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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR:

1 45100000-8 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJĄCE TEREN ROBÓT

1
d.1

NNRNKB 202
1618-02
analogia

Ogrodzenie stanowiska z umieszczeniem tablic ostrzegawczych m

30 + 80 + 30 m 140,000

RAZEM 140,000

2
d.1

KNNR-W 10
2508-05
analogia

Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp
nasypów; porost gęsty, twardy - po obrysie pas szerokości ok. 2m

m2

pow. 54,4 * 2,0 + 12,45 * 2,0 + 4 * 2,0 * 2,0 m2 149,700

RAZEM 149,700

3
d.1

KNP 01 0103-
01.04

analogia

Ręczne przenoszenie elementów o ciężarze do 100 kg na
odległość do 10 m w jednym poziomie - tablica informacyjna (z
obecnego miejsca do składowania i z powrotem)
Krotność = 2

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

4
d.1

KNR 4-05I
0410-04
analogia

Demontaż - pokrywy nadstudzienne żelbetowe o śr.  do 80 cm
(krotność 2 za powtórny montaż)
Krotność = 2

kpl.

6 kpl. 6,000

RAZEM 6,000

5
d.1

KNR 4-05II
0219-01

Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

6
d.1

KNR 2-10
0706-03
analogia

Wypełnienie studni workami z piaskiem (zabezpieczenie przed
penetracją rurociągów iniektem, współczynnik do R=2 za
utrudnienia)

m3

6 * 0,5 * 3,14 * 0,5^2 / 4 m3 0,589

RAZEM 0,589

7
d.1 analiza

indywidualna

Zabezpieczenie instalacji elektrycznej na czas prowadzenia prac kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

2 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE

8
d.2

KNR-W 4-01
0101-04

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm
(strona południowa, część podpiwniczona przewidziana do
zapalowania)

m3

(27,9 + 2,5) * 2,0 * 0,15 m3 9,120

RAZEM 9,120

9
d.2

KNR 4-01
0105-06
analogia

Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. IV
(na odkład) (krotność 2 - na odkład i w miejsce powtórnego
wbudowania)
Krotność = 2

m3

poz.8 m3 9,120

RAZEM 9,120

10
d.2

KNR 19-01
0114-03

Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w
gruntach suchych kat. IV (strona południowa - warstwa poniżej
humusu grubości 15cm)

m3

(27,9 + 2,5) * 2,0 * 0,15 m3 9,120

RAZEM 9,120

11
d.2

KNR 4-01
0105-06
analogia

Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. IV
(na odkład i w miejsce powtórnego wbudowania)
Krotność = 2

m3

poz.10 m3 9,120

RAZEM 9,120

12
d.2

TZKNBK II -53
analogia

Odwodnienie wykopu - wykonanie, ustawienie i rozebranie rynny
do odprowadzenia wody

m

3 * 3 m 9,000

RAZEM 9,000

13
d.2

KNR 2-01
0314-02
analogia

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.
gruntu III-IV) (odtworzenie naziomu)

m3

poz.10 m3 9,120

RAZEM 9,120
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14

d.2
KNP 01 1306-

02.01
analogia

Rozplantowanie ziemi żyznej na skarpach (strona południowa,
humus gr. 10cm)

m2

(27,9 + 2,5) * 2,0 m2 60,800

RAZEM 60,800

15
d.2

KNR 2-21
0402-06
analogia

Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy
uprawie ręcznej na gruncie kat. IV z nawożeniem

m2

poz.14 m2 60,800

RAZEM 60,800

16
d.2

KNR 19-01
0118-01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km,
grunt kat. I-II

m3

(27,9 + 2,5) * 2,0 * 0,05 m3 3,040

RAZEM 3,040

17
d.2

KNR 19-01
0118-02

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek za
każde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. I-II
Krotność = 10

m3

(27,9 + 2,5) * 2,0 * 0,05 m3 3,040

RAZEM 3,040

3 45262210-6 ROBOTY FUNDAMENTOWE

18
d.3

KNNR-W 10
2104-05

Repery stalowe w budowli lub skale szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

