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KPP w Hajnówce - garaż KPP Hajnówka_2
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KPP w Hajnówce - modernizacja budynku garazowego Kod CPV 45216100-5

1 45216100-5 Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i wrót garazowych
1.1 Wymiana stolarki okiennej  - okna U <= 0,9 W/m2K

1
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0.25*(0.90+2.10+1.20) m2 1.05
RAZEM 1.05

2
d.1.1

KNR 0-19
0929-08
analogia

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
- pom. agregatu okno PVC Uw<09
pakiet dwu- lub trójszybowy klasy P4- od wewnątrz szkło przezroczyste
hartowane gr. 6 mm, od zewnątrz szkło przezroczyste bezpieczne lamino-
wane gr.6,4 mm

m2

okno
pom.agregatu

1.2*1.2 m2 1.44

RAZEM 1.44
3

d.1.1
KNR 0-19
0929-11
analogia

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
- pom. socjalne - okno PVC Uw<09 
z nawiewnikami higrosterowalnymi
pakiet dwu- lub trójszybowy klasy P4- od wewnątrz szkło przezroczyste
hartowane gr. 6 mm, od zewnątrz szkło przezroczyste bezpieczne lamino-
wane gr.6,4 mm

m2

okno pom. war-
sztatu

2.10*1.5 m2 3.15

RAZEM 3.15
4

d.1.1
KNR 0-19
0929-04
analogia

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow.
ponad 1.0 m2
- pom. warsztatu - okno PVC Uw<09 z nawiewnikami higrosterowalnymi
pakiet dwu- lub trójszybowy klasy P4- od wewnątrz szkło przezroczyste
hartowane gr. 6 mm, od zewnątrz szkło przezroczyste bezpieczne lamino-
wane gr.6,4 mm

m2

okno pom. war-
sztatu

1.80*0.90 m2 1.62

RAZEM 1.62
5

d.1.1
KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu
z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, list-
wami i cokolikami podłogowymi
-- obróbka wewnętrzna i zewnętrzna okien w  pom. agregatu i warsztatu

m

(1.2*2+1.2+1.50*2+2.10+1.8*2+0.90)*2 m 26.40
RAZEM 26.40

6
d.1.1

NNRNKB 202
0541-02

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

m2

obróbki bla-
charskie okien

(0.32+0.05+0.05+0.05)*(1.2+0.9+2.1) m2 1.97

RAZEM 1.97
1.2 Wymiana stolarki drzwiowej

1.2.1 Drzwi wewnętrzne z przedsionka wejścia na zaplecze do pom. agregatu
7

d.1.2.
1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2
m2

szt.

drzwi z przed-
sionka cz. socj.
do pom. agre-
gatu

2.10*0.8 szt. 1.68

RAZEM 1.68
8

d.1.2.
1

KNNR 3 0303-
01

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien-
nej

m3

przebicie na
wykonanie
nadproża 

0.15*1.5*0.20 m3 0.045

Poszerzenie
otworu w
sciance działo-
wej 1/2 c. na
ościeżnicę "90"

2.10*0.20*0.15 m3 0.063

RAZEM 0.108
9

d.1.2.
1

KNNR 2 0101-
05 z.sz. 5.5. 

Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców - objętość nieprzekra-
czająca 1 m3 w jednym miejscu

m2

nadproże (0.15*2+0.12)*1.5 m2 0.63
RAZEM 0.63

10
d.1.2.

1

KNNR 2 0104-
04 z.sz. 5.5. 

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebro-
wanymi o śr. do 14 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miej-
scu

t
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
nadproże 0.888*0.001*4*1.45 t 0.005

RAZEM 0.005
11

d.1.2.
1

KNNR 2 0104-
01 z.sz. 5.5. 

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi
o śr. do 14 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu
Strzemiona fi 6 mm co 10 cm

t

nadproże 0.222*0.001*(1.45/0.10)*0.48 t 0.002
RAZEM 0.002

12
d.1.2.

1

KNNR 2 0107-
06 z.sz. 5.5. 

Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu trady-
cyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

m3

nadproże (0.15*0.12)*1.5 m3 0.027
RAZEM 0.027

13
d.1.2.

1

KNR 4-01
0320-03

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w
ścianach z cegieł

m2

drzwi z przed-
sionka do pom.
agregatu

2.10*1.00 m2 2.10

RAZEM 2.10
14

d.1.2.
1

KNR 4-01
0320-10

Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami m

drzwi z przed-
sionka do pom.
agregatu

2.10*2+1.00 m 5.20

RAZEM 5.20
15

d.1.2.
1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu
z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, list-
wami i cokolikami podłogowymi

m

(2.1*2+1.0)*2 m 10.40
RAZEM 10.40

16
d.1.2.

1

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na mu-
rach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio za-
murowanych cegłami lub dachówkami

m

nadproże 1.5*2 m 3.00
RAZEM 3.00

17
d.1.2.

1

KNNR 2 1103-
01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończo-
nych
Drzwi techniczne wewnetrzne kolor szary RAL 7035 lub 7038
szyldy i klamki ze stali nierdzewnej, zamek z wkładką patentową

m2

2.0*0.90 m2 1.80
RAZEM 1.80

1.2.2 Wykonanie przejścia pomiędzy warsztatem a pom. garazowym/magazynem podręcznym sprzętu
18

d.1.2.
2

KNNR 3 0303-
01

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien-
nej
Wykonanie otworu szer.1 m na drzwi 90 w scianie wewnetrznej z cegły kra-
tówki gr.1 c.

m3

otwór w scianie
wewnetrznej z
cegły kratówki
gr.1 c. na
ościeżnicę "90"

2.10*1.0*0.25 m3 0.525

RAZEM 0.525
19

d.1.2.
2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd
dla belek

m3

nadproże 0.15*1.5*0.25 m3 0.06
RAZEM 0.06

20
d.1.2.

2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-
sadzenie belek stalowych do I NP 180 mm
Przesklepiene otworu C120 z obmurowaniem

m

przebicie na
wykonanie
nadproża 

2*1.5 m 3.00

RAZEM 3.00
21

d.1.2.
2

KNR 4-01
0320-03

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w
ścianach z cegieł
- bez kosztu ościeżnicy

m2

drzwi z przed-
sionka do pom.
agregatu

2.10*1.00 m2 2.10

RAZEM 2.10
22

d.1.2.
2

KNR 4-01
0320-10

Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami m
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drzwi z przed-
sionka do pom.
agregatu

2.10*2+1.00 m 5.20

RAZEM 5.20
23

d.1.2.
2

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na mu-
rach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio za-
murowanych cegłami lub dachówkami

m

1.5*2+(2.1*2+1.0)*2 m 13.40
RAZEM 13.40

24
d.1.2.

2

KNNR 2 1103-
01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończo-
nych
- bez kosztu drzwi

m2

2.0*0.90 m2 1.80
RAZEM 1.80

25
d.1.2.

2
analiza indywi-
dualna

Dostawa drzwi technicznych stalowych jednoskrzydłowych ocieplanych U=
1,3  (kolor szary RAL np.7032, 7035 lub 7038) w komplecie z ościeznicą i
progiem. Szerokość skrzydła "90". Wyposażenie w dwa zamki RC2

kpl.

1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0

1.2.3 Wymiana drzwi technicznych drewnianych dwuskrzydłowych z pom. agregatu do warsztatu, na drzwi
techniczne dwuskrzydłowe stalowe ocieplone Umax = 1,3

26
d.1.2.

3

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po-
nad 2 m2

m2

między warsz-
tatem a pom.
agregatu

2.10*1.8 m2 3.78

RAZEM 3.78
27

d.1.2.
3

KNR 4-01
0320-03

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w
ścianach z cegieł
- bez kosztu ościeżnicy

m2

między warsz-
tatem a pom.
agregatu

2.10*1.80 m2 3.78

RAZEM 3.78
28

d.1.2.
3

KNR 4-01
0320-10

Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami m

między warsz-
tatem a pom.
agregatu

2.10*2+1.80 m 6.00

RAZEM 6.00
29

d.1.2.
3

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu
z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, list-
wami i cokolikami podłogowymi

m

2.1*2+1.0 m 5.20
RAZEM 5.20

30
d.1.2.

3

KNNR 2 1103-
01

Montaż skrzydeł drzwiowych technicznych stalowych pełnych fabrycznie
wykończonych
- bez kosztu skrzydeł

m2

2.10*1.8 m2 3.78
RAZEM 3.78

31
d.1.2.

3
analiza indywi-
dualna

Dostawa drzwi technicznych stalowych dwuskrzydłowych ocieplanych
(Umax = 1,3) kolor szary RAL np.7032, 7035 lub 7038 -  w komplecie z
ościeznicą i progiem w dostosowaniu do wymiaru istniejacego otworu.
Orientacyjny wymiar 1,8*2,1 m
szyldy i klamki ze stali nierdzewnej, 
zamek z wkładką patentową

kpl.

1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0

1.2.4 Wymiana drzwi wejściowych na zaplecze
32

d.1.2.
4

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po-
nad 2 m2

m2

2.10*1.0 m2 2.10
RAZEM 2.10

33
d.1.2.

4

KNNR 2 1103-
01

Montaż skrzydeł drzwiowych technicznych stalowych pełnych fabrycznie
wykończonych
- bez kosztu skrzydeł

m2

2.10*1.0 m2 2.10
RAZEM 2.10
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34

d.1.2.
4

analiza indywi-
dualna

Dostawa drzwi technicznych stalowych jednoskrzydłowych ocieplanych
(Umax = 1,3) kolor antracyt RAL np.7016  w komplecie z ościeznicą i pro-
giem w dostosowaniu do wymiaru istniejacego otworu. Orientacyjny wy-
miar 1,0*2,1 m
szyldy i klamki ze stali nierdzewnej, 
dwa zamki z wkładką patentową RC2
samozamykacz

kpl.

1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0

1.2.5 Wymiana skrzydeł drzwi wewnętrznych z malowaniem ościeżnic
35

d.1.2.
5

KNNR 2 1103-
01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończo-
nych
- drzwi D3 "70" do lazienki i do pok. socjalnego

m2

0.7*2.0*2 m2 2.80
RAZEM 2.80

36
d.1.2.

5

KNNR 2 1103-
02

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykoń-
czonych
- drzwi do WC - D4 "70"

m2

0.7*2.0 m2 1.40
RAZEM 1.40

37
d.1.2.

5

KNNR-W 3
1007-06

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej
- malowanie ościeżnic

m2

0.8*2.05*3 m2 4.92
RAZEM 4.92

1.3 Wymiana wrót garazowych rozwieranych na bramy garażowe segmentowe ocieplone
1.3.1 Demontaż bram i ościeżnic

38
d.1.3.

1

KNR-W 2-02
1206-02
analiza indywi-
dualna

Wrota stalowe do garaży otwierane o powierzchni do 13 m2
DEMONTAŻ ZŁOMOWY (R*0,4; M=0; S=0)

m2

warsztat 2.89*3.02 <wysokość nadproża hn=0 cm> m2 8.73
RAZEM 8.73

39
d.1.3.

1

KNR-W 2-02
1206-02
analiza indywi-
dualna

Wrota stalowe do garaży otwierane o powierzchni do 13 m2
DEMONTAŻ ZŁOMOWY (R*0,4; M=0; S=0)

m2

garaże: <bramy: szer x wys <wysokość nadproża hn=__cm>  
 - 1 2.71*2.61 <hn=26 cm > m2 7.07
 - 2 2.72*2.59 <hn=30 cm > m2 7.04
 - 3 2.72*2.56 <hn=33 cm > m2 6.96
 - 4 2.71*2.56 <hn=29 cm > m2 6.94
 - 5 2.73*2.56 <hn=28 cm > m2 6.99
 - 6 2.69*2.56 <hn=32 cm > m2 6.89
 - 7 2.57*2.56 <hn=34 cm > m2 6.58
 - 8 2.69*2.59 <hn=35 cm > m2 6.97

RAZEM 55.44
40

d.1.3.
1

KNR-W 2-02
1205-08
analiza indywi-
dualna

Ościeżnice stalowe z wykuciem gniazd
Ościeznice stalowe wrót garażowych
DEMONTAŻ ZŁOMOWY (R*0,4; M=0; S=0)

m2

poz.38+poz.39 m2 64.17
RAZEM 64.17

41
d.1.3.

