej  oraz nałożenie tynku renowacyjnego
nawierzchniowego z trasem z dodatkiem mikrowłó-
kien np. STOTRASS GLATTPUTZ lub inne równo-
ważne (patrz projekt) wraz z kosztem rusztowań
rusztowań -  ściany płaskie  - jak istniejące

m2 158.176

16
d.1

KNR 19-01
0823-07 + 08
CPV
45443000-4 +
45453000-7

Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykona-
niem szblonów i uzupełnienie elementów architek-
tonicznyh - gzymsy podrynnowy wraz z elementami
dekoracyjnymi ( jak isniejące) wykonać np. zapra-
wą Sto Grobzugmortel lub inną o równoważną
wraz z kosztem rusztowań

m 12.470

17
d.1

KNR 19-01
0823-04 CPV
45443000-4 +
45453000-7

Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykona-
niem szblonów i uzupełnienie elementów architek-
tonicznyh - gzymsy nad parterem i pod oknami
trzeciego piętra  wykonać np. zaprawą Sto Grob-
zugmortel lub inną o podobnych właściwościach
wraz z kosztem rusztowań

m 24.940

18
d.1

KNR 19-01
0823-03 CPV
45443000-4 +
45453000-7

Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykona-
niem szblonów i uzupełnienie elementów architek-
tonicznyh -  podokienniki ( jak isniejące) wykonać
np. zaprawą Sto Grobzugmortel lub inną o podob-
nych właściwościach  wraz z kosztem rusztowań

m 13.500

19
d.1

KNNR-W 3
1205-01 ana-
logia - CPV
45442300-0

Gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniają-
cym podłoże przed ostatecznym malowaniem np.
StoPrim Silikat lubrównoważny - wykonanie powłok
gruntujących całej powierzchni ścian wraz z ele-
mentami dekoracyjnymi wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2 158.176

20
d.1

analiza włas-
na

Malowanie elementów architektonicznyh dekora-
cyjnych profili elewacyjnych - gzymsy,  podokienni-
ki oraz obramowania okien ( kolorystyka w uzgod-
nieniu z inwestorem i konserwatorem zabytków)
wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 19.139
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
21

d.1
KNR 0-33
0128-01 ana-
logia - CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otwo-
rów, farbami elewacyjnymi silikatowymi ( kolorysty-
ka po uzgodnieniach j.w.), wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2 177.315

22
d.1

KNR 0-23
0931-07

Dodatek za pasy o innej barwie m2 177.315

23
d.1

KNR 2-02
0923-04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2 4.050

24
d.1

KNR-W 2-02
0515-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej -
podokienniki zewnętrzne malowanej proszkowo lub
powlekanej

m2 4.725

25
d.1

KNR-W 2-02
0520-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy
tytanowo - cynkowej

m 12.470

26
d.1

KNR-W 2-02
0527-02 CPV
45261320-3

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy tyta-
nowo - cynkowej

m 15.400

27
d.1

KNR-W 2-02
0515-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej -
gzymsy

m2 11.847

28
d.1

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi ze-
wnętrznych

m2 2.714

29
d.1

KNNR 2 1104-
02

Montaż ościeżnic drewnianych m2 2.714

30
d.1

KNR-W 2-02
1027-03 CPV
45111300-1 +
45421000-4

Drzwi zewnętrzne płycinowe jednoskrzydłowe wy-
posażone w zameki patentowy i samozamykacz -
wykonać na wzór istniejących

m2 2.714

31
d.1

KNR 4-01
0711-02 CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie
drzwi

m2 6.180

32
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka - skucie istniejącego podestu - wejście
do klatki schodowej

m3 0.064

33
d.1

KNR 2-02
0218-01

Wykonanie nowego podestu - wejście do budynku m3 0.032

34
d.1

KNR 2-02
1219-03 

Wycieraczki do obuwia zewnętrzne - kratki wema
lub inne

szt. 1.000

35
d.1

KNR 2-02
2112-02

Stopnie proste okładzinowe  - okładzina podestu o
szerokości 0,60 m np. granit płyta grubości ok.5
cm

m 1.060

36
d.1

KNR-W 4-01
1301-07

Wymiana drzwiczek skrzynek gazowej - 1 szt i
elektrycznych szt 2-kształt i forma w uzgodnieniu z
konserwatorem zabytków

szt. 3.000

37
d.1

KNR 4-01
1212-55

Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwiczek
skrzynek gazowej i elektrycznych

szt. 3.000

38
d.1

analiza włas-
na

Wykonanie nowego podświetlanego numeru pose-
sji z nazwą ulicy w uzgodnieniu z MZBM

szt. 1.000

39
d.1

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag w uzgodnieniu z MZBM szt. 1.000