19
d.3

KNR 19-01
0205-10

Nacięcie powierzchni starego betonu m2

30,0 * 2 m2 60,000

RAZEM 60,000

20
d.3

KNR 19-01
0205-06

Rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej - płyty gr. do 15
cm (współczynnik do R=2 za ostrożny demontaż posadzek
przewidzianych do powtórnego wbudowania)

m3

30,0 * 2,45 * 0,10 m3 7,350

RAZEM 7,350

21
d.3

KNR 19-01
0116-05

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy (współczynnik do R=2
za ostrożny transport elementów przewidzianych do powtórnego
wbudowania) (krotność 2 za transport tam i z powrotem)
Krotność = 2

m3

poz.20 m3 7,350

RAZEM 7,350

22
d.3

KNR 2-10
0706-03
analogia

Obłożenie pachwin ścian workami z piaskiem partiami zgodnie z
postępem robót (współczynnik do M=0,25 za wielokrotne
wykorzystanie materiału)

m3

4 * 30 * (2,0 * 1,5) * 0,5 m3 180,000

RAZEM 180,000

23
d.3 analiza

indywidualna

Dowierty do podstawy fundamentu koronką diamentową m

267 m 267,000

RAZEM 267,000

24
d.3 analiza

indywidualna

Wykonanie kolum iniekcyjnych średnicy fi500/170mm w technologii
iniekcji strumieniowej - ściany zewnętrzne

m

235 m 235,000

RAZEM 235,000

25
d.3 analiza

indywidualna

Wykonanie kolum iniekcyjnych średnicy fi500/170mm w technologii
iniekcji strumieniowej - ściany wewnętrzne

m

147 m 147,000

RAZEM 147,000

26
d.3

KNR 9-21
0111-01
analogia

Mycie ciśnieniowe myjką o mocy do 3,5 kW nawierzchni gładkiej
(czyszczenie murów z zabrudzeń wynikłych w trakcie prac)

m2

0,5 * (2 * 27,8 + 12,4) m2 34,000

RAZEM 34,000

27
d.3

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

190 m3 190,000

RAZEM 190,000
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28

d.3
KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp.
1 km
Krotność = 15

m3

poz.27 m3 190,000

RAZEM 190,000

4 45332300-6 PRZEGLĄD I UDROŻNENIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

29
d.4

KNR 4-05II
0122-03
analogia

Mechaniczne czyszczenie kanalizacji - studzienki ściekowe
podwórzowe o śr. wewnętrznej 500 mm

szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000

30
d.4

KNP ZREW 07
0704-935
analogia

Udrożnienie rurociągów odwadniających (czyszczenie, płukanie) -
udrożnienie rurociągu (współczynnik do R=2,0 za utrudnienia)
(szacunek)

10
mb

3 10
mb

3,000

RAZEM 3,000

31
d.4

KNR 15-01
0102-10
analogia

Przekładanie rurociągów drenarskich przy głębokości ułożenia
1.8-2.0 m w gruncie kat.IV (założono konieczność wymiany o
części rurociągów w miejscach niemożliwych do udrożnienia bez
odkrycia elementu) (szacunek)

m

15 m 15,000

RAZEM 15,000

32
d.4

KNR AT-99
0501-01
analogia

Sprawdzenie drożności przewodów kamerą inspekcyjną
(szacunkowo przyjęto długość rurociągów po całkowitym obrysie
obiektu)

m

2 * (13,5 + 55) m 137,000

RAZEM 137,000

5 45320000-6 IZOLACJA STROPU ŻELBETOWEGO

33
d.5

KNP 01 0117-
01.04

Przerzucanie w poziomie lub w pionie pospółki, żwiru i grysu
(istniejąca obsypka na stropodachu na odkład - do powtórnego
wykorzystania)

m3

(27,7 * 12,2) * 0,04 m3 13,518

RAZEM 13,518

34
d.5

KNR 4-01
0105-06
analogia

Przewóz grysu taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. IV
(na odkład, tam i z powrotem)
Krotność = 2

m3

poz.33 m3 13,518

RAZEM 13,518

35
d.5

KNP 16 0157-
02.02

Ręczne oczyszczenie wybranej uprzednio podsypki ze żwiru
odsiewanego lub grysu (do powtórnego wykorzystania)

m3

poz.33 m3 13,518

RAZEM 13,518

36
d.5

KNKRB 2 0701
-10

analogia

Obramowanie z kątownika - demontaż (przyjęto współczynnik do
R=0,7 za ostrożny demontaż elementów przewidzianych po
powtórnego wbudowania) (usunięto M)

m

2 * (27,7 + 12,2) m 79,800

RAZEM 79,800

37
d.5

KNR 4-04
0509-03
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego m2

27,9 * 12,4 m2 345,960

RAZEM 345,960

38
d.5

KNR 4-01
0535-08

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

m2

2 * 27,9 + 12,4 m2 68,200

RAZEM 68,200

39
d.5

KNR 0-25
0403-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni
poziomych

m2

poz.37 m2 345,960

RAZEM 345,960

40
d.5

KNR K-01
0106-04
analogia

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych na
powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową
(grubość  do 1cm, zał. do 10% powierzchni)

dm3

poz.37 * 10% * 0,01 * 1000 dm3 345,960

RAZEM 345,960

41
d.5

KNR BC-02
0216-03

Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej - montaż packera szt.