1
wycena indywi-
dualna

Transport złomu ze zdemontowanych bram garażowych na złomowisko kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.2 Montaż bram podnoszonych segmentowych ocieplonych
Bramy przemysłowe segmentowe ocieplone - z podnoszeniem ręcznym
Wyposażone w zamek z wkładką patentową
kolor antracyt RAL 7016

42
d.1.3.

2

KNNR 2 1106-
03
analogia

Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie
Bramy przemysłowe segmentowe ocieplone - z podnoszeniem ręcznym - z
dodatkowym skrzydłem drzwi technicznych

m2

warsztat <brama ocieplona z furtką. Brama obniżona dla ukrycia prowadnic> 2.89*
(3.02-0.22)

m2 8.09

RAZEM 8.09
43

d.1.3.
2

KNNR 7 0502-
01
analogia

Ściany panelowe, osłonowe z blach stalowych powlekanych m2

warsztat <Zabudowa nadproża panelem ocieplanym pod wieńcem stropodachu - do
ukrycia prowadnic bramy>
2.89*0.22 m2 0.64

RAZEM 0.64
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44

d.1.3.
2

KNNR 2 1106-
03
analogia

Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie
Bramy przemysłowe segmentowe ocieplone - z podnoszeniem ręcznym
Wymiary bram dostosować do wymiarów otworów po dociepleniu

m2

garaże: <bramy: szer x wys <wysokość nadproża hn=__cm>  
 - 1 2.71*2.61 <hn=26 cm > m2 7.07
 - 2 2.72*2.59 <hn=30 cm > m2 7.04
 - 3 2.72*2.56 <hn=33 cm > m2 6.96
 - 4 2.71*2.56 <hn=29 cm > m2 6.94
 - 5 2.73*2.56 <hn=28 cm > m2 6.99
 - 6 2.69*2.56 <hn=32 cm > m2 6.89
 - 7 2.57*2.56 <hn=34 cm > m2 6.58
 - 8 (2.69-0.14)*2.59 <hn=35 cm > m2 6.60

RAZEM 55.07
2 Podłogi i posadzki

2.1 Warsztat podłoga na gruncie 
2.1.1 Rozebranie warstw podłogi na gruncie

45
d.2.1.

1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do
15 cm - posadzka betonowa w warsztacie

m3

warsztat (4.85*(8.90-0.38*2)-(0.9+2*0.38)*(5.50+2*0.25))*0.15 m3 4.428
RAZEM 4.428

46
d.2.1.

1

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz bu-
dynku z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

warsztat (4.85*(8.90-0.38*2)-(0.9+2*0.38)*(5.50+2*0.25))*0.25 m3 7.380
RAZEM 7.380

47
d.2.1.

1

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz bu-
dynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

poz.45+poz.46 m3 11.808
RAZEM 11.808

48
d.2.1.

1

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość 15 km

m3

poz.45 m3 4.428
RAZEM 4.428

49
d.2.1.

1

KNR 4-01
0108-05 0108-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
grunt.kat. I-II

m3

poz.46 m3 7.380
RAZEM 7.380

2.1.2 Likwidacja kanału naprawczego
50

d.2.1.
2

KNR 2-02
1217-04
analogia

Narożniki z kątownika 65x65x9 mm
Demontaż złomowy obramowania kanału z kątownika 100x100x10 (R*0,4)

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

51
d.2.1.

2

KNR 2-02
1217-04
analogia

Narożniki z kątownika 65x65x9 mm
Demontaż złomowy obramowania kanału z kątownika 50x50x5 (R*0,4)

m

13 m 13.00
RAZEM 13.00

52
d.2.1.

2

KNR 4-01
0102-01

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i
głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II

m3

(0.90*0.25+5.50*(0.38+0.38)+0.90*0.25)*0.55 m3 2.547
RAZEM 2.547

53
d.2.1.

2

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
 - rozbiórka części kanału naprawczego

m3

(0.90*0.25+5.50*(0.38+0.38)+0.90*0.25)*1.1 m3 5.093
(0.90+2*0.38)*5.5*0.38 m3 3.469
 

RAZEM 8.562
54

d.2.1.
2

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz bu-
dynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

poz.52+poz.53 m3 11.109
RAZEM 11.109

55
d.2.1.

2

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość 15 km

m3

poz.53 m3 8.562
RAZEM 8.562
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56

d.2.1.
2

KNR 4-04
1107-01 1107-
04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

(poz.50*15.1+poz.51*3.77)*0.001 t 0.230
RAZEM 0.230

57
d.2.1.

2

KNNR 1 0318-
01 z.o.2.11.4.
9911-01 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Is=0.98)
Gruntem z wykopu

m3

poz.52 m3 2.547
RAZEM 2.547

58
d.2.1.

2

KNNR 1 0318-
01 z.o.2.11.4.
9911-01 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Is=0.98)
Zasypanie gruntem z wykopu i pospółką 0-31,5 (punkt piaskowy ok.60-
70%) z zagęszczeniem warstwami wykopu po kanale naprawczym

m3

0.90*(5.50+4.5)*0.5*(1.4-0.55)-poz.57 m3 1.278
RAZEM 1.278

59
d.2.1.

2

KNR 4-01
0108-05 0108-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
grunt.kat. I-II
Transport z kosztem pospółki

m3

poz.58 m3 1.28
RAZEM 1.28

2.1.3 Wykonanie nowej podłogi na gruncie
60

d.2.1.
3

KNNR 2 1201-
03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki - na gruncie
Podkład min. 15 cm z pospółki Po (0-31,5mm - punkt piaskowy ok. 60-
70%) na gruncie z zagęszczeniem do Is=0,97 -  wykonany ze spadkiem
min.1% na zewnątrz przez wrota

m3

warsztat 4.25*(8.90-0.38*2)*0.15 m3 5.189
RAZEM 5.189

61
d.2.1.

3

KNR AT-27
0509-02

Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - warstwa rozdziel-
cza na gruncie z  folii ochronnej PCW gr.0,3-0,4 mm

m2

warsztat 4.25*(8.90-0.38*2) m2 34.595
RAZEM 34.595

62
d.2.1.

3

KNNR 2 1201-
01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - na gruncie - z użyciem pompy
do betonu
Beton towarowy min. C 12/16 (B15)  gr. min.15 cm - wylany ze spadkiem
na zewnątrz przez wrota garazowe

m3

warsztat 4.25*(8.90-0.38*2)*0.15 m3 5.189
RAZEM 5.189

63
d.2.1.

3

KNR 4-01
0702-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o
szerokości do 30 cm

m

(4.25+8.90-2*0.38) m 12.39
RAZEM 12.39

64
d.2.1.

3

KNR AT-27
0104-01 0104-
02

Wyrównanie podłoży pionowych o średniej grubości 1.2 cm

Zaprawa naprawcza PCC, zaprawa wyrównująca i warstwa posadzkowa o
uziarnieniu do 4 mm

m2

(4.25+8.90-2*0.38)*2*0.30 m2 7.43
RAZEM 7.43

65
d.2.1.

3

KNR AT-40
0416-01

Wykonanie fasety z zaprawy PCC lub szpachlówki uszczelniającej

zaprawa naprawcza PCC

m

(4.25+8.90-2*0.38) m 12.39
RAZEM 12.39

66
d.2.1.

3

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej
na scianach pod hydroizolację pionową ze szlamu mineralnego elastyczne-
go

Mikrozaprawa uszczelniająca, elastyczna na powierzchnie z betonu, tynku i
na murach (elastyczny szlam uszczelniający)

m2

(4.25+8.90-2*0.38)*2*0.30 m2 7.43
RAZEM 7.43

67
d.2.1.

3

KNR AT-27
0201-02

Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających
nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu

Mikrozaprawa uszczelniająca, elastyczna na powierzchnie z betonu, tynku i
na murach (elastyczny szlam uszczelniający)

m2

(4.25+8.90-2*0.38)*2*0.30 m2 7.43
RAZEM 7.43

68
d.2.1.

3

KNR 9-15
0101-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem
Siplast Primer Szybki Grunt SBS

Bitumiczny preparat modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania pod-
łoża, głęboko penetrujący, szybkoschnący.

m2

warsztat 4.85*(8.90-0.38*2) m2 39.48
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RAZEM 39.48

69
d.2.1.

3

KNR 9-15
0102-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowa-
nych i z płyt TERMO PIR preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS

Bitumiczny preparat modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania pod-
łoża , głęboko penetrujący, szybkoschnący.

m2

warsztat 4.25*(8.90-0.38*2)*0.20 m2 6.92
RAZEM 6.92

70
d.2.1.

3

KNR 9-15
0301-02

Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament Szybki Profil SBS -
podłoża betonowe na gruncie
z wywinięciem na ściany

Papa asfaltowa modyfikowana SBS, termozgrzewalna, na włókninie polies-
trowej min. 200 g/cm3, podkładowa gr. min.4 mm (PYE PV 200 S4)

m2

warsztat 4.25*(8.90-0.38*2) m2 34.60
RAZEM 34.60

70'
d.2.1.

3

KNR 9-15
0301-03

Izolacje powierzchni pionowych z papy Fundament Szybki Profil SBS -
pierwsza warstwa

Papa asfaltowa modyfikowana SBS, termozgrzewalna, na włókninie polies-
trowej (min. 200 g/cm3), podkładowa (gr.min. 4 mm)
PYE PV 200 S4

m2

warsztat (4.25+8.90-2*0.38)*2*0.20 m2 4.96
RAZEM 4.96

71
d.2.1.

3

KNNR 2 0602-
03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na
wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
Styropian ekstrudowany XPS 300-032 gr. 6 cm, krawędzie zakładkowe

m2

warsztat 4.25*(8.90-0.38*2) m2 34.60
RAZEM 34.60

72
d.2.1.

3

KNR AT-27
0509-02

Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii
ochronnej PCW gr.0,3-0,4 mm

m2

warsztat 4.25*(8.90-0.38*2) m2 34.60
RAZEM 34.60

73
d.2.1.

3

KNNR 2 1201-
01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - na gruncie - z użyciem pompy
do betonu

Beton towarowy min. B30 zbrojony włóknami polimerowymi w ilości min.
25 kg/m3 - gr. min.15 cm

m3

warsztat 4.25*(8.90-0.38*2)*0.15 m3 5.19
RAZEM 5.19

74
d.2.1.

3

KNR AT-41
0501-01 z.o.
4.2.

Podkłady pod nawierzchnie żywiczne weber.floor 4655 ResinBase (ABS
500 ResinBase) wylewane o grubości 6 mm Prace w pomieszczeniu mniej-
szym niż 100 m2.

m2

warsztat 4.25*(8.90-0.38*2) m2 34.60
RAZEM 34.60

75
d.2.1.

3

KNR AT-41
0501-02 z.o.
4.2.
analogia

Podkłady pod nawierzchnie żywiczne weber.floor 4655 ResinBase (ABS
500 ResinBase) wylewane - dodatek/potrącenie za zmianę grubości o 1
mm Prace w pomieszczeniu mniejszym niż 100 m2.
Zmiana grubości o 2 mm
Krotność = 2

m2

poz.74 m2 34.60
RAZEM 34.60

76
d.2.1.

3

KNR AT-33
0103-03

Wykonanie faset

Fasety z zaprawy epoksydowej naprawczo-reprofilacyjnej

m

(4.25+8.90-2*0.38) m 12.39
RAZEM 12.39

2.1.4 Posadzka warsztatu
77

d.2.1.
4

KNR AT-33
0402-03 0402-
04
analogia

Posadzki i powłoki z żywicy Harz PU 27 Flex z dodatkiem piasku kwarco-
wego o grubości 2 mm

m2

4.25*(8.90-2*0.38) m2 34.60
RAZEM 34.60

78
d.2.1.

4

KNR AT-33
0104-02
analogia

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 10x10 mm
elastyczną masą jednoskładnikową ze sznurem dylatacyjnym

m

(4.25+8.90-2*0.38) m 12.39
RAZEM 12.39

2.2 Garaże podłogi na gruncie
2.2.1 Rozebranie warstw podłogi w garażach

79
d.2.2.