40
d.1

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu bu-
dowy przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3 2.695

41
d.1

KNR 4-04
1101-05 SST1
- CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu bu-
dowy przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp.
1 km
Krotność = 14

m3 2.695
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 Elewacja tylna od podwórza - budynek główny - docieplenie ścian budynku
42

d.2
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru stalowych krat okiennych o
pow.do 2 m2 - do ponownego zamontowania po
wykonaniu prac termoizolacji

szt. 1.000

43
d.2

KNR 7-12
0102-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do
trzeciego stopnia czystości krat okiennych

m2 2.550

44
d.2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów
prostych

m2 2.550

45
d.2

KNR 4-01
0320-04

Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł -
oczyszczonych i pomalowanych krat po wykonaniu
ocieplenia

gniazd. 4.000

46
d.2

analiza włas-
na

Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu robót
klimatyzatorów wraz ze sprawdzeniem ich działa-
nia

szt 2.000

47
d.2

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusz-
towań rusztowań

m2 35.902

48
d.2

KNR 4-01
0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podo-
kienników itp.z blachy

m2 28.452

49
d.2

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do
użytku

m 12.420

50
d.2

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy m 15.350

51
d.2

KNR 2-31
0811-02

Rozbiórka istniejącej nawierzchni m2 15.350

52
d.2

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ze złożeniem urobku na odkład
(kat.gr.III)

m3 5.962

53
d.2

KNR 4-01
0347-09

Ścięcie dolnego pasa gzymsu nad drzwiami do
klatki schodowej - do 16 cm

m2 0.800

54
d.2

KNR K-01
0103-04

Usunięcie górnej warstwy gzymsu przez frezowa-
nie - do ok 2,5 cm

m2 0.884

55
d.2

KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02  CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunię-
ciem gruzu z zaprawy wraz z kosztem rusztowań

m2 31.694

56
d.2

KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń
wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem
rusztowań rusztowań

m2 162.197

57
d.2

KNR 0-33
0127-01 -
CPV
45442200-9

Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczysz-
czenia biologiczne i dezynfekującym podłoże

m2 69.350

58
d.2

KNR 0-33
0127-01 -
CPV
45454100-5

Przygotowanie starego podłoża (tynki , cegły) po-
przez jednokrotne gruntowanie preparatem
wzmacniającym i zabezpieczającym przeciwgrzy-
bicznie wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 162.197

59
d.2

KNR 19-01
0823-07 + 08
CPV
45443000-4 +
45453000-7

Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykona-
niem szblonów i uzupełnienie elementów architek-
tonicznyh - gzymsy podrynnowy i nad parterem
oraz nad drugom piętrem ( jakw projekcie) wyko-
nać np. zaprawą Sto Grobzugmortel lub inną o
równoważną wraz z kosztem rusztowań

m 37.260

60
d.2

KNR 19-01
0823-03 CPV
45443000-4 +
45453000-7

Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykona-
niem szblonów i uzupełnienie elementów architek-
tonicznyh -  podokienniki ( jak isniejące) wykonać
np. zaprawą Sto Grobzugmortel lub inną o podob-
nych właściwościach  wraz z kosztem rusztowań

m 21.000
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
61

d.2
KNR 19-01
0823-03 CPV
45443000-4 +
45453000-7

Wykonanie, naprawa, odtworzenie wraz z wykona-
niem szblonów i uzupełnienie elementów architek-
tonicznyh -  gzyms nad drzwiami( jak sfrezowany,
na całą długość ściany) wykonać np. zaprawą Sto
Grobzugmortel lub inną o podobnych właściwoś-
ciach  wraz z kosztem rusztowań

m 12.420

62
d.2

KNNR 2 1001-
01- CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich
zwykłe III kategorii wraz z kosztem rusztowań rusz-
towań