poz.42 / 0,25 szt. 297,600

RAZEM 297,600
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42

d.5
KNR BC-02

0216-04
analogia

Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej żywicą -
uszczelnienie rys od góry (założono 6 rys idących równolegle w
poprzek budynku)

m

6 * 12,40 m 74,400

RAZEM 74,400

43
d.5

KNP 02 0812-
01.08

analogia

Kołki do umocowania obróbek blacharskich - wykucie otworów,
przygotowanie zaprawy, obsadzenie kołków w betonie

szt.

(2 * 27,9 + 12,4) / 0,3 szt. 227,333

RAZEM 227,333

44
d.5

KSNR 2 0504-
01

analogia

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm m2

(2 * 27,9 + 12,4) * 0,25 m2 17,050

RAZEM 17,050

45
d.5

KNR AT-27
0501-02

Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m

39,6 m 39,600

RAZEM 39,600

46
d.5

KNR 0-44
0104-01
analogia

Dachowa powłoka ochronna z polimerowo-mineralnej masy
uszczelniającej z wtopioną włókniną wzmacniającą

m2

poz.37 m2 345,960

RAZEM 345,960

47
d.5

KNR 13-26
0405-01

Ręczne malowanie konstrukcji stalowych z demontażu
(obramowanie z kątownika, współczynnik do R=1,5 za dodatkowe
oczyszczenie przed malowaniem)

kg

2 * (27,7 + 12,2) * 2,20 kg 175,560

RAZEM 175,560

48
d.5

KNKRB 2 0701
-10

Obramowanie z kątownika - montaż elementów z rozbiórki m

poz.36 m 79,800

RAZEM 79,800

49
d.5

KNR AT-04
0101-03
analogia

Warstwa ochronna z włókniny m2

poz.37 m2 345,960

RAZEM 345,960

50
d.5

KNP 01 0117-
01.04

Przerzucanie w poziomie lub w pionie pospółki, żwiru i grysu
(obsypka z rozbiórki po oczyszczeniu)

m3

poz.33 m3 13,518

RAZEM 13,518

51
d.5

KNR 2-31
0105-01
analogia

Podsypka grysowa identyczna z istniejącą - 3 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu (uzupełnienie braków, szacunek ok. 20%)

m2

poz.37 * 30% m2 103,788

RAZEM 103,788

52
d.5

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

2 * 8 m3 16,000

RAZEM 16,000

53
d.5

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp.
1 km
Krotność = 15

m3

poz.52 m3 16,000

RAZEM 16,000

6 45453000-7 STUDZIENKI OKIENNE

54
d.6

KNP 02 0302-
02.02

Daszki ochronne zabezpieczające - rozbiórka m2

1,06 * 1,27 * 6 m2 8,077

RAZEM 8,077

55
d.6

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez
gruntowania powierzchni - wymiany fragmentów uszkodzonych
(strona południowa, szacunek - ok. 50% całej długości izolacji na
głębokość 0,3m)

m2

15,30 * 50% * 0,3 m2 2,295

RAZEM 2,295
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56

d.6
KNR AT-13

0106-01
analogia

Listwy instalacyjne przykręcane - profile zakończeniowe do folii
kubełkowej (strona południowa)

m

15,30 m 15,300

RAZEM 15,300

57
d.6

KNR 7-28
0301-10

Rozebranie podłoża z betonu grubości 10 cm (dna studzienek
okiennych)

m2

0,65 * 1,0 * 6 m2 3,900

RAZEM 3,900

58
d.6

KNR 19-01
0116-05

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy m3

poz.57 * 0,08 m3 0,312

RAZEM 0,312

59
d.6

KNR 2-22
1001-01

Podkłady pod posadzki gr. 10 cm z betonu żwirowego z
wyprofilowaniem spadków i udrożnieniem otworów odpływowych
(dna studzienek okiennych)