1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do
15 cm - posadzka betonowa w garażach

m3

garaże:  
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 - 1 (2.82*4.2+2.75*2.0)*0.15+2.75*2.0*0.15*0.5 m3 3.01
 - 2 do 7 ((2.88*4.20+2.75*2.0)*0.15+2.75*2.0*0.15*0.5)*6 m3 18.31
 - 8 (2.82*4.20+2.76*2.0)*0.15+2.76*2.0*0.15*0.5 m3 3.02

RAZEM 24.34
80

d.2.2.
1

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz bu-
dynku z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

 - 1 ((2.82*4.2+2.75*2.0)+2.75*2.0*0.5)*0.05 m3 1.00
 - 2 do 7 ((2.88*4.20+2.75*2.0)+2.75*2.0*0.5)*0.05*6 m3 6.10
 - 8 ((2.82*4.20+2.76*2.0)+2.76*2.0*0.5)*0.05 m3 1.01

RAZEM 8.11
81

d.2.2.
1

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz bu-
dynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

poz.80 m3 8.11
RAZEM 8.11

82
d.2.2.

1

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość 15 km

m3

poz.79 m3 24.34
RAZEM 24.34

83
d.2.2.

1

KNR 4-01
0108-05 0108-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
grunt.kat. I-II

m3

poz.81 m3 8.11
RAZEM 8.11

2.2.2 Przepierzenie/krata w garazu
84

d.2.2.
2

KNR 2-02
1211-03
analogia, poz.
zastepcza

Kraty otwierane odchylnie stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2
Demontaż do odzysku przegrody kratowej (R*0,7, M=0, S=0)

m2

2.8*2.70 m2 7.56
RAZEM 7.56

85
d.2.2.

2

KNR 2-02
1211-03
analogia, poz.
zastepcza

Kraty otwierane odchylnie stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2
Odtworzenie przepierzenia/ kraty z rozbiórki z malowaniem

m2

2.8*2.70 m2 7.56
RAZEM 7.56

86
d.2.2.

2

KNR 4-01
1212-05
analogia, poz.
zastepcza

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
Malowanie emalią poliwinylową
Kolor szary
Farba do gruntowania poliwinylowa
Farba poliwinylowa nawierzchniowa do ogrodzeń i krat - grafitowa struktu-
ralna

m2

2.8*2.70 m2 7.56
RAZEM 7.56

2.2.3 Wykonanie nowej podłogi w garażach
87

d.2.2.
3

KNNR 2 1201-
03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki - na gruncie
Podkład min. 15 cm z pospółki Po (0-31,5mm - punkt piaskowy ok. 65%)
na gruncie z zagęszczeniem do Is=0,97 -  wykonany ze spadkiem min.1%
na zewnątrz przez wrota garazowe

m3

garaże:  
 - 1 (2.82*4.2+2.75*2.0)*0.15 m3 2.602
 - 2 do 7 (2.88*4.20+2.75*2.0)*0.15*6 m3 15.836
 - 8 (2.82*4.20+2.76*2.0)*0.15 m3 2.605

RAZEM 21.043
87'

d.2.2.
3

KNR AT-27
0509-02

Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii
ochronnej

m2

garaże: poz.87/0.15 m2 140.29
RAZEM 140.29

88
d.2.2.

3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. min 15 cm - beton min. B15
-- Wykonane ze spadkiem na zewnatrz do wrót

m3

garaże: poz.87 m3 21.04
RAZEM 21.04

89
d.2.2.

3

KNR 2-02
0701-10
analogia

Obramowanie z kątownika kanału wewnątrz budynku
Krawędź progu podłogi z katownika stalowego 200x100x10 osadzona po-
przez wąsy z preta fi 6 w podkładziew betonowym

m

2.75*8 m 22.00
RAZEM 22.00

90
d.2.2.

3

ZKNR C-2
0807-04
analogia

Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne marek stalowych
Zabezpieczenie antykorozyjne progu z kątownika stalowego walcowanego

m2

4.25*(0.2+0.1)*2*8 m2 20.40
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RAZEM 20.40

91
d.2.2.

3

KNR 9-15
0301-02

Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament Szybki Profil SBS -
podłoża betonowe na gruncie

Papa asfaltowa modyfikowana SBS, termozgrzewalna, na włókninie polies-
trowej (min.200 g/cm3), podkładowa (gr. min. 4 mm)
PYE PV 200 S4

m2

garaże: poz.87/0.15 m2 140.29
RAZEM 140.29

92
d.2.2.

3

KNR 9-15
0301-03

Izolacje powierzchni pionowych z papy Fundament Szybki Profil SBS -
pierwsza warstwa

Papa asfaltowa modyfikowana SBS, termozgrzewalna, na włókninie polies-
trowej (min.200 g/cm3), podkładowa (gr. min. 4 mm)
PYE PV 200 S4

m2

warsztat (2.75+6.2)*2*0.20 m2 3.58
RAZEM 3.58

93
d.2.2.

3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 
Styropian ekstrudowany XPS 300-032 gr. 5 cm, typ krawędzi: zakładkowe,

m2

garaże: poz.87/0.15 m2 140.29
RAZEM 140.29

94
d.2.2.

3

KNR AT-27
0509-02

Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii
ochronnej

m2

garaże: poz.87/0.15 m2 140.29
RAZEM 140.29

95
d.2.2.

3

KNNR 2 1201-
01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - na gruncie - z użyciem pompy
do betonu

Beton towarowy min. B30 zbrojony włóknami polimerowymi w ilości min.
25 kg/m3 - gr. min.15 cm

m3

warsztat poz.87/0.15 m3 140.29
RAZEM 140.29

2.2.4 Posadzka w garażach - cementowa utwardzana opiłkami z impregnacją
96

d.2.2.
4

KNR AT-41
0404-01

Posadzki przemysłowe z korundowych posypek utwardzających - warstwa
o grubości 3 mm

m2

poz.87/0.15 m2 140.29
RAZEM 140.29

97
d.2.2.

4

KNR AT-41
0404-02

Posadzki przemysłowe z korundowych posypek utwardzających - dodatek
za pogrubienie o 1 mm
Pogrubienie o 2 mm
Krotność = 2

m2

poz.87/0.15 m2 140.29
RAZEM 140.29

98
d.2.2.

4

KNR AT-33
0201-02
analogia

Impregnacja posadzek betonowych żywicą akrylową Harz PA Protect m2

poz.87/0.15 m2 140.29
RAZEM 140.29

2.3 Część socjalno-techniczna
2.3.1 Pomieszczenie agregatu

99
d.2.3.

1

ZKNR C-2
0802-02

Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu -
frezowanie powierzchni poziomych na gł. powyżej 5 mm
Usunięcie mechaniczne warstwy zwietrzałej i zanieczyszczonej

m2

4.25*3.95 m2 16.79
RAZEM 16.79

100
d.2.3.

1

ZKNR C-2
0501-05

Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; warstwa
kontaktowa
Emulsja kontaktowa i zaprawa posadzkowa szybkotwardniejąca cienko-
warstwowa kl. min 200 MPa

m2

poz.99 m2 16.79
RAZEM 16.79
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101

d.2.3.
1

ZKNR C-2
0506-01+
ZKNR C-2
0515-03+
ZKNR C-2
0518

Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadz-
kach metodą kombinowaną w układzie regularnym - do 10 płytek na 1 m2
Układanie cokołów z płytek ceramicznych o wys. 10 cm 
Wypełnienie spoin materiałem elastycznym

Płytki gresowe nieszkliwione mat..30x60cm lub 60x60cm
- kolor w odcieniach szarości
- rektyfikowane 
- nasiąkliwość <= 0,1%,
- wytrz. na zginanie min. 40MPa
- siła łamiąca min. 1300 N
- mrozoodporne
- odporność na ścieranie wgłębne max. 130 mm3
- klasa antypoślizgowości R10
- skuteczność antypoślizgowa A-B
- odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu kl. A-B
- odporność na działanie środków domowego uzytku i soli do basenów ka-
pielowych kl. A-B
- odporność na plamienie klasa 3-5

m2

poz.99 m2 16.79
RAZEM 16.79

2.3.2 Pomieszczenia zaplecza socjalnego
102

d.2.3.
2

KNNR 3 0801-
04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

1.2*4.25 m2 5.10
RAZEM 5.10

103
d.2.3.

2

ZKNR C-2
0502-01

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - betony, jastrychy,tynki
Oczyszczenie, odpylenie i odkurzenie podłoża

m2

poz.102 m2 5.10
RAZEM 5.10

104
d.2.3.

2

ZKNR C-2
0501-05

Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; warstwa
kontaktowa
Emulsja kontaktowa i zaprawa posadzkowa szybkotwardniejąca cienko-
warstwowa kl. min 200 MPa

m2

poz.102 m2 5.10
RAZEM 5.10

105
d.2.3.

2

ZKNR C-2
0311-01

Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 50 i CL 51 -
gruntowanie podłoża
Gruntowanie pod hydroizolację z folii w płynie

m2

poz.102 m2 5.10
RAZEM 5.10

106
d.2.3.

2

ZKNR C-2
0311-02

Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 50 na powierz-
chni poziomej
Wykonanie hydroizolacji z folii w płynie wraz z uszczelnieniem taśmą sys-
temową naroży

m2

poz.102 m2 5.10
RAZEM 5.10

107
d.2.3.

2

ZKNR C-2
0506-01+
ZKNR C-2
0515-03

Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadz-
kach metodą kombinowaną w układzie regularnym - do 10 płytek na 1 m2
Układanie cokołów z płytek ceramicznych o wys. 10 cm (50% - tylko kory-
tarz)
Płytki gresowe nieszkliwione mat..30x60cm lub 60x60cm
- kolor w odcieniach jasnej szarości
- rektyfikowane 
- nasiąkliwość <= 0,1%,
- wytrz. na zginanie min. 40MPa
- siła łamiąca min. 1300 N
- mrozoodporne
- odporność na ścieranie wgłębne max. 130 mm3
- klasa antypoślizgowości R10
- skuteczność antypoślizgowa A-B
- odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu kl. A-B
- odporność na działanie środków domowego uzytku i soli do basenów ka-
pielowych kl. A-B
- odporność na plamienie klasa 3-5

m2

poz.102 m2 5.10
RAZEM 5.10

3 Ściany i sufity
3.1 Warsztat
108

d.3.1
KNNR-W 3
1002-06

Zeskrobanie i zmycie starej farby m2

(2.93+3.54)*0.5*8.12*2+4.25*(3.54+2.93)-2.70*2.70+4.25*8.12 m2 107.25
RAZEM 107.25
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109

d.3.1
KNNR-W 3
1006-03

Dwukrotne farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem po-
wierzchni
Malowanie ścian powyżej lamperii i sufitu farbą lateksową półmatową (sa-
tyna) kat. II odporności na szorowanie na mokro wg EN 13300

m2

poz.108-44.08 m2 63.17
RAZEM 63.17

110
d.3.1

KNNR 2 0802-
06
analogia, poz.
zastepcza

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach
Wykonanie białej gładzi mineralnej cementowej na ścianach pod lamperie
poliuretanowe

m2

2.0*(8.12+4.25)*2-2.0*2.70 m2 44.08
RAZEM 44.08

111
d.3.1

KNR BC-02
0303-03
analogia, poz.
zastepcza

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej żywicy poliuretanowej ASOF-
LEX - AKB-BODEN/WAND - gruntowanie powierzchni pionowych

Gruntowanie podłoża pod lamperie z farby dwuskładnikowej poliuretanowej
do wysokości min 2 m na ścianach - gruntowanie systemowe kompatybilne
z materiałem lamperii:

m2

poz.110 m2 44.08
RAZEM 44.08

112
d.3.1

KNR BC-02
0303-04
analogia, poz.
zastepcza

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej żywicy poliuretanowej ASOF-
LEX - AKB-BODEN/WAND - nałożenie warstwy uszczelniającej na po-
wierzchnie pionowe

Malowanie lamperii farbą dwuskładnikową poliuretanową do wysokości min
2 m na ścianach: 