m2 31.694

63
d.2

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności
zaprawy klejącej do podłoża

m2 162.197

64
d.2

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pas
poniżej terenu o wys. ok. 60 cm

m2 7.452

65
d.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych
(od 0,60 m poniżej terenu do 0,20 m nad poziom
terenu) płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr.
15 cm - przyklejenie płyt  do ścian

m2 9.936

66
d.2

KNR 2-02
1101-07  -
CPV
45233251-3

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na
podł.gruntowym - zasypanie wykopu

m3 5.962

67
d.2

KNR 2-31
0511-02 CPV
45233251-3

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej - wykona-
nie opaski po wykonaniu izolacji ścian piwnic

m2 7.452

68
d.2

KNR 4-01
0728-03  -
CPV
45443000-4 +
45453000-7

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych
kat.III o podłożach z z cegły - wykonanie nowego
cokołu z tynku cementowego, styk tynku z gruntem
zabezpieczyć mineralną mikrocementową zaprawą
np. Sto Murisol DS (patrz projekt) lub inną o pod-
obnych właściwościach

m2 17.761

69
d.2

KNR 0-23
2612-09 CPV
45410000-4

Zamocowanie listwy cokołowej m 12.420

70
d.2

KNR 0-23
2612-01 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianu
EPS 70 grub.15 cm - przyklejenie płyt do ścian

m2 154.745

71
d.2

KNR 0-23
2612-02 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianu
EPS-70 grub. 3 cm - przyklejenie płyt do ościeży

m2 22.623

72
d.2

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych
do ścian z cegły

szt 177.368

73
d.2

KNR 0-33
0118-10

Montaż profili elewacyjnych - listwa elewacyjna ty-
pu L2  w poniżej okien  parteru

m 12.420

74
d.2

KNR 0-23
2612-06 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 162.197

75
d.2

KNR 0-23
2612-07 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2 22.623

76
d.2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem meta-
lowym

m 8.000

77
d.2

KNR 0-23
2612-06 CPV
45410000-4
CPV
45442300-0

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach -
cokół

m2 17.761
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
78

d.2
KNR 0-23
0932-02 CPV
45410000-4

Mineralny tynk wykonywany ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2 194.304

79
d.2

KNR 0-23
2611-02 CPV
45442300-0

Gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniają-
cym podłoże przed ostatecznym malowaniem np.
sto hydrogrund lub inny - wykonanie powłok grun-
tujących wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 194.615

80
d.2

analiza włas-
na

Malowanie elementów architektonicznyh dekora-
cyjnych profili elewacyjnych - gzymsy,  podokienni-
ki  ( kolorystyka w uzgodnieniu z inwestorem i kon-
serwatorem zabytków) wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2 18.675

81
d.2

KNR 0-33
0128-01 ana-
logia - CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otwo-
rów, farbami elewacyjnymi ( kolorystyka po uzgod-
nieniach j.w.), wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2 177.368

82
d.2

KNR 0-23
0931-07 -
CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2 177.368

83
d.2

KNR-W 2-02
0515-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej -
gzymsy

m2 9.936

84
d.2

KNR 2-02
0923-04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2 6.300

85
d.2

KNR-W 2-02
0515-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej -
podokienniki zewnętrzne malowanej proszkowo lub
powlekanej

m2 7.140

86
d.2

KNR-W 2-02
0520-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy
tytanowo - cynkowej

m 12.420

87
d.2

KNR-W 2-02
0527-02 CPV
45261320-3

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy tyta-
nowo - cynkowej

m 15.350

88
d.2

KNR 0-19
0929-09 -
CPV
45421132-8

Wymiana okien drewnianych na okna PCV o pod-
obnych podziałach jak istniejące z obróbką obsa-
dzenia -  okienko nad zadaszeniem elewacja tylna

m2 0.280

89
d.2

KNR 4-01
0711-02 CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie
okien

m2 2.200

90
d.2

KSNR 7 0506-
01 + 2-02
1220-04

Wymiana daszku nad klimatyzatorami - z blachy
rowkowej

m2 2.500

91
d.2

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu bu-
dowy przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3 4.268