m2

poz.57 m2 3,900

RAZEM 3,900

60
d.6

KNR 19-01
0430-04
analogia

Daszki zabezpieczające m2

1,06 * (1,28 + 0,32) * 6 m2 10,176

RAZEM 10,176

61
d.6

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (daszki
zabezpieczające)

m2

poz.60 m2 10,176

RAZEM 10,176

62
d.6

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm
zatarte na gładko (dna studzienek okiennych)

m2

poz.59 m2 3,900

RAZEM 3,900

63
d.6

KNR BC-02
0125-04
analogia

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej zaprawy na powierzchniach
poziomych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; gr.
warstwy 2 mm

m2

poz.62 + (2 + 0,65 + 1,0) * 0,10 m2 4,265

RAZEM 4,265

64
d.6

KNR-W 2-02
1037-02
analogia

Zamknięcia otwór piwniczne deskowe pełne, demontowalne bez
uszkodzenia ścian

m2

6 * 1,0 * 1,25 m2 7,500

RAZEM 7,500

7 45453000-7 REPROFILACJA KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ

65
d.7

KNR K-01
0105-05

Wykucie odsłoniętego i skorodowanego zbrojenia śr. do 12 mm na
pow. stropowych (pomieszczenie kotła)

m

4 * 1,0 m 4,000

RAZEM 4,000

66
d.7

KNR 0-25
0403-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni
sufitowych

m2

1,0 * 3 * 0,25 m2 0,750

RAZEM 0,750

67
d.7

KNR K-01
0109-03
analogia

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą
cementowo-polimerową - zabezpieczenie antykorozyjne
odrdzewionych prętów na powierzchniach stropowych powłoką
cementowo-polimerową

m

4 * 1,0 m 4,000

RAZEM 4,000

68
d.7

KNR K-01
0108-06
analogia

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych na
powierzchniach sufitowych zaprawą cementowo-polimerową -
wykonanie warstwy sczepnej

m2

poz.66 m2 0,750

RAZEM 0,750

69
d.7

KNR K-01
0106-06
analogia

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych na
powierzchniach sufitowych zaprawą cementowo-polimerową
(grubość 2cm)

dm3

poz.66 * 0,05 * 1000 dm3 37,500

RAZEM 37,500

70
d.7

KNR K-01
0110-04
analogia

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą
cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni z betonów
wylewanych na sufitach szpachlą cementowo-polimerową

m2

poz.66 m2 0,750
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RAZEM 0,750

8 45262500-6 PRACE MURARSKIE

71
d.8

KNR 19-01
0701-10

Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowej o pow. ponad 5 m2 (strefy widocznie zasolone i
zawilgocone) (szacunek 15m2)

m2

15 m2 15,000

RAZEM 15,000

72
d.8

KNR AT-40
0104-01

Skucie zmurszałego tynku (szacunek 10m2) m2

10 m2 10,000

RAZEM 10,000

73
d.8

Kalk. własna Wklejanie prętów kotwiących o przekroju spiralnym jednostronne -
przeszycia rys (nakłady na 1mb rysy z wykuciem bruzdy,
oczyszczeniem i wklejeniem pręta spiralnego w mur ceglany)

m

6 * 1,5 * 9 m 81,000

RAZEM 81,000

74
d.8

TZKNBK 109
analogia

Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie
nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu
(szacunek)

msc

10 msc 10,000

RAZEM 10,000

75
d.8

KNR AT-25
0201-01

Skucie pasa tynku przy iniekcji jednostronnej m

1,1 + 0,9 + 2,0 m 4,000

RAZEM 4,000

76
d.8

KNNR-W 3
1411-02

Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli -
zapora pozioma chemiczna

m

poz.75 m 4,000

RAZEM 4,000

77
d.8

TZKNBK 233 Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo
dostępnych - powierzchnia ponad 5 m2

m2

poz.71 + poz.72 + poz.75 * 0,15 m2 25,600

RAZEM 25,600

78
d.8

ZKNR C-2
0101-03

Przygotowanie podłoża - odgrzybienie i odsolenie powierzchni
ścian

m2

poz.77 m2 25,600

RAZEM 25,600

79
d.8

analogia KNR
0-26 0642-03

Tynki renowacyjne gr. 3,5 cm na podłożach z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich
wewnętrznych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 -
wykonywane ręcznie

m2

poz.78 m2 25,600

RAZEM 25,600

9 45453000-7 REKONSTRUKCJA POSADZEK

80
d.9

TZKNBK XVIm
0109-08
analogia

Montaż posadzki z elementów łamanych (założono odzysk 66%
elementów oryginalnych posadzek)

