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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Remont pomieszcze ń w budynku "A" i "B" na poziomie -1
1

d.1
Analiza wg
KNR-W 4-03
1147-02

Demontaż opraw oświetleniowych ledowych w sufitach podwieszonych z płyt
gk - oprawy do ponownego montażu

kpl.

<pom 409 A> 10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00

2
d.1

Analiza przez
analogię wg
KNR-W 4-01
0440-06

Rozebranie stropu podwieszanego z płyt g-k m2

<pom 409 A> 35.0 m2 35.00
RAZEM 35.00

3
d.1

Analiza wg
KNR-W 5-08
0201-03

Montaż uchwytów pod uporządkowanie istniejacego okablowania oświetlenia . m

<pom 409 A> 100.0 m 100.00
RAZEM 100.00

4
d.1

Analiza wg
KNR-W 5-08
0209-03

Montaz na gotowych uchwytach istniejącego okablowania m

<pom 409 A> 100.0 m 100.00
RAZEM 100.00

5
d.1

Analiza wg
KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych

m2

<pom 409 A> 35.0 m2 35.00
RAZEM 35.00

6
d.1

Analiza wg
KNR-W 5-08
0512-02

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawy z wcześ-
niejszego demontażu

kpl.

<pom 409 A> 10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00

7
d.1

Analiza wg
KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem szt.

<korytarz bud "B" poziom -1> 27.0 szt. 27.00
<łącznik bud A i B poziom -1>9.0 szt. 9.00

RAZEM 36.00
8

d.1
Analiza wg
KNR-W 4-03
1136-03

Demontaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego szt.

<łącznik bud A i B poziom -1>2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

9
d.1

Analiza wg
KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych szt.

<korytarz bud "B" poziom -1> 4.0 szt. 4.00
<łącznik bud A i B poziom -1>2.0 szt. 2.00

RAZEM 6.00
10

d.1
Analiza wg
KNR-W 4-03
1001-03

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow (nowych i istniejących prowadzo-
nych natynkowo) wtynkowych w betonie

m

<korytarz bud "B" poziom -1> 41.0 m 41.00
<łącznik bud A i B poziom -1>110.0 m 110.00

RAZEM 151.00
11

d.1
Analiza wg
KNR-W 4-03
1010-13

Mechaniczne wykucie wnęki pod puszki podtynkowe szt.

<korytarz bud "B" poziom -1> 6.0 szt. 6.00
<łącznik bud A i B poziom -1>4.0 szt. 4.00

RAZEM 10.00
12

d.1
Analiza wg
KNR-W 5-08
0201-03

Montaż uchwytów pod nowe przewody kabelkowe płaskie oraz istniejące  - w
podłożu beton.

m

<korytarz bud "B" poziom -1> 41.0 m 41.00
<łącznik bud A i B poziom -1>110.0 m 110.00

RAZEM 151.00
13

d.1
Analiza wg
KNR-W 5-08
0209-03

Przewód kabelkowy okrągły 3x1,5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku m

<korytarz bud "B" poziom -1> 50.0 m 50.00
<łącznik bud A i B poziom -1>100.0 m 100.00

RAZEM 150.00
14

d.1
Analiza wg
KNR-W 5-08
0209-03

Przewód kabelkowy istniejący (podłoże betonowe) układany w tynku m
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<łącznik bud A i B poziom -1>10.0 m 10.00

RAZEM 10.00
15

d.1
Analiza wg
KNR-W 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe okrągłe 5x1,5 mm2 mocowane paskami do istniejących
drabinek

m

<korytarz bud "B" poziom -1> 100.0 m 100.00
RAZEM 100.00

16
d.1

Analiza wg
KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm szt.

<korytarz bud "B" poziom -1> 6.0 szt. 6.00
<łącznik bud A i B poziom -1>4.0 szt. 4.00

RAZEM 10.00
17

d.1
Analiza wg
KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżo-
wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej

szt.

