
      

 

Lp. Kod Opis Jm 
Ilość 

robót 

Cena 
jedn. 

roboty 

[zł] 

Wartość 

[zł] 

1   

Wzmocnienie konstrukcji i hydroizolacji dwóch istniejących piwnic 

oraz przygotowanie ich jako miejsca zimowe, stanowiska dla 

nietoperzy 

kpl. 1,000   

1.1 
KNR 4-01 0101-

0200 
Prace porządkowe - usunięcie śmieci, desek, gruzu kpl. 1,000   

1.2 
KNR 4-01 0701-
0200 

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o 
powierzchni do 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach 

m2 77,649   

1.3 
KNR 4-01 0348-

0500 

Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie 

cementowej - pozostałości po ściance działowej 
m2 2,000   

1.4 
KNR 2-01 0307-

0300 
Analogia - Zasypka gruzem istniejącego kanału w posadzce m3 0,423   

1.5 
KNR 2-01 0236-
0200 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. m3 0,423   

1.6 
KNR 13-12 0202-

0100 

Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 

kW /100 KM/ z przemieszczeniem urobku na odległość do 40 m. 
Grunt kategorii I-II 

m3 32,900   

1.7 
KNR 2-01 0505-

0100 

Analogia - Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt 

kategorii I-III. - wyrównanie posadzki w piwnicy 
m2 32,900   

1.8 KALK.WŁASNA 

Prefabrykacja konstrukcji stalowej, czyszczenie do stopnia 2,5, 

malowanie: podkład 2x TEKNOPOX PRIMER 7-00 HIOX (grunt 

epoksydowy), warstwa wierzchnia 1x TEKNODUR 0050 (farba 
nawierzchniowo poliuretanowa RAL 7035 szary) - grubość powłoki 

malarskiej 180 mikronów 

kg 
1 

163,200 
  

1.9 
KNR 2-31 0502-

0600 

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - podkładki pod słupy z 

płytek chodnikowych - 8 szt 

m2 2,000   

1.10 
KSNR 1 0102-

0200 

Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31-60 % 

powierzchni - karczowanie krzewów na skarpie - 50% powierzchni 
ha 0,020   

1.11 
KSNR 1 0102-
0200 

Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31-60 % 
powierzchni - karczowanie krzewów na skarpie - 50% powierzchni 

ha 0,020   

1.12 
KNR 2-01 0217-

0200 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 

m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - zdjęcie ziemi ze 
sklepienia piwnicy oraz odkopanie ścian piwnicy 

m3 209,745   

1.13 
KNR 4-01 0304-

0101 

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na 

zaprawie cementowo-wapiennej /wapno gaszone/ - zamurowanie 
istniejącego otworu okiennego cegłą pełną 

m3 0,186   

1.14 
KNR 4-01 0206-

0400 

Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,2 m2 przy głębokości 

ponad 10 cm w stropach i ścianach - zabetonowanie otworów po 
kominkach wentylacyjnych 

szt. 3,000   

1.15 
KNR-W 2-15 

0208-0400 

Analogia - Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 160 mm o 

połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach niemieszkalnych - 
rura wentylacyjna PVC fi150 

m 3,000   

1.16 
KNR-W 2-15 

0213-0500 
Rury wywiewne z PVC średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym szt. 1,000   

1.17 
KNR-W 4-01 

0737-0100 

Czyszczenie ścierne murów gładkich z cegły - oczyszczenie sklepienia 

i ścian od strony zewnętrznej po uprzednim odkopaniu 
m2 95,038   

1.18 
KNR-W 4-01 
0710-0301 

Analogia - Uzupełnienie tynków kat.II z zaprawy cem.-wap. 
(wap.suchogasz.) na ścianach płask.słupach prostokąt.podłożach z 

cegły,pustaków ceram.gazo.- pianobet.pow.do 5 m2 - uzupełnienie 

ubytków w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych zaprawą mineralną 
POLYCRET K40, warstwa gr. 1 mm 

m2 65,038   

1.19 
KNR-W 4-01 

0710-0301 

Analogia - Uzupełnienie tynków kat.II z zaprawy cem.-wap. 

(wap.suchogasz.) na ścianach płask.słupach prostokąt.podłożach z 
m2 70,000   
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cegły,pustaków ceram.gazo.- pianobet.pow.do 5 m2 - uzupełnienie 

ubytków w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych zaprawą mineralną 

POLYCRET K40, warstwa gr. 5 mm 

1.20 
KNR-W 4-01 

0710-0301 

Analogia - Uzupełnienie tynków kat.II z zaprawy cem.-wap. 

(wap.suchogasz.) na ścianach płask.słupach prostokąt.podłożach z 

cegły,pustaków ceram.gazo.- pianobet.pow.do 5 m2 - uzupełnienie 
ubytków w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych zaprawą mineralną 

POLYCRET K40, warstwa gr. 10 mm 

m2 20,000   

1.21 
KNR-W 4-01 
0710-0301 

Analogia - Uzupełnienie tynków kat.II z zaprawy cem.-wap. 
(wap.suchogasz.) na ścianach płask.słupach prostokąt.podłożach z 

cegły,pustaków ceram.gazo.- pianobet.pow.do 5 m2 - uzupełnienie 

ubytków w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych zaprawą mineralną 
POLYCRET K40, warstwa gr. 20 mm 

m2 17,649   

1.22 
NNRNKB 2-02U 

1134-0200 
Analogia - Gruntowanie ścian zewnętrznych emulsją PECIMOR F m2 95,050   

1.23 
NNRNKB 2-02U 

1134-0200 
Analogia - Izolacja ścian zewnętrznych z masy PECIMOR 2K m2 95,050   

1.24 
KNR 2-02 0901-

0100 

Analogia - Tynki zwykłe II kategorii wykonane ręcznie,na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych balkonów,loggii - Obrzutka 

ścian wewnętrznych półkryjąca z zaprawy SANIMENT 04 

m2 77,640   

1.25 
KNR 2-02 0901-

0100 

Analogia - Tynki zwykłe II kategorii wykonane ręcznie,na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych balkonów,loggii - tynk 

renowacyjny na ścianach wewnętrznych z zaprawy SANIMENT 02 

(porowaty) gr. 2 cm 04 

m2 77,640   

1.26 
KNNR 2 0604-

0100 
Izolacja z folii polietylenowej gr. 0,6 mm m2 123,565   

1.27 
KNR-W 2-02 
1037-0200 

Drzwi piwniczne deskowane pełne impregnowane środkiem grzybo i 
owadobójczym - montaż drzwi wejściowych 

m2 1,900   

1.28 
KNR 2-01 0217-

0200 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 

m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - Obsypanie piwnicy 
ziemią 

m3 209,745   

1.29 
KNR 2-01 0236-

0200 
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. m3 209,745   

1.30 
KNR 2-01 0505-

0100 

Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-

III. 
m2 196,000   

1.31 
KNR 2-01 0510-
0300 

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsianie trawą nasypu m2 196,000   

1.32 
KNR 5-08 0404-

0100 
Analogia - Montaż budek (cegła sklepieniowa 1GS) - rys. nr 9 kpl. 6,000   

1.33 
KNR 5-08 0404-

0100 
Analogia - Montaż cegieł dziurawek PF - rys. nr 9 kpl. 50,000   

  

  

  

 