m2

30,0 * 2,45 * 66% m2 48,510

RAZEM 48,510

81
d.9

KNR 19-01
0913-01
analogia

Podkłady z zaprawy drenażowej na bazie cementu trasowego na
podłożu gruntowym - uzupełnienie braków (współczynnik do R=2.0
za staranne dopasowanie powierzchni starej z nową)

m3

0,10 * 30,0 * 2,45 * 34% m3 2,499

RAZEM 2,499

82
d.9

KNR 0-26
0639-01
analogia

Wzmocnienie metodą natryskową powierzchni betonowych m2

poz.80 m2 48,510

RAZEM 48,510

83
d.9 analiza

indywidualna

Naprawa i wzmocnienie strukturalne fragmentów posadzek
wewnętrznych zdeformowanych w trakcie prac iniekcyjnych
(szacunek)

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

Norma STANDARD 2 - 365  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 2714  Użytkownik: RYZALIT Adam Marek
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10 45453000-7 REKONSTRUKCJA I REMONT MURÓW W CZĘŚCI NIEPODPIWNICZONEJ

84
d.10

KNR AT-39
0101-02

Przygotowanie podłoża - mechaniczne skucie betonu w miejscach
napraw - warstwa o gr. 1 cm (szacunek)

m2

4 * 0,4 * 0,5 m2 0,800

RAZEM 0,800

85
d.10

KNR AT-39
0102-02

Lokalne wypełnienie ubytków elementów betonowych o głębokości
1 cm

m2

poz.84 m2 0,800

RAZEM 0,800

86
d.10

KNR 9-32
0305-01

Naprawa betonu - ręczne wypełnienie większych ubytków zaprawą
typu PCC (szacunek)

dm3

10 dm3 10,000

RAZEM 10,000

87
d.10

TZKNC N-K/VI
2/4-a

analogia

Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów
(szacunek)

dm2

10 dm2 10,000

RAZEM 10,000

88
d.10

KNR 9-21
0111-01
analogia

Mycie ciśnieniowe myjką o mocy do 3,5 kW nawierzchni gładkiej
(czyszczenie murów z nalotów i zabrudzeń)

m2

0,5 * (2 * 26,5 + 12,4) m2 32,700

RAZEM 32,700

89
d.10

KNR 0-26
0640-01
analogia

Hydrofobizacja górnych powierzchni muru kamiennego m2

0,40 * (2 * 26,5 + 12,4) m2 26,160

RAZEM 26,160

90
d.10

KNR 0-26
0640-01
analogia

Hydrofobizacja górnych powierzchni posadzki betonowej m2

50% * 26,1 * 11,50 m2 150,075

RAZEM 150,075

11 45442100-8 MALOWANIE

91
d.11

KNR 0-39
0113-02

Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynki -
paroprzepuszczalna powłoka malarska (ściany)

m2

560 m2 560,000

RAZEM 560,000

92
d.11

KNR 0-39
0113-02

Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynki -
paroprzepuszczalna powłoka malarska (ściany studzienek
okiennych)

m2

25 m2 25,000

RAZEM 25,000

93
d.11

KNR 0-39
0113-02
analogia

Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynki -
paroprzepuszczalna powłoka malarska (sufity)

m2

340 m2 340,000

RAZEM 340,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJĄCE TEREN ROBÓT
	Pozycja: Ogrodzenie stanowiska z umieszczeniem tablic ostrzegawczych
	Obmiar: <edit>30 + 80 + 30</edit>

	Pozycja: Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy - po obrysie pas szerokości ok. 2m
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>54,4 * 2,0 + 12,45 * 2,0 + 4 * 2,0 * 2,0</edit>

	Pozycja: Ręczne przenoszenie elementów o ciężarze do 100 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - tablica informacyjna (z obecnego miejsca do składowania i z powrotem)
Krotność = 2
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż - pokrywy nadstudzienne żelbetowe o śr.  do 80 cm (krotność 2 za powtórny montaż)
Krotność = 2
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Wypełnienie studni workami z piaskiem (zabezpieczenie przed penetracją rurociągów iniektem, współczynnik do R=2 za utrudnienia)
	Obmiar: <edit>6 * 0,5 * 3,14 * 0,5^2 / 4</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie instalacji elektrycznej na czas prowadzenia prac
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm (strona południowa, część podpiwniczona przewidziana do zapalowania)
	Obmiar: <edit>(27,9 + 2,5) * 2,0 * 0,15</edit>