<korytarz bud "B" poziom -1> 6.0 szt. 6.00
<łącznik bud A i B poziom -1>4.0 szt. 4.00

RAZEM 10.00
18

d.1
Analiza wg
KNR-W 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących metalowych

kpl.

<korytarz bud "B" poziom -1> 41.0 kpl. 41.00
<łącznik bud A i B poziom -1>15.0 kpl. 15.00

RAZEM 56.00
19

d.1
Analiza wg
KNR-W 5-08
0303-04

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wy-
lotami o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych
przez przykręcenie do istniejacych drabinek kablowych

szt.

<korytarz bud "B" poziom -1> 18.0 szt. 18.00
RAZEM 18.00

20
d.1

Analiza przez
analogię wg
KNR-W 5-08
0511-19

Montaż na gotowym podłożu opraw 60x20 cm ze świetlówkowkami ledowymi -
przykręcanych

kpl.

<korytarz bud "B" poziom -1> 27.0 kpl. 27.00
RAZEM 27.00

21
d.1

Analiza przez
analogię wg
KNR-W 5-08
0511-19

Montaż na gotowym podłożu opraw 60x60 cm ze świetlówkowkami ledowymi -
przykręcanych

kpl.

<łącznik bud A i B poziom -1>9.0 kpl. 9.00
RAZEM 9.00

22
d.1

Analiza przez
analogię wg
KNR-W 5-08
0511-19

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetlenia ledowego awaryjnego  - przy-
kręcanych

kpl.

<korytarz bud "B" poziom -1> 14.0 kpl. 14.00
<łącznik bud A i B poziom -1>5.0 kpl. 5.00

RAZEM 19.00
23

d.1
Analiza przez
analogię wg
KNR-W 5-08
0511-19

Montaż na gotowym podłożu oprawy oświetlenia ledowego ewakucyjnego z
piktogramem  - przykręcanych

kpl.

<łącznik bud A i B poziom -1>1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

24
d.1

KNR-W 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z ce-
gieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

<korytarz bud "B" poziom -1> 41.0 m 41.00
<łącznik bud A i B poziom -1>110.0 m 110.00

RAZEM 151.00
25

d.1
Analiza wg
KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków sufitów i ścian z poszpachlowaniem nierówności - naprawy miejscowe

m2

<korytarz bud "B" poziom -1> 50.0 m2 50.00
RAZEM 50.00

26
d.1

Analiza wg
KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  powierzchni wewnętrznych sufi-
tów i ścian - kolor bialy

m2

<korytarz bud "B" poziom -1> 50.0 m2 50.00
RAZEM 50.00

27
d.1

Analiza wg
KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

<łącznik bud A i B poziom -1>62.0 m2 62.00
RAZEM 62.00
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28

d.1
Analiza przez
analogię wg
KNR-W 4-01
0816-02

Przygotowanie powierzchni podłóg pod nowe wykładziny poprzez oczyszcze-
nie z kleju, uzupełnieniu drobnych ubytków  i przeszlifowaniu

m2

<łącznik bud A i B poziom -1>62.0 m2 62.00
RAZEM 62.00

29
d.1

Analiza przez
analogię wg
KNR-W 2-02
1217-02

Niwelacja różnic pozomów podłogi do 2 cm poprzez montaż progów najazdo-
wych.

m

<łącznik bud A i B poziom -1>5.40 m 5.40
RAZEM 5.40

30
d.1

Analiza wg
KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu tarket (wzór granit kolor grafit
lub szary) bez warstwy izolacyjnej rulonowe

m2

<łącznik bud A i B poziom -1>62.0 m2 62.00
RAZEM 62.00

31
d.1

Analiza przez
analogię wg
KNR-W 2-02
1217-02

Obramowania z kątownika PCV otworów w podłodze i klap rewizyjnych m

<łącznik bud A i B poziom -1>30.40 m 30.40
RAZEM 30.40

32
d.1

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

<łącznik bud A i B poziom -1>62.0 m2 62.00
RAZEM 62.00

33
d.1

KNR-W 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z ce-
gieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

