
Nr 
poz.

Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

1. ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1 KNR 4-01 0354/08 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 

2m2 - z odzyskiem R*3
m2 23,39

2 KNR 4-01 0349/02 Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

m3 4,012

3 KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej m2 14,098

4 KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm m3 0,898

5 KNR 2-02s 2005/05 Demontaż jak 30% montażu - okładziny z płyt dźwiękochłonnych na stropach na 
rusztach drewnianych lub metalowych

m2 17,210

6 KNR 4-01 0333/01 Wykonanie otworów w obudowie lekkiej jak przebicie otworów w ścianach z 
cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej

szt 2

7 KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km

m3 7,475

1.2. STAN SUROWY

1.2.1. Stan zerowy
8 KNR 2-01 0201/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi 

o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

m3 11,928

9 KNR 2-01 0301/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

m3 0,449

10 KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego m3 0,449

11 KNR 2-02 0616/01 Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho m2 2,82

12 KNR 2-02 0201/02 Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,8m z ręcznym 
układaniem betonu

m3 0,846

13 Kalkulacja indywidualna zakotwienie prętów zbrojeniowych szt 8

14 KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i 
budowli

t 0,019

15 KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i 
budowli

t 0,003

16 KNR 2-02 0103/01 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 1 
cegły z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej

m2 4,23

17 KNR 2-02 0609/10 Izolacje z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej m2 6,38

18 KNR 2-02 0120/02 Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2 cegły m2 6,93

19 KNR 2-02 0803/01 Tynki zwykłe kategorii I ścian i słupów wykonywane ręcznie m2 11,22

20 KNR 2-02 0603/09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z 
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2 13,86

21 KNR 2-02 0603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z 
roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą

m2 13,86

22 KNR 2-02 0616/01 Izolacje poziome z jednej warstwy papy termozgrzewalnej na sucho m2 2,52

23 KNR 2-02 1101/07 Zasypanie wykopów - podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw m3 3

1.2.2. Ściany
24 KNR 2-02 2003/02 Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 

metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
m2 6,2

25 KNR 2-02 0109/01 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z pustaków 
ceramicznych Max/220 grubości 19cm

m2 11,905

26 KNR 2-02 0120/02 Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2 cegły m2 11,891

27 KNR 2-02 0126/01 Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków

otwór 3

28 KNR 2-02 0613/06 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej 
układanych na sucho

m2 25,491

29 KNR 2-02 0123/02 Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami grubości 1/2 cegły m2 27,758

30 KNR 2-02 0126/05 Ułożenie nadproży prefabrykowanych m 2,6

31 KNR 2-02 0923/01 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną m2 27,758

32 KNR 0-19 1024/05 Montaż okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okna z odzysku m2 3,6

33 KNR 0-19 1024/04 Montaż okien aluminiowych o powierzchni do 3,0m2 - okna z odzysku m2 9,75

34 KNR 0-19 1024/07 Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - drzwi z odzysku m2 2

35 KNR 2-02 0129/01 Montaż podokienników o długości do 1m szt 2

36 KNR 2-02 0129/02 Montaż podokienników o długości ponad 1m szt 3

1.2.3. Dach
37 KNR 2-02 0211/04 Rygle i przekrycia ścian żelbetowe dwustronnie deskowane o szerokości 

przewiązek do 0,3m
m3 0,18

38 Kalkulacja indywidualna zakotwienie prętów zbrojeniowych szt 8

39 KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i 
budowli

t 0,021

40 KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i 
budowli

t 0,003

41 KNR 2-02 0406/01 Murłaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej m3 0,06

42 KNR 2-02 0408/03 Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach 
dachowych z tarcicy nasyconej

m3 0,117

43 KNR 2-02 0409/06 Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej m3 0,098

44 KNR 2-02 0410/01 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 12,379

45 KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej 
układanymi na sucho - jedna warstwa

m2 7,51
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46 KNR 2-02s 0507/02 Obróbki z blachy z cynku - przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm m2 9,425