Dwuskładnikowa farba poliuretanowa o wysokiej odporności mechanicznej,
wodorozcieńczalna, 
Klasa 1 odporności na szorowanie na mokro, 
2 klasa zdolności krycia wg EN 13300. 
Odporna na działanie środków dezynfekujących, na działanie kwasów, łu-
gów oraz smary mineralne, niskoemisyjna, nie zawiera nonylfenolu, certyfi-
kowany znak jakości TÜV, nie zawiera substancji wywołujących efekt fog-
gingu. 
Kolor RAL 9003 (jasnoszary), 
Wygląd powierzchni "średni połysk" wg EN 13300

m2

poz.110 m2 44.08
RAZEM 44.08

3.2 Garaże
113

d.3.2
KNNR-W 3
1002-06

Zeskrobanie i zmycie starej farby m2

(2.88+2*6.20)*8*(3.20+3.65)*0.5-poz._290 m2 418.67
2.88*6.20*8 m2 142.85

RAZEM 561.52
114

d.3.2
KNNR 3 0605-
05

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyj-
ną z przetarciem tynków
Farba emulsyjna matowa zewnętrzna

m2

poz.113 m2 561.52
RAZEM 561.52

3.3 Pomieszczenie agregatu
115

d.3.3
KNNR-W 3
1002-06

Zeskrobanie i zmycie starej farby m2

(4.25+3.95)*2*(2.90+2.50)*0.5+4.25*3.95 m2 61.07
RAZEM 61.07

116
d.3.3

KNNR 3 0605-
05

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyj-
ną z przetarciem tynków

m2

poz.115 m2 61.07
RAZEM 61.07

3.4 Pomieszczenia zaplecza socjaln
117

d.3.4
KNNR-W 3
1002-06

Zeskrobanie i zmycie starej farby m2

(2.80+4.25)*2*(3.25+2.90)*0.5+2.8*4.25 m2 55.26
(2.5+1.2)*2*2.9+2.5*1.2+1.2*2.0*2 m2 29.26
-1*poz.120 m2 -19.60

RAZEM 64.92
118

d.3.4
KNNR 2 0802-
06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

poz.117 m2 64.92
RAZEM 64.92

119
d.3.4

KNNR 3 0605-
05

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyj-
ną z przetarciem tynków

m2

poz.117 m2 64.92
RAZEM 64.92

120
d.3.4

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2
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(2.50+1.2)*2.0*2+1.2*2.0*2 m2 19.60

RAZEM 19.60
121

d.3.4
ZKNR C-2
0502-01

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - betony, jastrychy,tynki
Przygotowanie podłoza pod hydroizolację podpłytkową z folii w płynie

m2

poz.120 m2 19.60
RAZEM 19.60

122
d.3.4

ZKNR C-2
0501-01

Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na ścianach; warstwa kon-
taktowa
Przygotowanie podłoza pod hydroizolację podpłytkową z folii w płynie
Gruntowanie i wykonanie warstwy wyrównującej mineralnej

m2

poz.121 m2 19.60
RAZEM 19.60

123
d.3.4

ZKNR C-2
0311-01

Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 50 i CL 51 -
gruntowanie podłoża
Gruntowanie pod folię w płynie

m2

poz.121 m2 19.60
RAZEM 19.60

124
d.3.4

ZKNR C-2
0311-03

Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 50 na powierz-
chni pionowej
Wykonanie hydroizxolacji ścian z folii w płynie

m2

poz.121 m2 19.60
RAZEM 19.60

125
d.3.4

ZKNR C-2
0503-01

Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach
metodą zwykłą - do 10 płytek na 1 m2
Płytki gresowe nieszkliwione mat..30x60cm 
- kolor w odcieniach jasnej szarości
- rektyfikowane 
- nasiąkliwość <= 0,1%,
- wytrz. na zginanie min. 40MPa
- siła łamiąca min. 1300 N
- mrozoodporne
- odporność na ścieranie wgłębne max. 130 mm3
- klasa antypoślizgowości R10
- skuteczność antypoślizgowa A-B
- odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu kl. A-B
- odporność na działanie środków domowego uzytku i soli do basenów ka-
pielowych kl. A-B
- odporność na plamienie klasa 3-5

m2

poz.121 m2 19.60
RAZEM 19.60

4 Dach
4.1 Rozebranie istniejących warstw pokrycia z obróbkami
126

d.4.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

7.0*0.50+24*0.30*2+9.70*0.9+(1.0+4.5+1.0)*0.25 m2 28.26
RAZEM 28.26

127
d.4.1

KNR 4-01
0535-04
analogia

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

24+9.50 m 33.50
RAZEM 33.50

128
d.4.1

KNR 4-01
0535-06
analogia

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

2.5*3 m 7.50
RAZEM 7.50

129
d.4.1

KNR-W 4-01
0518-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

garaż 6.88*24.0 m2 165.12
cz. warszt.-so-
cjal

9.52*8.90 m2 84.73

RAZEM 249.85
130

d.4.1
KNR-W 4-01
0518-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

poz.129 m2 249.85
RAZEM 249.85

131
d.4.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do
15 cm

m3

poz.129*0.03 m3 7.496
RAZEM 7.496

132
d.4.1

KNR 19-01
0628-05

Rozebranie izolacji na stropach z płyt wiórowo-cementowych na sucho m2

poz.129*0.14 m2 34.98
RAZEM 34.98
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133

d.4.1
KNR-W 4-01
0518-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

garaż 6.88*24.0 m2 165.12
cz. warszt.-so-
cjal

9.52*8.90 m2 84.73

RAZEM 249.85
134

d.4.1
KNR-W 4-01
0518-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

poz.133 m2 249.85
RAZEM 249.85

135
d.4.1

KNR-W 4-01
0109-18 0109-
20 
analogia

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kon-
strukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 15 km

m3

(poz.129+poz.130+poz.133+poz.134)*0.005+poz.131*0.03+poz.132*0.14 m3 10.119
RAZEM 10.119

136
d.4.1

KNR 4-04
1107-01 1107-
04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

poz.126*5/10000+poz.127*3.14*0.075*5/10000+poz.128*3.14*0.1*5/10000 t 0.019
RAZEM 0.019

4.2 Uzupełnienie robót murarskich,tynkarskich, betoniarskich na dachu budynku
137

d.4.2
KNR 4-01
0311-01
analogia

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-
wapiennej o grubości 1 ceg.
Podwyższenie muru ogniowego (attyki niskiej) nad ścianami budynku do
wys. min.30 cm ponad docelowe pokrycie dachu tj. o ok. 45 cm
Wykonanie muru ogniowego (attyki niskiej)  na zaprawie klejowej

m3

ogniomur ścia-
ny szczytowej
części garażo-
wej

0.25*6.88*(0.30+0.14)*0.5 m3 0.38

ogniomur ścia-
ny podłużnej
po granicy

0.25*(24-0.25+9.52-0.25)*(0.30+0.14) m3 3.63

ogniomur ścia-
ny szczytowej
części socjal-
nej

0.25*8.90*(0.30+0.14) m3 0.98

ogniomur mię-
dzy częścią
warsztatową a
częścią gara-
zową

0.25*(8.90-0.25)*(0.30+0.14) m3 0.95

RAZEM 5.94
138

d.4.2
KNR 9-24
0102-04

Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejs-
cu i grubości 1,5-2,5 cm
Wyrównanie powierzchni ścian zewnetrznych nowych ogniomurów pod
ocieplenie ścian zewnętrznych

m2

ogniomur ścia-
ny szczytowej
części garażo-
wej

6.88*(0.30+0.14)*0.5+0.25*(0.30+0.14) m2 1.62

ogniomur ścia-
ny podłużnej
po granicy

(24+9.52)*(0.30+0.14) m2 14.75

ogniomur ścia-
ny szczytowej
części socjal-
nej

0.25*(8.90+0.25)*(0.30+0.14) m2 1.01

ogniomur mię-
dzy częścią
warsztatową a
częścią gara-
zową

0.25*(8.90-6.88+0.25)*(0.30+0.14) m2 0.25

RAZEM 17.63
139

d.4.2
KNR 4-01
0312-04
analogia

Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg.
pochyłych
Wyrównanie górnej powierzchni ogniomuró pod izolacje i obróbki

m

ogniomury 6.88 m 6.88
24-0.25+9.52-0.25 m 33.02
8.9 m 8.90
8.90-0.25 m 8.65

RAZEM 57.45
140

d.4.2
KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2
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komin cześci
warsztat-socjal.

1.45*0.50 m2 0.73

RAZEM 0.73
141

d.4.2
KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3
Podwyższenie komina części warsztat-socjal. o ok. 0,5 m
Cegła ceramiczna pełna kl. min. 15 na zapr. cem-wap. kl. 5

m3

komin cześci
warsztat-socjal.

1.33*0.38*0.50 m3 0.25

RAZEM 0.25
142

d.4.2
KNP 02 0111-
01.01
wycena indywi-
dualna

Obsadzanie kratek wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z ceg-
ły
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominie ponad dachem budynku
- kratki wentylacyjne (min. 170x170mm)  z blachy stalowej nierdzewnej z
żaluzją 140x140 mm

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

143
d.4.2

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2

komin cześci
warsztat-socjal.

1.55*0.60 m2 0.93

RAZEM 0.93
144

d.4.2
ZKNR C-2
0801-03 9915

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu z powłoką bitu-
miczną - powierzchnie poziome

m2

poz.133 m2 249.85
RAZEM 249.85

145
d.4.2

KNR BC-02
0210-04

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betono-
wych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy sczepnej na
powierzchniach poziomych konstrukcji żelbetowych

m2

poz.133 m2 249.85
RAZEM 249.85

146
d.4.2

ZKNR C-2
0604-02
analogia

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr.
10 mm
Wypełnienie ubytków i wykonanie na całości warstwy wyrównującej gr. 5-
10 mm z zaprawy PCC - pod przyklejenie papy samoprzylepnej i płyt z
pianki PIR

m2

dach garaży 6.88*(24.0-0.25) m2 163.40
A  (suma częściowa) -------------

m2 163.40
dach części
warszt.-socjal

8.90*(9.52-2*0.25) m2 80.28

B  (suma częściowa) -------------
m2 80.28

RAZEM 243.68
147

d.4.2
ZKNR C-2
0301-13

Przygotowanie podłoża - wykonanie wyobleń faset przy użyciu zapraw mi-
neralnych
Z zaprawy polimerowej szybkowiążącej - wzdłuż styku powierzchni pozio-
mych i pionowych na dachu pod izolację z papy samoprzylepnej

m

ogniomur gara-
zu

6.88-0.25 m 6.63

odniomur nad
ścianą ze-
wnętrzna od
zaplecza bu-
dynku

24-0.25+9.52-2*0.25 m 32.77

ogniomury po-
przeczne cz.
warsztat. -so-
cjal.

8.90-0.25+6.88-0.25 m 15.28

komin części
warsztat-socjal.

(1.33+0.38)*2 m 3.42

RAZEM 58.10
4.3 Ocieplenie i pokrycie papą termozgrz. SBS dachu budynku

- Dwuwarstwowy układ z pap bitumicznych z termoizolacją z płyt PIR i bitumiczną paroizolacją, w syste-
mie hydroizolacji bitumicznej samoprzylepnym/klejonym na podłożu betonowym.

4.3.1 Dach części garażowej
148

d.4.3.
1

ZKNR C-2
0302-03
analogia

Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej - powierzchnie pozio-
me pod papy bitumiczne
Gruntowanie preparatem gruntującym systemowym (SBS) pod papę sa-
moprzylepną lub zgrzewalną

m2

garaż (6.88-0.25)*(24.0-0.25) m2 157.46
RAZEM 157.46

149
d.4.3.

1

ZKNR C-2
0302-06
analogia

Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej - powierzchnie piono-
we pod papy bitumiczne
Gruntowanie preparatem gruntującym systemowym (SBS) pod papę sa-
moprzylepną lub zgrzewalną

m2
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ogniomur gara-
zu

(6.88-0.25)*(0.08+0.15) m2 1.52

ogniomur od
zaplecza

(24-0.25)*(0.08+0.15) m2 5.46

czoło okapu
garażu

24.0*0.10 m2 2.40

ogniomur mię-
dzy cz.garażo-
wą a cz.warsz-
tatową

(6.88-0.25)*(0.08+0.15) m2 1.52

RAZEM 10.90
150

d.4.3.
1

ZKNR C-2
0306-03

Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej BT 18 - przykle-
jenie membrany na powierzchni poziomej
Wykonanie paroizolacji: Papa samoprzylepna lub termozgrzewalna SBS
gr. min.3 mm na wkładce kompozytowej z aluminium+wł. poliestrowa) - pa-
roizolacyjna z górną (lub obustronną) warstwą montażową w postaci pa-
sów bitumu do klejenia termoizolacji z płyt PIR

m2

garaż (6.88-0.25)*(24.0-0.25) m2 157.46
RAZEM 157.46

151
d.4.3.