<łącznik bud A i B poziom -1>110.0 m 110.00
RAZEM 110.00

34
d.1

Analiza wlas-
na

Wyniesienie z budynku gruzu spryzmowanego, oraz wywiezienie go przy po-
mocy samochodów z kontenerami na gruz o pojemności do 5 m3.

konte-
nery

<korytarz bud "B" poziom -1> 0.25 konte-
nery

0.25

<łącznik bud A i B poziom -1>0.25 konte-
nery

0.25

RAZEM 0.50
35

d.1
Analiza po-
przez analo-
gię wg KNR-
W 2-02
0616-12 +
KNR-W 4-01
0340-01

Wycięcie w ścianach z gazobetonu bruzd o szerokości 3 cm i głębokości do
10 cm oraz wypełnienie ich pinką poliuretanową niskoprężną

m

20.0 m 20.00
RAZEM 20.00

36
d.1

Analiza wg
KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

200.0 m2 200.00
RAZEM 200.00

37
d.1

Analiza wg
KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

600.00 m2 600.00
RAZEM 600.00

38
d.1

Analiza wg
KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków sufitów z poszpachlowaniem nierówności

m2

50.0 m2 50.00
RAZEM 50.00

39
d.1

Analiza wg
KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków ścian z poszpachlowaniem nierówności

m2

150.0 m2 150.00
RAZEM 150.00

40
d.1

Analiza wg
NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży  - powierzchnie poziome m2

250.0 m2 250.00
RAZEM 250.00

41
d.1

Analiza wg
NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży ~ powierzchnie pionowe m2

750.0 m2 750.00

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4721



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 750.00

42
d.1

Analiza wg
KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gladzie) dwuwarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywa-
ne ręcznie na stropach na podłożu z tynku
Krotność = 2

m2

 
100.0 m2 100.00

RAZEM 100.00
43

d.1
Analiza wg
KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gladzie) dwuwarstwowa wewnętrzne  z gipsu szpachlowego wykonywa-
ne ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
Krotność = 2

m2

354.20 m2 354.20
RAZEM 354.20

44
d.1

Analiza wg
KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym o wysokich parametrach jakośco-
wych i użytkowych powierzchni wewnętrznych sufitów - podłoży gipsowych z
gruntowaniem - kolor bialy

m2

250.0 m2 250.00
RAZEM 250.00

45
d.1

Analiza wg
KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi o wysokich parametrach jakośco-
wych i użytkowych w kolorach powierzchni wewnętrznych ścian -  podłoży gip-
sowych z gruntowaniem - kolory pełne i półpełne

m2

 
750.0 m2 750.00

RAZEM 750.00
2 Prace interwencyjne - remont cz ąstkowy nawierzchni podwórka budynku ul. Smolna 12 o raz schodów ze-

wnętrznych
46

d.2
Analiza wg
KNR-W 4-01
0804-07

Ostrożne zerwanie posadzki cementowej o śr. grubości do 5 cm nie powodują-
ce uszkodzeń nawierzchni asfaltowej znajdującej się pod posadzką, usunięcie
odspojonych fragmentów nawierzchni asfaltowej przyjęto 20% z 100 m2,
oczyszczenie strumieniowo ścierne nawierzchni asfaltowej i odkrytych podłozy
betonowych, załadunek spryzmowanego gruzu z rozbiórki do podstawionych
kontenerów na gruz.