	Pozycja: Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. IV (na odkład) (krotność 2 - na odkład i w miejsce powtórnego wbudowania)
Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.8</edit>

	Pozycja: Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruntach suchych kat. IV (strona południowa - warstwa poniżej humusu grubości 15cm)
	Obmiar: <edit>(27,9 + 2,5) * 2,0 * 0,15</edit>

	Pozycja: Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. IV (na odkład i w miejsce powtórnego wbudowania)
Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Odwodnienie wykopu - wykonanie, ustawienie i rozebranie rynny do odprowadzenia wody
	Obmiar: <edit>3 * 3</edit>

	Pozycja: Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gruntu III-IV) (odtworzenie naziomu)
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Rozplantowanie ziemi żyznej na skarpach (strona południowa, humus gr. 10cm)
	Obmiar: <edit>(27,9 + 2,5) * 2,0</edit>

	Pozycja: Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. IV z nawożeniem
	Obmiar: <edit>poz.14</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I-II
	Obmiar: <edit>(27,9 + 2,5) * 2,0 * 0,05</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. I-II
Krotność = 10
	Obmiar: <edit>(27,9 + 2,5) * 2,0 * 0,05</edit>


	Dział:ROBOTY FUNDAMENTOWE
	Pozycja: Repery stalowe w budowli lub skale
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Nacięcie powierzchni starego betonu
	Obmiar: <edit>30,0 * 2</edit>

	Pozycja: Rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej - płyty gr. do 15 cm (współczynnik do R=2 za ostrożny demontaż posadzek przewidzianych do powtórnego wbudowania)
	Obmiar: <edit>30,0 * 2,45 * 0,10</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy (współczynnik do R=2 za ostrożny transport elementów przewidzianych do powtórnego wbudowania) (krotność 2 za transport tam i z powrotem)
Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Obłożenie pachwin ścian workami z piaskiem partiami zgodnie z postępem robót (współczynnik do M=0,25 za wielokrotne wykorzystanie materiału)
	Obmiar: <edit>4 * 30 * (2,0 * 1,5) * 0,5</edit>

	Pozycja: Dowierty do podstawy fundamentu koronką diamentową
	Obmiar: <edit>267</edit>

	Pozycja: Wykonanie kolum iniekcyjnych średnicy fi500/170mm w technologii iniekcji strumieniowej - ściany zewnętrzne
	Obmiar: <edit>235</edit>

	Pozycja: Wykonanie kolum iniekcyjnych średnicy fi500/170mm w technologii iniekcji strumieniowej - ściany wewnętrzne
	Obmiar: <edit>147</edit>

	Pozycja: Mycie ciśnieniowe myjką o mocy do 3,5 kW nawierzchni gładkiej (czyszczenie murów z zabrudzeń wynikłych w trakcie prac)
	Obmiar: <edit>0,5 * (2 * 27,8 + 12,4)</edit>

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
	Obmiar: <edit>190</edit>

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 15
	Obmiar: <edit>poz.27</edit>


	Dział:PRZEGLĄD I UDROŻNENIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
	Pozycja: Mechaniczne czyszczenie kanalizacji - studzienki ściekowe podwórzowe o śr. wewnętrznej 500 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Udrożnienie rurociągów odwadniających (czyszczenie, płukanie) - udrożnienie rurociągu (współczynnik do R=2,0 za utrudnienia) (szacunek)
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Przekładanie rurociągów drenarskich przy głębokości ułożenia 1.8-2.0 m w gruncie kat.IV (założono konieczność wymiany o części rurociągów w miejscach niemożliwych do udrożnienia bez odkrycia elementu) (szacunek)
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie drożności przewodów kamerą inspekcyjną (szacunkowo przyjęto długość rurociągów po całkowitym obrysie obiektu)
	Obmiar: <edit>2 * (13,5 + 55)</edit>


	Dział:IZOLACJA STROPU ŻELBETOWEGO
	Pozycja: Przerzucanie w poziomie lub w pionie pospółki, żwiru i grysu (istniejąca obsypka na stropodachu na odkład - do powtórnego wykorzystania)
	Obmiar: <edit>(27,7 * 12,2) * 0,04</edit>

	Pozycja: Przewóz grysu taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. IV (na odkład, tam i z powrotem)
Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.33</edit>