1

ZKNR C-2
0306-04

Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej BT 18 - przykle-
jenie membrany na powierzchni pionowej
Wykonanie paroizolacji: Papa samoprzylepna lub termozgrzewalna SBS
gr. min.3 mm na wkładce kompozytowej z aluminium+wł. poliestrowa) - pa-
roizolacyjna z górną (lub obustronną) warstwą montażową w postaci pa-
sów bitumu do klejenia termoizolacji z płyt PIR

m2

ogniomur gara-
zu

(6.88-0.25)*(0.08+0.15) m2 1.52

czoło okapu
garażu

24.0*0.10 m2 2.40

ogniomur od
zaplecza

(24-0.25)*(0.08+0.15) m2 5.46

RAZEM 9.38
152

d.4.3.
1

KNR 9-15
0401-02
wycena indywi-
dualna

Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - poziome
Płyty termoizolacji z pianki PIR gr. 8 cm w okleinie aluminiowej (L=0,022)
klejone do papy paroizolacyjnej
W pasie szerokości 25 cm wzdłuż okapu dachu garażu ułożyc płyty PIR gr.
5 cm w okleinie aluminiowej (L=0,022) klejone do papy paroizolacyjnej

m2

garaż (6.88-0.25+0.05)*(24.0-0.25) m2 158.65
RAZEM 158.65

153
d.4.3.

1

KNR 9-15
0401-02
wycena indywi-
dualna

Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - poziome
Płyty termoizolacji z pianki PIR gr. 5 cm w okleinie aluminiowej (L=0,022)
na systemowym kleju poliuretanowym na ogniomurach

m2

ogniomur ścia-
ny szczyt.gara-
żu

(6.88-0.25)*0.25 m2 1.66

ogniomur gara-
żu od zaplecza

24.0*0.25 m2 6.00

RAZEM 7.66
154

d.4.3.
1

KNR 9-15
0401-01
analogia

Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - pionowe
Ocieplenie ogniomuru i ścian komina płytami z pianki PIR gr. 5 cm  w okle-
inie aluminiowej (L=0,022) - w części (15 cm) do pasów bitumu na papie
paroizolacyjnej, a ponad papą (30cm) na systemowym kleju poliuretano-
wym do ścian

m2

ogniomur gara-
zu

(6.88-0.25)*(0.45-0.08+0.05) m2 2.78

czoło okapu
garażu

(24.0-0.25)*0.10 m2 2.38

ogniomur mię-
dzy cz.garazo-
wą a warszta-
tową

(6.88-0.25)*(0.45-0.08+0.05) m2 2.78

ogniomur w ka-
lenicy

(24.0-0.25-2*0.05)*(0.45-0.08+0.05) m2 9.93

RAZEM 17.87
155

d.4.3.
1

KNR AT-31
0704-02
analogia

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami)
w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

m2

poz.154 m2 17.87
RAZEM 17.87

156
d.4.3.

1

KNNR-W 3
0502-07
kalk. własna,
analogia

Uzupełnienie deskowania dachów - deski czołowe okapu
Deska czołowa okapu garażu pod obróbkę blacharską okapową i mocowa-
nie rynien
Płyta wodoodporna OSB-3 gr. 25 mm szer. ok.(8+10+10)= 28+półka szer
ok.26cm, mocowana poprzez kątowniki ciesielskie wzmocnione między so-
bą i do kostrukcji betonowej okapu oraz konstrukcji wsporczej z krawędzia-
ków.

m
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KPP w Hajnówce - garaż KPP Hajnówka_2
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
okap dachu ga-
rażu

24.00-0.25 m 23.75

RAZEM 23.75
157

d.4.3.
1

KNR 2-02
2007-01
kalk. własna,
analogia

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych
na ścianach
Montaz konstrukcji dystansowej i wsporczej dla deski czołowej, z łat nasy-
conych 5*4 cm na sztorc w pionie co ok. 64 cm od czoła okapu garażu

m2

okap dachu ga-
rażu

(24-0.25)*0.1 m2 2.38

RAZEM 2.38
158

d.4.3.
1

ZKNR C-2
0306-03
analogia

Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej BT 18 - przykle-
jenie membrany na powierzchni poziomej
Warstwa z systemowej papy samoprzylepnej podkładowej SBS z możli-
wością mocowania mechanicznego, gr. min. 30 mm do stosowania na pod-
łożu z polistyrenu EPS, XPS, PIR
Z zastosowaniem klinów z twardej wełny mineralnej lub ze styropianu okle-
jonego papą na styku połaci i attyk oraz kominów

m2

poz.152+poz.153 m2 166.31
RAZEM 166.31

159
d.4.3.

1

ZKNR C-2
0306-04
analogia

Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej BT 18 - przykle-
jenie membrany na powierzchni pionowej
Warstwa z papy samoprzylepnej podkładowej SBS z możliwością moco-
wania mechanicznego, gr. min. 30 mm do stosowania na podłożu z polisty-
renu EPS, XPS, PIR
Z zastosowaniem klinów z twardej wełny mineralnej lub ze styropianu okle-
jonego papą na styku połaci i ogniomurów oraz kominów

m2

poz.154 m2 17.87
RAZEM 17.87

160
d.4.3.

1

KNNR 2 0507-
01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe
Pokrycie dachu i ogniomurów - papa termozgrzewalna SBS wierzchniego
krycia PYE PV 250 S5 (szara, gramatura wkładki poliestrowej 250 g/cm3,
gr. min 5 mm)

m2

dach garazu,
ogniomury ga-
razu, okap
gzymsu garazu

poz.158+poz.159 m2 184.18

RAZEM 184.18
161

d.4.3.
1

KNNR-W 3
0502-07
kalk. własna,
analogia

Uzupełnienie deskowania dachów - deski czołowe okap
Deska montażowa do obróbki blacharskiej na ogniomurze - z jednostron-
nym spadkiem na połać dachu
Płyta wodoodporna OSB-3 gr. 25 mm mocowana na kołki montażowe do
ogniomuru

m

ogniomur gara-
żu - szczytowy

6.88 m 6.88

- w kalenicy 24 m 24.00
RAZEM 30.88

162
d.4.3.

1

KNNR-W 3
0502-07
kalk. własna,
analogia

Uzupełnienie deskowania dachów - deski czołowe okap
Deska montażowa do obróbki blacharskiej na ogniomurze - z jednostron-
nym spadkiem na połać dachu
Płyta wodoodporna OSB-3 gr. 25 mm mocowana na kołki montażowe do
ogniomuru

m

RAZEM 0.00
163

d.4.3.
1

KNNR-W 3
0502-07
kalk. własna,
analogia

Uzupełnienie deskowania dachów - deski czołowe okap
Deska montażowa do obróbki blacharskiej na ogniomurze - z jednostron-
nym spadkiem na połać dachu
Płyta wodoodporna OSB-3 gr. 25 mm, mocowana na kołki montażowe do
ogniomuru

m

ogniomur war-
sztatu

8.90+0.25+0.14 m 9.29

w kalenicy 9.52-0.25 m 9.27
RAZEM 18.56

4.3.2 Dach części warsztatowo -socjalnej
164

d.4.3.
2

KNNR-W 3
0502-07
kalk. własna,
analogia

Uzupełnienie deskowania dachów - deski czołowe okapu
Deska czołowa okapu garażu pod obróbkę blacharską okapową i mocowa-
nie rynien
Płyta wodoodporna OSB-3 gr. 25 mm szer. ok.(8+10+10)= 28+półka szer
ok.26cm, mocowana poprzez kątowniki ciesielskie wzmocnione między so-
bą i do kostrukcji okapu oraz konstrukcji wsporczej z krawędziaków.

m

gzyms i daszek
cz. warsztat-
socjal

0.35+9.52+1.0+4.50+1.0 m 16.37

RAZEM 16.37
165

d.4.3.
2

KNR 2-02
2007-01
kalk. własna,
analogia

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych
na ścianach
Montaz konstrukcji dystansowej i wsporczej dla deski czołowej, z łat nasy-
conych 5*4 cm na sztorc w pionie co ok. 64 cm od czoła okapu garażu

m2
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KPP w Hajnówce - garaż KPP Hajnówka_2
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
okap dachu ga-
rażu

(24-0.25)*0.1 m2 2.38

RAZEM 2.38
166

d.4.3.
2

ZKNR C-2
0302-03
analogia

Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej - powierzchnie pozio-
me pod papy bitumiczne
Gruntowanie preparatem gruntującym systemowym (SBS) pod papę sa-
moprzylepną lub zgrzewalną

m2

część wwarsz-
tat-socjal.

(8.90-0.25)*(9.52-2*0.25) m2 78.02

gzyms i daszek
cz. warszt.-so-
cjal.

0.35*9.52+1.0*4.5 m2 7.83

RAZEM 85.85
167

d.4.3.
2

ZKNR C-2
0302-06
analogia

Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej - powierzchnie piono-
we pod papy bitumiczne
Gruntowanie preparatem gruntującym systemowym (SBS) pod papę sa-
moprzylepną lub zgrzewalną

m2

ogniomur mię-
dzy cz.garażo-
wą a cz.warsz-
tatową

(8.9-0.25)*(0.16+0.15) m2 2.68

ogniomur od
zaplecza

(9.52-0.25*2)*(0.16+0.15) m2 2.80

ogniomury cz.
warsztat. -so-
cjal.

(8.90-0.25)*(0.16+0.15) m2 2.68

ściany komina
cz. warszt-so-
cjal.

(1.33+0.38)*2*(0.16+0.15) m2 1.06

ściana nad
gzymsem
cz.warszt.-socj.

9.52*0.30 m2 2.86

czoło gzymsu i
daszku cz.
warszt.-socjal.

(0.35+9.52+1.0+4.5+1.0)*0.1 m2 1.64

RAZEM 13.72
168

d.4.3.
2

ZKNR C-2
0306-03

Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej BT 18 - przykle-
jenie membrany na powierzchni poziomej
Wykonanie paroizolacji: Papa samoprzylepna lub termozgrzewalna SBS
gr. min.3 mm na wkładce kompozytowej z aluminium+wł. poliestrowa) - pa-
roizolacyjna z górną (lub obustronną) warstwą montażową w postaci pa-
sów bitumu do klejenia termoizolacji z płyt PIR

m2

poz.166 m2 85.85
RAZEM 85.85

169
d.4.3.

2

ZKNR C-2
0306-04

Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej BT 18 - przykle-
jenie membrany na powierzchni pionowej
Wykonanie paroizolacji: Papa samoprzylepna lub termozgrzewalna SBS
gr. min.3 mm na wkładce kompozytowej z aluminium+wł. poliestrowa) - pa-
roizolacyjna z górną (lub obustronną) warstwą montażową w postaci pa-
sów bitumu do klejenia termoizolacji z płyt PIR

m2

poz.167 m2 13.72
RAZEM 13.72

170
d.4.3.

2

KNR 9-15
0401-02
wycena indywi-
dualna

Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - poziome

Płyty termoizolacji z pianki PIR gr. 16 cm w okleinie aluminiowej (L=022)
klejone do papy paroizolacyjnej
W pasie szerokości 25 cm wzdłuż okapu dachu warsztatu ułożyc płyty PIR
gr. 13 cm w okleinie aluminiowej (L=0,022) klejone do papy paroizolacyjnej

m2

część wwarsz-
tat-socjal.

(8.90-0.25)*(9.52-0.25) m2 80.19

RAZEM 80.19
171

d.4.3.
2

KNR 9-15
0401-02
wycena indywi-
dualna

Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - poziome

Płyty termoizolacji z pianki PIR gr. 5 cm w okleinie aluminiowej (L=022) na
systemowym kleju poliuretanowym na ogniomurach

m2

ogniomur mię-
dzy cz.garażo-
wą a cz.warsz-
tatową

(8.9-0.25)*0.25 m2 2.16

ogniomur od
zaplecza

9.52*0.25 m2 2.38

ogniomury cz.
warsztat. -so-
cjal.