47 KNR 2-02s 0509/01 Rynny dachowe z blachy z cynku półokrągłe w rozwinięciu śr.8cm m 2,3

48 KNR 2-02s 0511/02 Rury spustowe z blachy z cynku okrągłe w rozwinięciu śr.10cm m 3,2

49 KNR 0-22 0527/02 Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłożu drewnianym m2 8,399

50 KNR 2-17 0138/02 Kratki wentylacyjne, typ A lub N do przewodów stalowych i aluminiowych o 
obwodzie do 1200mm

szt 2

51 KNR 4-01 1212/02 Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych 
jednokrotnie - powierzchnia dachu

m2 400,284

52 KNR 4-01 0535/02 Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2 2

53 KNR 4-01 0530/04 Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy z 
cynku szerokości ponad 25cm

m2 2

54 KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma poddachowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii 
polietylenowej szerokiej + uzupenienie

m2 2

55 KNR 4-01 0535/04 Rozbiórka rynny nie nadającej się do użytku m 9

56 KNR 0-15 0528/03 Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 12,5cm m 9

1.3. STAN WYKOŃCZENIOWY
57 KNR 4-01 0711/03 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-

wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i 
słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonu

m2 20,104

58 KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2 566,72

59 KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych sufitów m2 188,34

60 KNR 4-01 1204/03 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji m2 141,98

61 KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii 
polietylenowej szerokiej

m2 12,793

62 KNR 2-02s 2007/04 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z 
kształtowników metalowych - podwójne

m2 14,449

63 KNR 2-02s 2005/05 Okładziny z płyt gipsowych dźwiękochłonnych na stropach na rusztach 
drewnianych lub metalowych

m2 14,449

64 KNR 2-02 1101/07 Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw m3 0,87

65 KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego m3 0,87

66 KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych 
na sucho

m2 8,7

67 KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki 
zatarte na ostro

m2 8,7

68 KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10mm

m2 8,7

69 KNR 2-02 1106/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką 
stalową

m2 8,7

70 KNR 0-23 2611/03 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez 
dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2 7,32

71 KNR 2-02u1 B-0202-
001900/03

Posadzki z płytek terakotowych szkliwionych 30x30cm układanych na gotowym i 
wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej

m2 12,793

1.4. PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
72 KNR 4-03 1133/01 Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych szt 1

73 KNR 4-03 1124/01 Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-
wylotowych o natężeniu prądu do 10A

szt 2

74 KNR 5-08 0513/15 Montaż na gotowym podłożu belek montażowych w układzie symetrycznym i 
asymetrycznym z podłączeniem, przykręcanych 2x40W końcowych

szt 2

75 KNR 5-08 0514/10 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych, bez zadławiania 
przewodu, w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem, z podłączeniem

szt 2

76 Kalkulacja indywidualna Montaż na gotowym podłożu kabli grzewczych z wymianą sterownika kpl 1

77 KNR 5-08 0504/05 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, 
bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych zawieszanych końcowych - 
oprawa z odzysku

szt 1

78 KNR 5-08 0302/09 Przyklejenie puszek 3-wylotowych szczękowych dla przewodów o przekroju do 
2,5mm2 do przyborów natynkowo-wtynkowych

szt 7

79 KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszce 
instalacyjnej

szt 1

80 KNR 5-08 0309/03 Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w 
puszkach

szt 2

81 KNR 5-08 0109/01 Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 19mm układane pod tynkiem 
w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m 20

82 KNR 5-08 0207/01 Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o 
przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej

m 40

2. DOJŚCIE DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

2.1. CHODNIKI
83 KNR 2-31 0101/01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni 

i chodników w gruncie kategorii I-IV
m2 53,76

84 KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 2)

m2 53,76

85 KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
15cm

m2 53,76

86 KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
8cm

m2 53,76
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87 KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 3)

m2 -53,76

88 KNR 2-31 0401/02 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy 
krawężnikowe

m 50,5

89 KNR 2-31 0402/03 Ława betonowa zwykła pod krawężniki m3 2,02

90 KNR 2-31 0407/05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 50,5

91 KNR 2-31 0407/06 Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na łukach o promieniu do 
10m

m 24,5

92 KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolorowej, układane na 
podyspce cementowo-piaskowej

m2 51,2
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