	Pozycja: Ręczne oczyszczenie wybranej uprzednio podsypki ze żwiru odsiewanego lub grysu (do powtórnego wykorzystania)
	Obmiar: <edit>poz.33</edit>

	Pozycja: Obramowanie z kątownika - demontaż (przyjęto współczynnik do R=0,7 za ostrożny demontaż elementów przewidzianych po powtórnego wbudowania) (usunięto M)
	Obmiar: <edit>2 * (27,7 + 12,2)</edit>

	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego
	Obmiar: <edit>27,9 * 12,4</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>2 * 27,9 + 12,4</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni poziomych
	Obmiar: <edit>poz.37</edit>

	Pozycja: Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową (grubość  do 1cm, zał. do 10% powierzchni)
	Obmiar: <edit>poz.37 * 10% * 0,01 * 1000</edit>

	Pozycja: Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej - montaż packera
	Obmiar: <edit>poz.42 / 0,25</edit>

	Pozycja: Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej żywicą - uszczelnienie rys od góry (założono 6 rys idących równolegle w poprzek budynku)
	Obmiar: <edit>6 * 12,40</edit>

	Pozycja: Kołki do umocowania obróbek blacharskich - wykucie otworów, przygotowanie zaprawy, obsadzenie kołków w betonie
	Obmiar: <edit>(2 * 27,9 + 12,4) / 0,3</edit>

	Pozycja: Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm
	Obmiar: <edit>(2 * 27,9 + 12,4) * 0,25</edit>

	Pozycja: Wykonanie fasety z zaprawy cementowej
	Obmiar: <edit>39,6</edit>

	Pozycja: Dachowa powłoka ochronna z polimerowo-mineralnej masy uszczelniającej z wtopioną włókniną wzmacniającą
	Obmiar: <edit>poz.37</edit>

	Pozycja: Ręczne malowanie konstrukcji stalowych z demontażu (obramowanie z kątownika, współczynnik do R=1,5 za dodatkowe oczyszczenie przed malowaniem)
	Obmiar: <edit>2 * (27,7 + 12,2) * 2,20</edit>

	Pozycja: Obramowanie z kątownika - montaż elementów z rozbiórki
	Obmiar: <edit>poz.36</edit>

	Pozycja: Warstwa ochronna z włókniny
	Obmiar: <edit>poz.37</edit>

	Pozycja: Przerzucanie w poziomie lub w pionie pospółki, żwiru i grysu (obsypka z rozbiórki po oczyszczeniu)
	Obmiar: <edit>poz.33</edit>

	Pozycja: Podsypka grysowa identyczna z istniejącą - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (uzupełnienie braków, szacunek ok. 20%)
	Obmiar: <edit>poz.37 * 30%</edit>

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
	Obmiar: <edit>2 * 8</edit>

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 15
	Obmiar: <edit>poz.52</edit>


	Dział:STUDZIENKI OKIENNE
	Pozycja: Daszki ochronne zabezpieczające - rozbiórka
	Obmiar: <edit>1,06 * 1,27 * 6</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni - wymiany fragmentów uszkodzonych (strona południowa, szacunek - ok. 50% całej długości izolacji na głębokość 0,3m)
	Obmiar: <edit>15,30 * 50% * 0,3</edit>

	Pozycja: Listwy instalacyjne przykręcane - profile zakończeniowe do folii kubełkowej (strona południowa)
	Obmiar: <edit>15,30</edit>

	Pozycja: Rozebranie podłoża z betonu grubości 10 cm (dna studzienek okiennych)
	Obmiar: <edit>0,65 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy
	Obmiar: <edit>poz.57 * 0,08</edit>

	Pozycja: Podkłady pod posadzki gr. 10 cm z betonu żwirowego z wyprofilowaniem spadków i udrożnieniem otworów odpływowych (dna studzienek okiennych)
	Obmiar: <edit>poz.57</edit>

	Pozycja: Daszki zabezpieczające
	Obmiar: <edit>1,06 * (1,28 + 0,32) * 6</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (daszki zabezpieczające)
	Obmiar: <edit>poz.60</edit>

	Pozycja: Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko (dna studzienek okiennych)
	Obmiar: <edit>poz.59</edit>

	Pozycja: Izolacje i uszczelnienia z elastycznej zaprawy na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; gr. warstwy 2 mm
	Obmiar: <edit>poz.62 + (2 + 0,65 + 1,0) * 0,10</edit>

	Pozycja: Zamknięcia otwór piwniczne deskowe pełne, demontowalne bez uszkodzenia ścian
	Obmiar: <edit>6 * 1,0 * 1,25</edit>