m2

100.0 m2 100.00
RAZEM 100.00

47
d.2

Analiza wg
cen rynko-
wych

Wywiezienie spryzmowanego gruzu przy pomocy samochodów z kontenerami
na gruz o pojemności do 7 m3

konte-
nery

 
(100*0.05+20*0.05)*1.40 8.40
A  (obliczenia pomocnicze) ========

8.40
1.5 konte-

nery
1.50

RAZEM 1.50
48

d.2
Analogia w
przeliczeniu
na 1 m2 wg
KNR 2-31
1106-01

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej podwórka polegajacy na: przecię-
ciu pęknięć w nawierzchni asfaltowej i  wypełnieniu ich lepikami asfaltowymi
drogowymi na zimno, uzupełnieniu odkrytych podłoży betonowych (w łącznęj
ilości - przyjęto 35% z 100 m2) zaprawami systemowymi cementowo-polime-
rowymi, zagruntowaniu naprawionych podłoży betonowych lepikami asfaltowy-
mi drogowymi  na zimno, uzupełnieniu nawierzchni asfaltowej (w łacznęj ilości
- przyjęto 35% z 100 m2 o średniej grubości uzupełnień do 5 cm) workowaną
mieszanką mineralno-asfaltową 0/8 mm do stosowania na zimno przeznaczo-
ną do robót drogowych naprawczych.

m2

100.0 m2 100.00
RAZEM 100.00

49
d.2

Analiza wg
KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej m2

30.0 m2 30.00
RAZEM 30.00

50
d.2

Analiza wg
KNR-W 4-01
0736-01

Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły cera-
micznej

m2

30.0 m2 30.00
RAZEM 30.00

51
d.2

Analiza wg
KNR-W 4-01
0737-01

Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły m2

30.0 m2 30.00
RAZEM 30.00

52
d.2

Analiza wg
KNR-W 4-01
0307-02

Przemurowanie ciągłe przy użyciu zaprawy cementowej pęknieć grubości 1
ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

3.83 m 3.83
RAZEM 3.83

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4721



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
53

d.2
Analiza wg
KNR-W 4-01
0308-01

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. szt.

20.0 szt. 20.00
RAZEM 20.00

54
d.2

Analiza wg
KNR-W 4-01
0731-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych średnio- i drobnoziarnistych
na ścianach płaskich

m2

30.0 m2 30.00
RAZEM 30.00

55
d.2

Analiza wg
KNR-W 2-02
1510-10

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi zewnętrznymi powierzchni ze-
wnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

30.0 m2 30.00
RAZEM 30.00

3 Prace interwencyjne - prace naprawcze na dachu budy nku oficyny ul. Smolna 12
56

d.3
Analiza wg
KNR 7-24
0153-01

Demontaż z dachu nieczynnych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych wraz
z naprawieniem miejsc po ich demontażu.

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

57
d.3

Analiza wg
KNR-W 4-01
0518-04 +
KNR-W 4-01
0518-05 +
Analiza wg
KNR-W 4-01
0441-02 +
Analiza wg
KNR-W 4-01
0441-06

Rozbiórka wtórnego odeskowania wraz z pokryciem z papy m2

2.50*2.0*2+12.0*2.50*4.0 m2 130.00
10.0*2.0 m2 20.00
 

RAZEM 150.00
58

d.3
Analiza wg
KNR-W 2-02
0404-01

Wykonanie konstrukcji drewnianych pod nowe deskowanie elementów dachu m2

85.0 m2 85.00
RAZEM 85.00

59
d.3

Analiza wg
KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie z płyt OSB grubości 25 mm m2

85.0 m2 85.00
RAZEM 85.00

60
d.3

Analiza wg
KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

85.0 m2 85.00
RAZEM 85.00

61
d.3

Analiza wg
KNR-W 4-01
0310-01

Nsaprawa kominów z cegieł poprzez przemurowanie pęknięć i rozwarstwień m3

1 m3 1.00
RAZEM 1.00

4 Remont stolarki drzwiowej i okiennej
62

d.4
Analiza wg
KNR-W 4-01
0353-04 wsp
do R=2,0

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych stolarki drzwiowej szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