92
d.2

KNR 4-04
1101-05 SST1
- CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu bu-
dowy przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp.
1 km
Krotność = 14

m3 4.268
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 Tynki wewnętrzne + malowanie - klatka schodowa 
93

d.3
KNR 4-01
0354-05 -
CPV
45111300-1 +
45421000-4

Wykucie z muru starych ościeżnic drewnianych z
drzwiami - wejście do piwnic

m2 2.000

94
d.3

KNR-W 2-02
1027-04 -
CPV
45421131-1

Drzwi wejściowe do piwnic wraz z ościeżnicą m2 2.000

95
d.3

KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02  CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków z usunięciem gruzu z za-
prawy cem.-wap. wraz z kosztem rusztowań rusz-
towań

m2 30.951

96
d.3

KNR 4-01
0713-02  -
CPV
45410000-4

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z
zeskrob.farby na stropach,biegach i spocznikach
oraz ścianach klatki schodowej wraz z uzupełnie-
niem ubytków

m2 309.519

97
d.3

KNNR 2 1401-
05  - CPV
45442110-1

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą
emulsyjną akrylowo- lateksową, odporną na zmy-
wanie, z powłoką z półpołyskiem, kryjącą - klatka
schodowa z podniebieniem schodów i zejściem do
piwnicy - z wykonaniem i rozbiórką rusztowań

m2 309.519

98
d.3

KNR-W 4-01
1301-07

Montaż drzwiczek skrzynki gazowej szt. 1.000

99
d.3

KNR 4-01
1212-55

Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwiczek
skrzynek gazowej o wym 0,60*0,50

szt. 1.000

100
d.3

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu bu-
dowy przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3 3.095

101
d.3

KNR 4-04
1101-05 SST1
- CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu bu-
dowy przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp.
1 km
Krotność = 14

m3 3.095

Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu
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PR-Śródmiejska 7-9.kst
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Elewacja frontowa 
2 Elewacja tylna od podwórza - budynek

główny - docieplenie ścian budynku
3 Tynki wewnętrzne + malowanie - klatka

schodowa 
RAZEM

Słownie:  
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PR-Śródmiejska 7-9.kst
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 2124.1453

RAZEM

Słownie:  
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PR-Śródmiejska 7-9.kst
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II' m3 0.0019 0.0019
2. benzyna do lakierów dm3 0.1067 0.1067
3. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0.0326 0.0326
4. blacha cynkowo - tytanowa kg 255.3201 255.3201
5. blacha stalowa ocynkowana kg 25.2000 25.2000
6. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 5.1600 5.1600
7. cement portlandzki z dodatkami t 0.3221 0.3221
8. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.0872 0.0872
9. ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0.0284 0.0284

10. daszek - konstrukcja z pokryciem blachą rowko-
wą

m2 2.5000 2.5000

11. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.0170 0.0170
12. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.0041 0.0041
13. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0002 0.0002
14. drut stalowy okrągły 3 mm kg 0.8485 0.8485
15. drzwi drewniane m2 2.0000 2.0000
16. drzwi drewniane zewnętrzne m2 2.7140 2.7140
17. dyble z grzybkami szt 184.4627 184.4627
18. elektrody stalowe do spawania stali szt 27.6000 27.6000
19. elementy kamienne (granit) m 1.0812 1.0812
20. emulsja asfaltowa izolacyjna kg 2.6082 2.6082
21. farba elewacyjna silikatowa l 155.1055 155.1055
22. farba emulsyjna dm3 89.4819 89.4819
23. farba olejna do gruntowania dm3 1.2263 1.2263
24. farba olejna nawierzchniowa dm3 1.1792 1.1792
25. farba wypełniająca kg 1.0184 1.0184
26. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 76.0551 76.0551
27. folia p. włamaniowa m2 0.1073 0.1073
28. gips szpachlowy kg 0.6580 0.6580
29. gips szpachlowy t 0.4333 0.4333
30. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.5160 0.5160
31. haki do muru kg 1.1314 1.1314
32. kątownik aluminiowy ochronny mb 9.4080 9.4080
33. klej' kg 4.0117 4.0117
34. kliny z drewna m3 0.0001 0.0001
35. kołki rozporowe szt 17.5000 17.5000
36. kołki rozporowe plastikowe szt 241.7256 241.7256
37. kołki rozporowe z wkrętami' kpl 32.0436 32.0436
38. kostka brukowa 6 cm szara m2 7.6383 7.6383
39. kotwy stalowe szt 1.6800 1.6800
40. listwa cokołowa m 13.0410 13.0410
41. listwa elewacyjna typu L 2 m 13.6620 13.6620
42. masa zbrojąca do siatki klej kg 607.7430 607.7430
43. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0.5657 0.5657
44. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 1.1816 1.1816
45. numer posesji z podświetlwniem szt 1.0000 1.0000
46. okna PCV m2 0.2800 0.2800
47. ościeżnice drewniane zwykłe m2 2.7140 2.7140
48. papier ścierny w arkuszach ark 2.2280 2.2280
49. pianka poliuretanowa dm3 0.0924 0.0924
50. pianka poliuretanowa kg 0.1950 0.1950
51. piasek m3 10.0784 10.0784
52. płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15 cm m3 1.5401 1.5401
53. płyty komunikacyjne długie m2 0.0377 0.0377
54. płyty komunikacyjne krótkie m2 0.0189 0.0189
55. płyty pomostowe robocze m2 1.4142 1.4142