(8.90-0.25)*0.25 m2 2.16

gzyms i daszek
cz.warszt.-socj.
od góry

0.35*9.52+1.0*4.5 m2 7.83

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 2671 Użytkownik: KWP Białystok



KPP w Hajnówce - garaż KPP Hajnówka_2
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 14.53

172
d.4.3.

2

KNR 9-15
0401-01
analogia

Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - pionowe

Ocieplenie ogniomuru i ścian komina płytami z pianki PIR gr. 5 cm  w okle-
inie aluminiowej (L=022) - w części (15 cm) do pasów bitumu na papie pa-
roizolacyjnej, a ponad papą (30cm) na systemowym kleju poliuretanowym
do ścian

m2

ogniomur mię-
dzy cz.garażo-
wą a cz.warsz-
tatową

(8.9-0.25-0.05)*(0.45-0.16) m2 2.49

ogniomur od
zaplecza

(9.52-0.25*2)*(0.45-0.16) m2 2.62

ogniomur
śc.szczyto-
wejcz.
warsztat. -so-
cjal.

(8.90-0.25-0.05)*(0.45-0.16) m2 2.49

ściany komina
cz. warszt-so-
cjal.

(1.33+0.38)*2*(0.90-0.16+0.5) m2 4.24

czoło gzymsu i
daszku cz.
warszt.-socjal.

(0.35+9.52+1.0+4.5+1.0)*0.1 m2 1.64

RAZEM 13.48
173

d.4.3.
2

KNR 9-15
0401-01
analogia

Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - pionowe

Ocieplenie ścian płytami z pianki PIR gr. 16 cm  w okleinie aluminiowej (L=
0,022) - klejoną do pasów bitumu na papie paroizolacyjnej

m2

ściana nad
gzymsem
cz.warszt.-socj.

9.52*0.30 m2 2.86

RAZEM 2.86
174

d.4.3.
2

KNR 9-15
0401-01
analogia

Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - pionowe
Ocieplenie ścian płytami z pianki PIR gr. 16 cm  w okleinie aluminiowej (L=
0,022) - klejoną do sciany na systemowym kleju poliuretanowym lub bitu-
micznym

m2

pas na ścianie
nad daszkiem
cz.warszt.-socj.

4.5*0.30 m2 1.35

RAZEM 1.35
175

d.4.3.
2

KNR AT-31
0704-02
analogia

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami)
w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

m2

poz.172+poz.173+poz.174 m2 17.69
RAZEM 17.69

176
d.4.3.

2

ZKNR C-2
0306-03
analogia

Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej BT 18 - przykle-
jenie membrany na powierzchni poziomej

Warstwa z systemowej papy samoprzylepnej podkładowej SBS z możli-
wością mocowania mechanicznego, gr. min. 30 mm do stosowania na pod-
łożu z polistyrenu EPS, XPS, PIR
Z zastosowaniem klinów z twardej wełny mineralnej lub ze styropianu okle-
jonego papą na styku połaci i attyk oraz kominów

m2

poz.170+poz.171 m2 94.72
RAZEM 94.72

177
d.4.3.

2

ZKNR C-2
0306-04
analogia

Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej BT 18 - przykle-
jenie membrany na powierzchni pionowej

Warstwa z papy samoprzylepnej podkładowej SBS z możliwością moco-
wania mechanicznego, gr. min. 30 mm do stosowania na podłożu z polisty-
renu EPS, XPS, PIR
Z zastosowaniem klinów z twardej wełny mineralnej lub ze styropianu okle-
jonego papą na styku połaci i ogniomurów oraz kominów

m2

poz.172+poz.173+poz.174 m2 17.69
RAZEM 17.69

178
d.4.3.

2

KNNR 2 0507-
01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe

Pokrycie dachu i ogniomurów - papa termozgrzewalna SBS wierzchniego
krycia PYE PV 250 S5 (szara, gramatura wkładki poliestrowej 250 g/cm3,
gr. min 5 mm)

m2

dach garazu,
ogniomury ga-
razu, okap
gzymsu garazu

poz.176+poz.177-poz.174 m2 111.06

daszek 1.0*4.5 m2 4.50
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KPP w Hajnówce - garaż KPP Hajnówka_2
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 115.56

179
d.4.3.

2

ZKNR C-2
0306-08
analogia

Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej BT 18 - montaż
listwy zabezpieczającej
Montaż aluminiowych  listew zabezpieczających pokrycie z papy przed od-
klejeniem na powierzchniach pionowych

m

ściany komi-
nów pod nakry-
wą kominową

(1.33+0.05*2+0.38+0.05*2)*2 m 3.82

RAZEM 3.82
180

d.4.3.
2

KNNR-W 3
0502-07
kalk. własna,
analogia

Uzupełnienie deskowania dachów - deski czołowe okap
Deska montażowa do obróbki blacharskiej na ogniomurze - z jednostron-
nym spadkiem na połać dachu
Płyta wodoodporna OSB-3 gr. 25 mm mocowana na kołki montażowe do
ogniomuru

m

ogniomury po-
przeczne cz.
warsztatowej

8.90*2 m 17.80

ogniomur od
zaplecza

(9.52-2*0.25) m 9.02

RAZEM 26.82
4.4 Wykonanie obróbek blacharskich dachu
181

d.4.4
NNRNKB 202
0541-02

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

m2

nakrywy ognio-
murów

(24+9.52+6.88+8.9+8.9)*0.62 m2 36.08

gzyms garazu 24*0.41 m2 9.84
daszek obrób-
ka przyścienna

4.5*0.41 m2 1.85

RAZEM 47.77
182

d.4.4
NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25
cm

m2

narożniki ze-
wnętrzne
ogniomurów

0.25*0.45*4 m2 0.45

daszek obrób-
ka krawędzio-
wa

(1.0+0.08+4.5+0.08*2+1.0-0.25)*0.25 m2 1.62

komin obróbka
krawędziowa

(1.45+0.50)*2*0.25 m2 0.98

gzyms warszta-
tu

(1.55+0.60)*2*0.25 m2 1.08

RAZEM 4.13
183

d.4.4
KNNR 2 0506-
01
analogia

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na
uszczelki
Montaż rynien półokrągłych fi 150 z blachy stalowej powlekanej w kolorze
szarym/grafitowym na rynhakach czołowych

m

24+9.50 m 33.50
RAZEM 33.50

184
d.4.4

KNNR 2 0506-
03
analogia

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe
Montażrur spustowych okrągłych fi 120 z blachy stalowej powlekanej w ko-
lorze szarym/grafitowym z podłączeniem do pionów kanalizacji deszczowej

m

2.7*3 m 8.10
RAZEM 8.10

5 Termomodernizacja scian budynku
5.1 Ściana wewnętrzna między warsztatem a garazem - od strony garazy

5.1.1 Ściana wewnetrzna nadziemia od strony garazy
Izolację cieplną ściany wykonac od poziomu termozioalcji podłogi na gruncie

185
d.5.1.

1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podło-
gi ponad 5 m2

m2

ocieplenie scia-
ny wewnetrznej
od poziomu
izolacji termicz-
nej podłogi na
gruncie do płyt
przekrycia da-
chu

6.50*(3.26+0.15+3.60+0.15)*0.5-2.05*1.0 m2 21.22

RAZEM 21.22
186

d.5.1.
1

KNR 9-24
0101-09

Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła
Gruntowanie systemowe pod przyklejenie płyt z pianki PIR

m2

poz.185 m2 21.22
RAZEM 21.22
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187

d.5.1.
1

KNNR 3 1001-
02
kalk. własna,
analogia

Docieplenie ścian z otworami wraz z ościeżami z przyklejeniem styropianu
i jednej warstwy siatki na pow.betonowej,tynkowanej lub mozaice szklanej
Ocieplenie w systemie przeznaczonym do stosowania na płytach termoizo-
lacyjnych PIR:
-- płyty PIR (lambda<= 0,022) gr.8 cm w obustronnej okładzinie z welonu
szklanego, przeznaczone do stosowania w systemie ocieplenia scian
ETICS:
-- dwie warstwy siatki
-- tynk gładki pod malowanie
-- malowanie farbą emulsyjną lateksową

m2

poz.186 m2 21.22
RAZEM 21.22

187'
d.5.1.

1

KNNR 3 1001-
04

Docieplanie ścian budynków płytami styropianowymi - dodatkowa warstwa
siatki (parter)
Druga warstwa siatki na ścianie wewnetrznej

m2

poz.186 m2 21.22
RAZEM 21.22

187''
d.5.1.

1

KNNR 3 1001-
05

Ochrona narożników wypukłych w styropianie z dodatkowym wzmocnie-
niem jedną warstwą siatki

m

2.1*2+1.0 m 5.20
RAZEM 5.20

5.2 Elewacja budynku
5.2.1 Rozbiórka istniejącego ocieplenia garazy

188
d.5.2.

1

KNR 2-02
0609-11
kalk. własna,
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na za-
prawie z siatką metalową
DEMONTAŻ ZŁOMOWY (R*0,5)

m2

śc.podł.fronto-
wa garaży 

24.00*3.0 m2 72.00

- bramy (potrą-
cenie)

-1*poz.39 m2 -55.44

A  (suma częściowa) -------------
m2 16.56

 
 

RAZEM 16.56
189

d.5.2.
1

KNNR 3 1001-
02
analogia, poz.
zastepcza

Docieplenie ścian z otworami wraz z ościeżami z przyklejeniem styropianu
i jednej warstwy siatki na pow.betonowej,tynkowanej lub mozaice szklanej
Usunięcie istniejącego ocieplenia z elewacji frontowej części garażowej bu-
dynku
DEMONTAŻ ZŁOMOWY (R*0,5, M*0, S*0)

m2

śc.podł.fronto-
wa garaży 

24.00*3.0 m2 72.00

- bramy (potrą-
cenie)

-1*poz.39 m2 -55.44

RAZEM 16.56
190

d.5.2.
1

KNR-W 4-01
0109-18 0109-
20 
analogia

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kon-
strukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 15 km

m3

poz.188*0.10 m3 1.656
RAZEM 1.656

5.2.2 Dostosowanie istniejącego ogrodzenia przy ścianach szczytowych do gabarytów budynku po ociepleniu
191

d.5.2.
2

KNR-W 2-02
1809-02
analogia

Ogrodzenie z łat i desek - pełne z desek na styk
Rozebranie i odtworzenie z materiałów z rozbiórki cześci ogrodzenia z pa-
neli plastyk. przy szczycie części warstztatowo socjalnej budynku z dosto-
sowaniem położenia skrajnego słupka do wykonanbego docieplenia ściany
budynku
 (R*1,7)

m2

3.40*2.2 m2 7.48
RAZEM 7.48

192
d.5.2.

2

KNR AT-40
0501-02
analogia, poz.
zastepcza

Oczyszczenie i zmycie podłoża mocno zabrudzonego z płyt falistych
Oczyszczenie rozebranych elementów cześci ogrodzenia z paneli plastyk.
z ich dostosowaniem do ponownego montażu

m2

poz.191 m2 7.48
RAZEM 7.48

193
d.5.2.

2

KNR-W 2-02
1805-11
analogia, poz.
zast.

Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników stalowych
Rozebranie i odtworzenie z materiałów z rozbiórki cześci ogrodzenia przy
szczycie części garażowej budynku z dostosowaniem położenia skrajnego
słupka do wykonanego docieplenia ściany budynku
 (R*1,7)

m2

2.20*0.7 m2 1.54
RAZEM 1.54

5.2.3 Ściany nadziemia
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194

d.5.2.
3

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

<Ściany nadziemia>
ść.szczyt.cz
garazowej 

6.88*(3.96+4.1)*0.5 m2 27.73

śc.front
podł.garaży 

24.00*3.10 m2 74.40

ść. szczyt. war-
sztatu od stro-
ny garazy

2.25*(3.10+3.24)*0.5 m2 7.13

ść.front.warsz-
tatu

9.52*(3.24+2.92+0.30)*0.5 m2 30.75

ść.szczyt.
cz.socjal

8.90*(2.92+0.40+4.05)*0.5 m2 32.80

ść. zewn. pod-
łużna z tyłu bu-
dynku

33.50*(4.05+3.96)*0.5 m2 134.17

A  (suma częściowa) -------------
m2 306.98

<Gzymsy i daszek od spodu>
gzyms garaży
od spodu

24.00*0.15 m2 3.60

gzyms i daszek
warsztatu od
spodu

9.52*0.35+4.5*1.00 m2 7.83

B  (suma częściowa) -------------
m2 11.43

<STOLARKA OTWOROWA ZEWNETRZNA>
okna -1*(1.2*1.2+0.9*1.8+2.1*1.5) m2 -6.21
drzwi -1*1.0*2.1 m2 -2.10
warsztat -1*2.89*3.02 <hn=0cm> m2 -8.73
 - 1 -1*2.71*2.61 <hn=26 cm > m2 -7.07
 - 2 -1*2.72*2.59 <hn=30 cm > m2 -7.04
 - 3 -1*2.72*2.56 <hn=33 cm > m2 -6.96
 - 4 -1*2.71*2.56 <hn=29 cm > m2 -6.94
 - 5 -1*2.73*2.56 <hn=28 cm > m2 -6.99
 - 6 -1*2.69*2.56 <hn=32 cm > m2 -6.89
 - 7 -1*2.57*2.56 <hn=34 cm > m2 -6.58
 - 8 -1*2.69*2.59 <hn=35 cm > m2 -6.97

C  (suma częściowa) -------------
m2 -72.48

<OŚCIEŻA - STOLARKA OTWOROWA ZEWNETRZNA>
okna ((1.2+1.2*2)+(0.9+1.8*2)+(2.1+1.5*2))*0.12 m2 1.58
drzwi (1.0+2.1*2)*0.12 m2 0.62
warsztat (2.89+3.02*2)*0.18 <hn=0cm> m2 1.61
 - 1 (2.71+2.61*2)*0.18 <hn=26 cm > m2 1.43
 - 2 (2.72+2.59*2)*0.18 <hn=30 cm > m2 1.42
 - 3 (2.72+2.56*2)*0.18 <hn=33 cm > m2 1.41
 - 4 (2.71+2.56*2)*0.18 <hn=29 cm > m2 1.41
 - 5 (2.73+2.56*2)*0.18 <hn=28 cm > m2 1.41
 - 6 (2.69+2.56*2)*0.18 <hn=32 cm > m2 1.41
 - 7 (2.57+2.56*2)*0.18 <hn=34 cm > m2 1.38
 - 8 (2.69+2.59*2)*0.18 <hn=35 cm > m2 1.42

D  (suma częściowa) -------------
m2 15.10

RAZEM 261.03
195

d.5.2.
3

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków
Usunięcie zmurszałych tynków - przyjęto 10% powierzchni

m2

poz.194*0.10 m2 26.10
RAZEM 26.10

196
d.5.2.

3

KNR AT-26
0101-07

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa
gr. 1 cm

m2

poz.194*0.20 m2 52.21
A  (suma częściowa) -------------

m2 52.21
<nowe ogniomury - pow. od str. śc.zewnętrznych>

śc. szczyt.
części garażo-
wej

6.88*0.45*0.5 m2 1.55

B  (suma częściowa) -------------
m2 1.55

 
śc. podłużna
od zaplecza

(24+9.52)*0.45 m2 15.08
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C  (suma częściowa) -------------

m2 15.08
 

śc. szczytowa
cz. warszt.-so-
cja.

(8.90+0.25)*0.45 m2 4.12

D  (suma częściowa) -------------
m2 4.12

 
sc. szczytowa
cz. warszt.so-
cjal. od str. ga-
razy

(8.90-6.88+0.25)*0.45 m2 1.02

E  (suma częściowa) -------------
m2 1.02

RAZEM 73.98
196'

d.5.2.
3

KNR AT-26
0101-08

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - pogru-
bienie o 0,5 cm

m2

poz.196 m2 73.98
RAZEM 73.98

197
d.5.2.

3

KNR 9-24
0101-09

Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła m2

śc. istniejące poz.194 m2 261.03
A  (suma częściowa) -------------

m2 261.03
 
<nowe ogniomury - pow. od str. śc.zewnętrznych>

śc. szczyt.
części garażo-
wej

(6.88+0.25)*0.45 m2 3.21

B  (suma częściowa) -------------
m2 3.21

 
śc. podłużna
od zaplecza

(24+9.52)*0.45 m2 15.08

C  (suma częściowa) -------------
m2 15.08

 
śc. szczytowa
cz. warszt.-so-
cja.

(8.90+0.25)*0.45 m2 4.12

D  (suma częściowa) -------------
m2 4.12

 
sc. szczytowa
cz. warszt.so-
cjal. od str. ga-
razy

(8.90-6.88+0.25)*0.45 m2 1.02

E  (suma częściowa) -------------
m2 1.02

RAZEM 284.46
198

d.5.2.
3

KNR AT-31
0101-05
analogia

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 15 cm na ścianach

Styropian grafit EPS fasada L=031-033 gr. 20 cm

Ocieplenie scian cz. warsztatowo socjalnej budynku

m2

ść.front.warsz-
tatu

9.52*(3.24+(2.92+0.30))*0.5-9.52*0.30 m2 27.89

ść.szczyt.
cz.socjal.

8.90*(2.92+0.30+4.05)*0.5-4.05*0.30 m2 31.14

ogniomur (8.90+0.25)*0.45 m2 4.12
ść. zewn. pod-
łużna z tyłu bu-
dynku na dł.
cz.warsztatowo
-socj. +1m

(9.52+1.0)*(4.05+3.96)*0.5 m2 42.13

ogniomur na dł.
cz.warszt.-
socj.+1m

(1.0+9.52)*0.45 m2 4.73

okna (-) -1*(1.2*1.2+0.9*1.8+2.1*1.5) m2 -6.21
drzwi (-) -1*1.0*2.1 m2 -2.10
brama warszt.
(-)

-1*2.89*3.02 m2 -8.73

A  (suma częściowa) -------------
m2 92.97
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cokół (-) -1*(10.52+8.9+9.52+2.25+6.88)*(0.30) m2 -11.42

RAZEM 81.55
199

d.5.2.
3

KNR AT-31
0101-05
analogia

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 15 cm na ścianach

Ocieplenie w systemie przeznaczonym do stosowania na płytach termoizo-
lacyjnych PIR:
-- płyty PIR (lambda<= 0,022) gr.12cm w obustronnej okładzinie z welonu
szklanego, przeznaczone do stosowania w systemie ocieplenia scian
ETICS
Z dodatkowym mocowaniem mechanicznym kołkami w ilosci min. 4 szt/
m2, w strefie krawędziowej min 6 szt/m2

Ocieplenie ściany szczytowej warsztatu od strony garaży

m2

ść. szczyt. war-
sztatu od stro-
ny garazy

2.25*(3.10+3.24)*0.5 m2 7.13

ogn. sc.
szczyt.cz.
warszt.socjal.
od str. garazy

(8.90-6.88+0.25)*0.45 m2 1.02

A  (suma częściowa) -------------
m2 8.15

cokół (-) -1*2.25*(0.30) m2 -0.68
RAZEM 7.47

200
d.5.2.

3

KNR 2-05
1005-01
analogia

Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 80 kg z profili
walcowanych na gorąco pod lekką obudowę
Montaz profilu stalowego pod montaz bramy - zmniejszenie szerokości
otworu bramy poprzez zamknięcie przekroju pionowego płyty od srtrony
bramy
Ceownik C140 E , L=2,80 m masa 12,2 kg/m ceownik montowany do ścia-
ny i do nadproża na kotwy chemiczne poprzez marki stalowe
Dodatek na marki i spawanie 1,8%

t

2.80*12.20*1.018*0.001 t 0.035
RAZEM 0.035

200'
d.5.2.

3

KNR-W 2-02
1518-07

Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów meta-
lowych o powierzchni ponad 0.5 m2

m2

2.80*(0.14+0.06*2)*2 m2 1.46
RAZEM 1.46

200''
d.5.2.

3

ZKNR C-2
0703-10
analogia

Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 12
mm i gł. 100 mm w pustaku ceramicznym
Zakotwienie ceownika C140E do sciany i do nadproża

szt.

2.80/0.5+1 szt. 7
RAZEM 7

201
d.5.2.

3

KNR AT-31
0101-03
analogia, poz.
zastepcza

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 10 cm na ścianach

Styropian grafit EPS fasada L=031-033 gr. 10 cm

Ściany części garazowej budynku

m2

ść.szczyt.cz
garazowej 

6.88*(3.96+4.1)*0.5 m2 27.73

śc.front
podł.garaży 

(24.0+0.25)*3.10 m2 75.18

ść. zewn.
podł.z tyłu bud.
na dł. garazy -
1m

(24-1.0)*(4.05+3.96)*0.5 m2 92.12

<ogniomury>
śc. szczyt.
części garażo-
wej

(6.88+0.25)*0.45 m2 3.21

śc. podłużna
od zaplecza

(24-1.0)*0.45 m2 10.35

gzyms garaży
od spodu

24.00*0.15 m2 3.60

<Bramy garaży - potrącenie>
 - 1 -1*2.71*2.61 <hn=26 cm > m2 -7.07
 - 2 -1*2.72*2.59 <hn=30 cm > m2 -7.04
 - 3 -1*2.72*2.56 <hn=33 cm > m2 -6.96
 - 4 -1*2.71*2.56 <hn=29 cm > m2 -6.94
 - 5 -1*2.73*2.56 <hn=28 cm > m2 -6.99
 - 6 -1*2.69*2.56 <hn=32 cm > m2 -6.89
 - 7 -1*2.57*2.56 <hn=34 cm > m2 -6.58
 - 8 -1*2.69*2.59 <hn=35 cm > m2 -6.97

A  (suma częściowa) -------------
m2 156.75

cokół (-) -1*(33.52-10.52)*(0.30) m2 -6.90
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-1*(0.25)*(0.30)*7 m2 -0.53
-1*(0.7)*(0.30) m2 -0.21

RAZEM 149.11
202

d.5.2.
3

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

poz.198A+poz.199A+poz.201A m2 257.87
RAZEM 257.87

203
d.5.2.

3

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach
Druga warstwa siatki na ścianie frontowej budynku i na ścianach szczyto-
wych części warsztatowo-socjalnej - do wysokości 2 m

m2

ść.front.warsz-
tatu

9.52*2.0 m2 19.04

ść.szczyt.
cz.socjal.

8.90*2.0 m2 17.80

okna (-) -1*(1.2*1.2+0.9*1.8+2.1*1.5) m2 -6.21
drzwi (-) -1*1.0 m2 -1.00
brama warszt.
(-)

-1*2.89 m2 -2.89

ść. szczyt. war-
sztatu od stro-
ny garazy

2.25*2.0 m2 4.50

ść.szczyt.cz
garazowej 

6.88*2.0 m2 13.76

śc.front
podł.garaży 

(24.0+0.25)*2.0 m2 48.50

 - 1 -1*2.71 m2 -2.71
 - 2 -1*2.72 m2 -2.72
 - 3 -1*2.72 m2 -2.72
 - 4 -1*2.71 m2 -2.71
 - 5 -1*2.73 m2 -2.73
 - 6 -1*2.69 m2 -2.69
 - 7 -1*2.57 m2 -2.57
 - 8 -1*2.69 m2 -2.69

RAZEM 71.96
204

d.5.2.
3

KNR AT-31
0102-03

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 4 cm na ościeżach
Styropian grafitowy EPS fasada 031-033  gr. 4 cm

m2

gzyms i daszek
warsztatu od
spodu

9.52*0.35+4.5*1.00 m2 7.83

okna ((1.2+1.2*2)+(0.9+1.8*2)+(2.1+1.5*2))*0.32 m2 4.22
drzwi (1.0+2.1*2)*0.32 m2 1.66
warsztat (2.89+3.02*2)*0.28 m2 2.50
 - 1 (2.71+2.61*2)*0.28 m2 2.22
 - 2 (2.72+2.59*2)*0.28 m2 2.21
 - 3 (2.72+2.56*2)*0.28 m2 2.20
 - 4 (2.71+2.56*2)*0.28 m2 2.19
 - 5 (2.73+2.56*2)*0.28 m2 2.20
 - 6 (2.69+2.56*2)*0.28 m2 2.19
 - 7 (2.57+2.56*2)*0.28 m2 2.15
 - 8 (2.69+2.59*2)*0.28 m2 2.20

A  (suma częściowa) -------------
m2 33.77

-1*(2*0.28)*(0.3)*8 m2 -1.34
RAZEM 32.43

205
d.5.2.