63
d.4

Analiza wg
KNR-W 2-02
1019-05 wsp
do R=2,20
analiza na 1
szt  przez
analogię 

Wykonanie, dostawa i montaż nowej stolarki drzwiowej o wymiarach w świetle
muru 1000x2220 mm (w świetle ościeżnicy 900x2175 mm), w tym: ościeżnica
z drewna sosnowego klejonego o przekroju ramiaka 160x50 mm, opaska
drzwiowa jednostronna profilowana o przekroju 30x80 mm,  ćwierćwałek profi-
lowany jednostronny z drewna sosnowego o przekroju 20x20 mm, skrzydło
drzwiowe filongowe (3 płyciny) z drewna sosnowego klejonego wykonane
zgodnie z istniejącym wzorem, zawiasy wkręcane regulowane 3 sztuki na 1
skrzydło drzwiowe. Zamawiający dostarcza zamki podklamkowe o dormnaß 65
mm i rozstawie 72 mm i szerokości blachy czołowej 20 mm z funkcją antypa-
niczną w klasie C dla drzwi owtieranych do środka pomieszczenia lub równo-
ważny, wkładka do zamka typu yale, klamki i szyldy, samozamykacz wrębowy,
elektrozaczep z blachą ryglową. Stolarka malowana na kolor biały RAL 9010.
(pom nr 263, 283 A)

szt
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2.0 szt 2.00

RAZEM 2.00
5 Zamurowanie nieczynnych przej ść między pokojami biurowymi w budynku A i B przy ul. Wie jskiej 6/8

64
d.5

Analiza wg
KNR-W 2-02
2004-01 tylko
R ze wsp. 0,
40

Rozebranie zabudów gipsokartonowych na stelażach metalowych m2

12.0 m2 12.00
RAZEM 12.00

65
d.5

Analiza wg
KNR-W 4-01
0353-04 wsp
do R=2,0

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych stolarki drzwiowej szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

66
d.5

Analiza wg
KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego gr 10 cm

m3

1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50

67
d.5

Analiza wg
KNR-W 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianachna
podłożu z  gazo- i pianobetonów

m2

12.0 m2 12.00
RAZEM 12.00

68
d.5

Analiza wg
NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży ~ powierzchnie pionowe m2

12.0 m2 12.00
 

RAZEM 12.00
69

d.5
Analiza wg
KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gladzie) dwuwarstwowa wewnętrzne  z gipsu szpachlowego wykonywa-
ne ręcznie na ścianach.
Krotność = 2

m2

 
12.0 m2 12.00
 

RAZEM 12.00
70

d.5
Analiza wg
KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków ścian z poszpachlowaniem nierówności

m2

120.0 m2 120.00
RAZEM 120.00

71
d.5

Analiza wg
KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi o wysokich parametrach jakośco-
wych i użytkowych w kolorach powierzchni wewnętrznych ścian -  podłoży gip-
sowych z gruntowaniem - kolory pełne i półpełne

m2

 
132.0 m2 132.00
 

RAZEM 132.00
6 Malowanie pomieszcze ń w budynkach A i B przy ul. Wiejskiej 6/8, Frascati  2 i Smolnej 12 w Warszawie

72
d.6

Analiza wg
KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

200.00 m2 200.00
 

RAZEM 200.00
73

d.6
Analiza wg
KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

500.00 m2 500.00
RAZEM 500.00

74
d.6

Analiza wg
KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków sufitów z poszpachlowaniem nierówności

m2

350.0 m2 350.00
RAZEM 350.00

75
d.6

Analiza wg
KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków ścian z poszpachlowaniem nierówności

m2

900.0 m2 900.00
RAZEM 900.00
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76

d.6
Analiza wg
NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży  - powierzchnie poziome m2

550.0 m2 550.00
 

RAZEM 550.00
77

d.6
Analiza wg
NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży ~ powierzchnie pionowe m2