- 21 -

Norma STD Wersja 4.27



PR-Śródmiejska 7-9.kst
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

56. płyty styropianowe EPS gr. 15 cm' m2 23.9855 23.9855
57. płyty styropianu EPS gr. 3 cm' m2 0.7918 0.7918
58. płyty styropianu XPS gr. 2 cm' m2 3.5683 3.5683
59. preparat do gruntowania wzmacniający podłoże' l 52.9187 52.9187
60. preparat przeciwgrzybiczny l 24.0280 24.0280
61. preparat usuwający zanieczyszczenia biologicz-

ne, dezynfekujący podłoże
l 23.3606 23.3606

62. preparat wzmacniający podłoże l 24.0280 24.0280
63. pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej

3H13(grupa stali 94)
kg 0.1060 0.1060

64. siatka zbrojeniowa z włókna szklanego m2 241.4219 241.4219
65. silikon dm3 0.0168 0.0168
66. silikon' kg 0.1500 0.1500
67. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 3.8185 3.8185
68. szelak kg 0.0042 0.0042
69. szpachlówka celulozowa dm3 0.8485 0.8485
70. środek do usuwania zanieczyszczeń dm3 80.0933 80.0933
71. środek gruntujący kg 0.7700 0.7700
72. środek uplastyczniający do zapraw cemento-

wych
kg 0.3978 0.3978

73. tynk mineralny wierzchni kg 582.9120 582.9120
74. uchwyt do flag kg 2.6000 2.6000
75. uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 10.1475 10.1475
76. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane' kpl 49.7800 49.7800
77. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych
kg 1135.8899 1135.8899

78. wapno suchogaszone t 0.5793 0.5793
79. woda m3 8.9667 8.9667
80. wycieraczki stalowe kg 18.0000 18.0000
81. zaprawa cementowa M 12 m3 0.2918 0.2918
82. zaprawa cementowa na białym cemencie m 80 m3 0.0148 0.0148
83. zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 4.0063 4.0063
84. zaprawa cementowo - wapienna kg 117.6600 117.6600
85. zaprawa cementowo - wapienna M7 m3 0.1139 0.1139
86. zaprawa mineralna kg 23.5320 23.5320
87. zaprawa sztukatorska kg 1519.8750 1519.8750
88. zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.5316 0.5316
89. złom ścierny o spoiwie ceramicznym i żywicz-

nym
kg 0.0212 0.0212

90. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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PR-Śródmiejska 7-9.kst
ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2.3110
2. frezarka do betonu elektr.-ręczna m-g 0.6895
3. piła do cięcia kostki m-g 0.1863
4. rusztowanie rurowe m-g 338.3336
5. samochód skrzyniowy m-g 9.9775
6. spawarka elektryczna m-g 10.8500
7. środek transportowy m-g 6.2240
8. wibrator powierzchniowy m-g 0.9688
9. wyciąg m-g 81.5103

10. żuraw okienny m-g 0.0137
RAZEM

Słownie:  
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