3

KNR AT-31
0102-04

Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach m2

poz.204A m2 33.77
RAZEM 33.77

206
d.5.2.

3

KNR AT-31
0102-04

Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach
Druga warstwa siatki na ościeżach bram

m2

warsztat (2.89+3.02*2)*0.28 m2 2.50
 - 1 (2.71+2.61*2)*0.28 m2 2.22
 - 2 (2.72+2.59*2)*0.28 m2 2.21
 - 3 (2.72+2.56*2)*0.28 m2 2.20
 - 4 (2.71+2.56*2)*0.28 m2 2.19
 - 5 (2.73+2.56*2)*0.28 m2 2.20
 - 6 (2.69+2.56*2)*0.28 m2 2.19
 - 7 (2.57+2.56*2)*0.28 m2 2.15
 - 8 (2.69+2.59*2)*0.28 m2 2.20

RAZEM 20.06
207

d.5.2.
3

KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m
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okna (1.2+1.2*2)+(0.9+1.8*2)+(2.1+1.5*2) m 13.20
drzwi (1.0+2.1*2) m 5.20

<bramy>
warsztat (2.89+3.02*2) m 8.93
 - 1 (2.71+2.61*2) m 7.93
 - 2 (2.72+2.59*2) m 7.90
 - 3 (2.72+2.56*2) m 7.84
 - 4 (2.71+2.56*2) m 7.83
 - 5 (2.73+2.56*2) m 7.85
 - 6 (2.69+2.56*2) m 7.81
 - 7 (2.57+2.56*2) m 7.69
 - 8 (2.69+2.59*2) m 7.87
Naroża ścian 3.96+0.45 m 4.41

4.10+0.45+0.45 m 5.00
3.24+0.45+0.45 m 4.14
2.92 m 2.92
4.05+0.45 m 4.50
(4.05+3.96)*0.5+0.45 m 4.46

RAZEM 115.48
208

d.5.2.
3

KNR AT-31
0703-02

Obróbka krawędziowa cokołu z zastosowaniem podwiniętej siatki zbroje-
niowej

m

33.52+8.90-1.0+2*0.32+9.52-2.89+2*0.38+2.25+(0.25+2*0.38)*7+(0.38+
0.25+0.25)+6.88

m 66.53

nad daszkiem 4.5+2*0.30 m 5.10
pod gzymsami
i pod daszkiem

24-0.25+9.52+4.5+1.0 m 38.77

RAZEM 110.40
209

d.5.2.
3

KNR AT-31
0504-01
analogia

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykona-
ny ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach
Podkład pod tynk silikonowy "baranek" barwiony w masie (biel i odcienie
szarości), ziarno 1-1,5 mm

m2

poz.203 m2 71.96
-1*poz.213A m2 -7.82
-1*poz.213B m2 -0.68
-1*poz.213C m2 -9.77

RAZEM 53.69
210

d.5.2.
3

KNR AT-31
0504-03
analogia

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykona-
ny ręcznie na ścianach
Tynk silikonowy "baranek" barwiony w masie (biel i odcienie szarości), ziar-
no 1-1,5 mm

m2

poz.209 m2 53.69
RAZEM 53.69

211
d.5.2.

3

KNR AT-31
0504-02
analogia

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykona-
ny ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach
Podkład pod tynk silikonowy "baranek" barwiony w masie (biel i odcienie
szarości), ziarno 1-1,5 mm

m2

poz.205 m2 33.77
-1*poz.215 m2 -2.01

RAZEM 31.76
212

d.5.2.
3

KNR AT-31
0504-04
analogia

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykona-
ny ręcznie na ościeżach
Tynk silikonowy "baranek" barwiony w masie (biel i odcienie szarości), ziar-
no 1-1,5 mm

m2

poz.211 m2 31.76
RAZEM 31.76

213
d.5.2.

3

KNR AT-31
0505-01
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie;
warstwa pośrednia na ścianach

m2

ść.front.warsz-
tatu

(9.52-2.89)*0.30 m2 1.99

ść.szczyt.
cz.socjal.

8.90*0.3 m2 2.67

ść. zewn. pod-
łużna z tyłu bu-
dynku na dł.
cz.warsztatowo
-socj. +1m

(9.52+1.0)*0.3 m2 3.16

A  (suma częściowa) -------------
m2 7.82

ść. szczyt. war-
sztatu od stro-
ny garazy

2.25*0.3 m2 0.68

B  (suma częściowa) -------------
m2 0.68

ść.szczyt.cz
garazowej 

6.88*0.30 m2 2.06
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śc.front
podł.garaży 

(24.0+0.25-2.71*2-2.72*2-2.73-2.69*2-2.57)*0.30 m2 0.81

ść. zewn.
podł.z tyłu bud.
na dł. garazy -
1m

(24-1.0)*0.30 m2 6.90

C  (suma częściowa) -------------
m2 9.77

RAZEM 18.27
214

d.5.2.
3

KNR AT-31
0505-03
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie
na ścianach

m2

poz.213 m2 18.27
RAZEM 18.27

215
d.5.2.

3

KNR AT-31
0505-02
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie;
warstwa pośrednia na ościeżach

m2

0.32*0.30*2 m2 0.19
0.38*0.30*16 m2 1.82

RAZEM 2.01
216

d.5.2.
3

KNR AT-31
0505-04
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie
na ościeżach

m2

poz.215 m2 2.01
RAZEM 2.01

5.2.4 Sciany fundamentowe
217

d.5.2.
4

KNR 4-01
0104-01

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II

m3

(10.52+8.9+9.52+2.25+6.88)*1.0*1.0 m3 38.07
(33.52-10.52)*1.0*1.0 m3 23.00
2.25*1.0*1.0 m3 2.25
(0.25+2*0.7)*1.0*1.0*7 m3 11.55
1.5*1.5*1.0 m3 2.25

RAZEM 77.12
218

d.5.2.
4

KNR 9-24
0101-04

Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni porowatej m2

(10.52+8.9+9.52+2.25+6.88)*(1.0+0.30) m2 49.49
(33.52-10.52)*(1.0+0.30) m2 29.90
2.25*(1.0+0.30) m2 2.93
(0.25+2*0.20)*(1.0+0.30)*7 m2 5.92
(0.7+0.25)*(1.0+0.30) m2 1.24

RAZEM 89.48
219

d.5.2.
4

KNR AT-27
0306-01

Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowa-
nych - ręczne gruntowanie podłoża pionowego

Dyspersja wodna emulsji bitumicznej do gruntowania podłoży pod izolacje
bitumiczne dyspersyjne wodne

m2

poz.218 m2 89.48
RAZEM 89.48

220
d.5.2.

4

KNR AT-27
0306-05

Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowa-
nych - ręczne nakładanie powłoki przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa

Emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfikowana (do stosowania pod
styropianem)

m2

poz.218 m2 89.48
RAZEM 89.48

220'
d.5.2.

4

KNR AT-27
0306-07

Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowa-
nych - ręczne nakładanie powłoki przeciwwilgociowej - kolejna warstwa

Emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfikowana (do stosowania pod
styropianem)
Krotność = 2

m2

poz.218 m2 89.48
RAZEM 89.48

221
d.5.2.

4

KNR AT-27
0508-04

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termo-
izolacyjnych klejonych punktowo masą  polimerowo-bitumiczna

Polistyren ekstrudowany XPS  gr 18 na kleju bitumicznym do styropianu
do 30 cm nad teren (cokół)

m2

(10.52+8.9+9.52+2.25+6.88)*(1.0+0.30) m2 49.49
RAZEM 49.49
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222

d.5.2.
4

KNR AT-27
0508-04

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termo-
izolacyjnych klejonych punktowo masą  polimerowo-bitumiczna

Polistyren ekstrudowany XPS  gr 10 na kleju bitumicznym do styropianu do
30 cm nad teren (cokół)

m2

2.25*(1.0+0.30) m2 2.93
RAZEM 2.93

223
d.5.2.

4

KNR AT-27
0508-04

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termo-
izolacyjnych klejonych punktowo masą  polimerowo-bitumiczna

Polistyren ekstrudowany XPS gr 8 na kleju bitumicznym do styropianu do
30 cm nad teren (cokół)

m2

(33.52-10.52)*(1.0+0.30) m2 29.90
(0.25)*(1.0+0.30)*7 m2 2.28
(0.7)*(1.0+0.30) m2 0.91

RAZEM 33.09
224

d.5.2.
4

KNR AT-27
0508-04

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termo-
izolacyjnych klejonych punktowo masą  polimerowo-bitumiczna

Polistyren ekstrudowany XPS  gr 4cm na kleju bitumicznym do styropianu
do 30 cm nad teren (cokół)

m2

(2*0.28)*(1.0+0.3)*8 m2 5.82
RAZEM 5.82

225
d.5.2.

4

KNR AT-27
0508-02

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii
ochronnej
-- membrana kubełkowa

m2

poz.218/1.3 m2 68.83
RAZEM 68.83

226
d.5.2.

4

KNNR-W 3
0107-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.I-II

m3

poz.217 m3 77.12
A  (suma częściowa) -------------

m3 77.12
-1*poz.221/1.3*0.18 m3 -6.85
-1*poz.222/1.3*0.10 m3 -0.23
-1*poz.223/1.3*0.08 m3 -2.04
-1*poz.224/1.3*0.04 m3 -0.18
B  (suma częściowa) -------------

m3 -9.30
RAZEM 67.82

227
d.5.2.

4

KNR 4-01
0108-05 0108-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
grunt.kat. I-II

m3

zmiana znaku poz.226B*(-1) m3 9.30
RAZEM 9.30

6 Nawierzchnie z polbruku
228
d.6

KNR 2-31
0805-03
z.o.2.13. 9902-
01 
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-
kości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę

Rozebranie nawierzchnu z polbruku gr.8 cm wzdłuż ścian budynku

m2

(8.9+9.52+2.25)*1.0 m2 20.67
1.0*1.0*8 m2 8.00

RAZEM 28.67
229
d.6

KNR 2-31
0805-03
z.o.2.13. 9902-
01 
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-
kości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę

Rozebranie nawierzchnu z polbruku gr.8 cm

m2

7*8 m2 56.00
RAZEM 56.00

230
d.6

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

Odtworzenie nawierchni z polbruku o wysokości 8cm z rozbiórki, na pod-
sypce piaskowo-cementowej 
Przyjeto 90% polbruku z rozbiórki i 10% polbruku nowego w dostosowaniu
do polbruku istniejącego

m2

64+poz.228 m2 92.67
RAZEM 92.67

7 Wykonanie zabezpieczeń - odboje i progi najazdowe
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231
d.7

Kalkulacja
własna
kalk. własna,
analogia

Odbojnice elastyczne nascienne garażowe 1m z montazem - do ochrony
drzwi pojazdów przed kontaktem ze ścianami

Wykonane z elastycznegp materiału (guma/kauczuk) na sprężystym kor-
pusie.
Odbojnica składa się z listwy mocowanej do ściany i elastycznej nakładki
połączonej z listwą poprzez amortyzator
Odbojnice zakończone końcówkami maskującymi.

szt.

8*2*2 szt. 32.00
RAZEM 32.00

232
d.7

Kalkulacja
własna
kalk. własna,
analogia

Ograniczniki parkingowe gumowe 0,9m - z montazem

Kolrystyka: czarne z żółtym odblaskiem
Odblask w technologii mikrokulek szklanych
Powierzchnia antypoślizgowa
Wymiary:
- długość 90 cm
- szer.15 cm
- wysokość 10 cm
min. 3 otwory montażowe

szt.

8*2*2 szt. 32.00
RAZEM 32.00
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