1400.0 m2 1400.00
 

RAZEM 1400.00
78

d.6
Analiza wg
KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gladzie) dwuwarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywa-
ne ręcznie na stropach na podłożu z tynku
Krotność = 2

m2

 
200.0 m2 200.00
 

RAZEM 200.00
79

d.6
Analiza wg
KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gladzie) dwuwarstwowa wewnętrzne  z gipsu szpachlowego wykonywa-
ne ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
Krotność = 2

m2

<pom kasy>70.0 m2 70.00
 
500.0 m2 500.00
 

RAZEM 570.00
80

d.6
Analiza wg
KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  o wysokich parametrach jakośco-
wych i użytkowych powierzchni wewnętrznych sufitów - podłoży gipsowych z
gruntowaniem - kolor bialy

m2

550.0 m2 550.00
 

RAZEM 550.00
81

d.6
Analiza wg
KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi o wysokich parametrach jakośco-
wych i użytkowych w kolorach powierzchni wewnętrznych ścian -  podłoży gip-
sowych z gruntowaniem - kolory pełne i półpełne

m2

 
1400.0 m2 1400.00
 

RAZEM 1400.00
7 Remont czerpni powietrza wraz z kanałami

82
d.7

Analiza wg
KNR-W 2-25
0206-01 +
KNR-W 2-25
0206-02

Tymczasowe zadaszenie nad odkrywanymi kanałami czerpni powietrza. Zada-
szenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - budowa oraz rozebranie

m2

16.0*3.0 m2 48.00
RAZEM 48.00

83
d.7

Analiza wg
TZKNBK
XVIm 0103-
03

Ostrożny demontaż nakryw blokowych o przekroju elementów do 0.06 m2  -
marmur Sławniowice - elementy do ponownego montażu

m

3.22+4.69+3.22 m 11.13
RAZEM 11.13

84
d.7

Analiza wg
TZKNBK
XVIm 0103-
03

J.w. lecz montaż nakryw blokowych po wykonaniu prac izolacyjnych czerpni -
przyjęto 10% nowych elementów

m

11.13 m 11.13
RAZEM 11.13

85
d.7

Analiza wg
TZKNBK
XVIm 0101-
01

Ostrozny demontaż okładziny ścian o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem.do 4
cm - marmur Sławniowice - elementy do ponownego montażu

m2

(3.22+4.69+3.22)*(0.28+1.0) m2 14.25
RAZEM 14.25

86
d.7

Analiza wg
TZKNBK
XVIm 0101-
01

J.w. lecz montaż okładziny ścian po wykonaniu prac izolacyjnych czerpni -
przyjęto 10% nowych elementów

m2

14.25 m2 14.25
RAZEM 14.25
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87

d.7
Analiza przez
analogię w
przeliczeniu
na 1 m2 wg
TZKNBK XVI
4701-04

Oczyszczenie przed montażem elementów kamiennych przeznaczonych do
ponownego montażu z pozostałości zapraw montażowych

m2

11.13*0.38 m2 4.23
14.25 m2 14.25

RAZEM 18.48
88

d.7
Analiza wg
TZKNC N-K/
VI 1/1-c +
TZKNC N-K/
VI 1/2-c +
TZKNC N-K/
VI 4/7-a

Odczyszczenie powierzchni licowej elementów kamiennych przeznaczonych
do ponownego montażu oraz przywrócenie pierwotnego poloru po zakończe-
niu ich montażu.

m2

11.13*(0.38+0.12+0.12) m2 6.90
14.25 m2 14.25

RAZEM 21.15
89

d.7
Analiza wg
TZKNC N-K/
VI 2/4-a

Klejenie elementów kamiennych wytypowanych do ponownego montażu. dm2

21.15*10% dm2 2.12
RAZEM 2.12

90
d.7

Analiza wg
TZKNC N-K/
VI 4/2-a

Uzupełnienie ubytków kitami na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione
w masie zgodnie z kolorem, użyleniem i przezroczystością otoczenia) elemen-
tów kamiennych wytypowanych do ponownego montażu.