	Dział:REPROFILACJA KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ
	Pozycja: Wykucie odsłoniętego i skorodowanego zbrojenia śr. do 12 mm na pow. stropowych (pomieszczenie kotła)
	Obmiar: <edit>4 * 1,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni sufitowych
	Obmiar: <edit>1,0 * 3 * 0,25</edit>

	Pozycja: Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych prętów na powierzchniach stropowych powłoką cementowo-polimerową
	Obmiar: <edit>4 * 1,0</edit>

	Pozycja: Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych na powierzchniach sufitowych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>poz.66</edit>

	Pozycja: Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych na powierzchniach sufitowych zaprawą cementowo-polimerową (grubość 2cm)
	Obmiar: <edit>poz.66 * 0,05 * 1000</edit>

	Pozycja: Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni z betonów wylewanych na sufitach szpachlą cementowo-polimerową
	Obmiar: <edit>poz.66</edit>


	Dział:PRACE MURARSKIE
	Pozycja: Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o pow. ponad 5 m2 (strefy widocznie zasolone i zawilgocone) (szacunek 15m2)
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Skucie zmurszałego tynku (szacunek 10m2)
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Wklejanie prętów kotwiących o przekroju spiralnym jednostronne - przeszycia rys (nakłady na 1mb rysy z wykuciem bruzdy, oczyszczeniem i wklejeniem pręta spiralnego w mur ceglany)
	Obmiar: <edit>6 * 1,5 * 9</edit>

	Pozycja: Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu (szacunek)
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Skucie pasa tynku przy iniekcji jednostronnej
	Obmiar: <edit>1,1 + 0,9 + 2,0</edit>

	Pozycja: Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli - zapora pozioma chemiczna
	Obmiar: <edit>poz.75</edit>

	Pozycja: Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>poz.71 + poz.72 + poz.75 * 0,15</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - odgrzybienie i odsolenie powierzchni ścian
	Obmiar: <edit>poz.77</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne gr. 3,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich wewnętrznych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>poz.78</edit>


	Dział:REKONSTRUKCJA POSADZEK
	Pozycja: Montaż posadzki z elementów łamanych (założono odzysk 66% elementów oryginalnych posadzek)
	Obmiar: <edit>30,0 * 2,45 * 66%</edit>

	Pozycja: Podkłady z zaprawy drenażowej na bazie cementu trasowego na podłożu gruntowym - uzupełnienie braków (współczynnik do R=2.0 za staranne dopasowanie powierzchni starej z nową)
	Obmiar: <edit>0,10 * 30,0 * 2,45 * 34%</edit>

	Pozycja: Wzmocnienie metodą natryskową powierzchni betonowych
	Obmiar: <edit>poz.80</edit>

	Pozycja: Naprawa i wzmocnienie strukturalne fragmentów posadzek wewnętrznych zdeformowanych w trakcie prac iniekcyjnych (szacunek)
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:REKONSTRUKCJA I REMONT MURÓW W CZĘŚCI NIEPODPIWNICZONEJ
	Pozycja: Przygotowanie podłoża - mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw - warstwa o gr. 1 cm (szacunek)
	Obmiar: <edit>4 * 0,4 * 0,5</edit>

	Pozycja: Lokalne wypełnienie ubytków elementów betonowych o głębokości 1 cm
	Obmiar: <edit>poz.84</edit>

	Pozycja: Naprawa betonu - ręczne wypełnienie większych ubytków zaprawą typu PCC (szacunek)
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów (szacunek)
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Mycie ciśnieniowe myjką o mocy do 3,5 kW nawierzchni gładkiej (czyszczenie murów z nalotów i zabrudzeń)
	Obmiar: <edit>0,5 * (2 * 26,5 + 12,4)</edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja górnych powierzchni muru kamiennego
	Obmiar: <edit>0,40 * (2 * 26,5 + 12,4)</edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja górnych powierzchni posadzki betonowej
	Obmiar: <edit>50% * 26,1 * 11,50</edit>


	Dział:MALOWANIE
	Pozycja: Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynki - paroprzepuszczalna powłoka malarska (ściany)
	Obmiar: <edit>560</edit>

	Pozycja: Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynki - paroprzepuszczalna powłoka malarska (ściany studzienek okiennych)
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynki - paroprzepuszczalna powłoka malarska (sufity)
	Obmiar: <edit>340</edit>