dm2

21.25*8% dm2 1.70
RAZEM 1.70

91
d.7

Analiza przez
analogię wg
KNR-W 2-02
1519-02

Impregnacja powierzchniowa powierzchni kamienia. m2

21.15 m2 21.15
RAZEM 21.15

92
d.7

Analiza wg
KNR-W 4-01
0101-04

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 40 cm m3

(7.50*2.60+5.09*4.20+15.0*5.0)*0.40 m3 46.35
RAZEM 46.35

93
d.7

Analiza przez
analogię wg
KNR-W 4-01
0104-03

Wykopy odkrywające konstrukcję kanałów czerpnych m3

(7.50+7.97+0.90+0.50+5.09+9.89+1.04+2.47+2.75+2.75)*1.50*1.0 m3 61.29
RAZEM 61.29

94
d.7

Analiza wg
KNR K-01
0103-01 wsp
do R=0,40

Mechaniczne oczyszczenie podłoży ze starych izolacji przeciwilgociowych oraz
z luźnych powierzchni podłoży

m2

(7.50+7.97+0.90+0.50+5.09+9.89+1.04+2.47+2.75+2.75+0.40+0.40+3.22+
3.22+4.69)*1.50*2

m2 158.37

7.42*1.60+9.89*1.50+5.09*1.60+2.47*3.0+1.04*3.0 m2 45.38
 

RAZEM 203.75
95

d.7
Analiza po-
przez analo-
gię wg KNR
K-01 0108-
01

Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach pozio-
mych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szczepnej

m2

203.75 m2 203.75
RAZEM 203.75

96
d.7

Analiza po-
przez analo-
gię wg KNR
K-01 0106-
01

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach
poziomych zaprawą cementowo-polimerową

dm3

203.75 dm3 203.75
RAZEM 203.75

97
d.7

Analiza po-
przez analo-
gię wg KNR
K-01 0116-
01

Wykonanie izolacji przeciwwodnej kanałów powłoką bitumiczno-mineralną
elastyczną nakładaną dwuwarstwowo na powierzchniach poziomych - pierw-
sza warstwa zbrojona systemowa siatką PVC

m2

203.75 m2 203.75
RAZEM 203.75
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98

d.7
Analiza wg
KNR-W 2-02
0608-01

Warstwa drenażowa z płyt styrodurowych gr 5 cm pozioma na wierzchu kons-
trukcji na lepiku

m2

(7.50+7.97+0.90+0.50+5.09+9.89+1.04+2.47+2.75+2.75+0.40+0.40+3.22+
3.22+4.69)*1.50*2

m2 158.37

RAZEM 158.37
99

d.7
Analiza wg
KNR-W 2-02
0608-08

Warstwa drenażowa z płyt styrodurowych gr 5 cm pionowa na lepiku m2

7.42*1.60+9.89*1.50+5.09*1.60+2.47*3.0+1.04*3.0 m2 45.38
RAZEM 45.38

100
d.7

Analiza przez
analogię wg
KNR-W 2-02
0606-03

Warstwa drenażowa - ułożenie geowłókniny m2

203.75 m2 203.75
RAZEM 203.75

101
d.7

Analiza wg
KNR-W 4-01
0105-03

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów m3

61.29 m3 61.29
RAZEM 61.29

102
d.7

Analiza wg
KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

46.35 m3 46.35
RAZEM 46.35

103
d.7

Analiza wg
KNR 2-21
0401-06

Wykonanie trawników dywanowych siewem  z nawożeniem m2

(7.50*2.60+5.09*4.20+15.0*5.0) m2 115.88
RAZEM 115.88

104
d.7

Analiza wg
KNR 2-21
0702-01

Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim
Krotność = 2

m2

(7.50*2.60+5.09*4.20+15.0*5.0) m2 115.88
RAZEM 115.88

105
d.7

Analiza wg
KNR K-01
0103-01 wsp
do R=0,40

Mechaniczne oczyszczenie ze starych tynków i powłok izolacyjnych wewnę-
trzych powierzchni kanałów

m2

(7.50+7.97+0.90+0.50+5.09+9.89+1.04+2.47+2.75+2.75+0.40+0.40+3.22+
3.22+4.69)*(1.0*2+1.50*2)

m2 263.95

 
RAZEM 263.95

106
d.7

Analiza po-
przez analo-
gię wg KNR
K-01 0108-
01

Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach pozio-
mych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szczepnej

m2

(7.50+7.97+0.90+0.50+5.09+9.89+1.04+2.47+2.75+2.75+0.40+0.40+3.22+
3.22+4.69)*(1.50*2)

m2 158.37

RAZEM 158.37
107
d.7

Analiza po-
przez analo-
gię wg KNR
K-01 0106-
01

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach
poziomych zaprawą cementowo-polimerową

dm3

158.37 dm3 158.37
RAZEM 158.37

108
d.7

Analiza po-
przez analo-
gię wg KNR
K-01 0116-
01

Wykonanie izolacji przeciwwodnej tarasowej powłoką bitumiczno-mineralną
elastyczną nakładaną dwuwarstwowo na powierzchniach poziomych  - pierw-
sza warstwa zbrojona systemowa siatką PVC

m2

158.37/2 m2 79.19
RAZEM 79.19

109
d.7

Analiza przez
analogię wg
KNR-W 4-01
0703-01 wsp
do R = 2,0

Umocowanie na ścianach kanałów siatki zbrojeniowej z drutu fi 8 mm m2

(7.50+7.97+0.90+0.50+5.09+9.89+1.04+2.47+2.75+2.75+0.40+0.40+3.22+
3.22+4.69)*(1.0*2)

m2 105.58

RAZEM 105.58
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110
d.7

Analiza wg
KNR-W 4-01
0716-01

Powlekanie siatki zbrojeniowej na ścianach zaprawą wg opisu w projekcie m2

105.58 m2 105.58
RAZEM 105.58

111
d.7

Analiza wg
KNR-W 4-01
0716-01

Uzupełnienie na pozostałych ścianach tynków zaprawą wg opisu w projekcie m2

96.0 m2 96.00
RAZEM 96.00

112
d.7

Analiza wg
KNR-W 4-01
0353-06

Wykucie z muru krat z otworów czerpni o powierzchni do 1 m2 szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

113
d.7

Analiza wg
KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru krat z otworów czerpni o powierzchni do 2 m2 szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

114
d.7

Analiza wg
KNR-W 2-02
1211-01

Wykonanie warsztatowe  i obsadzenie nowych krat stalowych wypełnionych
plecionką z drutu stalowego całość malowana w kolorze grafitowym - kraty o
powierzchni do 1 m2

m2

0.76*0.49*8 m2 2.98
RAZEM 2.98

115
d.7

Analiza wg
KNR-W 2-02
1211-02

Wykonanie warsztatowe  i obsadzenie nowych krat stalowych wypełnionych
plecionką z drutu stalowego całość malowana w kolorze grafitowym - kraty o
powierzchni do 2 m2

m2

1.56*0.97*3 m2 4.54
RAZEM 4.54

116
d.7

Analiza indy-
widualna wg
cen rynko-
wych

Renowacja stalowej balustrady na murku czerpni kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

117
d.7

Analiza wlas-
na

Wywiezienie gruzu przy pomocy samochodów z kontenerami na gruz o pojem-
ności do 5 m3.

konte-
nery

 
[(550.0*0.05)*1.40]/5 7.70
A  (obliczenia pomocnicze) ========

7.70
8 konte-

nery
8.00

RAZEM 8.00
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