
Grottgera 8 elewacja PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Elewacja str połud i zachodnia

1 KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m m2

16.40*14.00<ściana południowa> m2 229.600
17.00*5.00<ściana zachodnia> m2 85.000
15.10*4.40<ściana zachodnia góra> m2 66.440
17.00*4.40<ściana od sklepu rowerowego> m2 74.800
11.90*1.65<ściana od sklepu rowerowego> m2 19.635
(5.80+1.60)*0.5*7.10 <przybudówka> m2 26.270
 
 

RAZEM 501.745
2 KNR AT-05

1663-04
Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2

501.745 m2 501.745
RAZEM 501.745

3 KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

(2.00*1.00)*12 m2 24.000
RAZEM 24.000

4 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

14.213 m2 14.213
RAZEM 14.213

5 KNR 4-03
1001-08
analogia

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w gip-
sie, tynku, gazobetonie - rozkucie rys pod kątem 45 stopni

m

<rysy statyczne>  4.00*3.00 m 12.000
<dla rur z przewodami antenowymi>  16.40+16.40 m 32.800

RAZEM 44.800
6 KNR 4-01

0701-05
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

16.40*14.00 < ściana południowa > m2 229.600
5.20*1.54    <  przybudówka > m2 8.008
(5.80+1.60)*0.5*7.10 <przybudówka > m2 26.270
A  (suma częściowa) ---------------

m2 263.878
5.00*17.00  < ściana zachodnia > m2 85.000
(1.00*0.20)*17   < ościeŜa > m2 3.400
(2.00*0.20)*2*17 < ościeŜa > m2 13.600
15.10*4.40 < ściana zachodnia góra > m2 66.440
17.00*4.40 <ściana od sklepu rowerowego> m2 74.800
11.90*1.65 <ściana od sklepu rowerowego > m2 19.635
B  (suma częściowa) ---------------

m2 262.875
 
 
 - < otwory okienne >
-(1.00*2.00)*17 m2 -34.000
C  (suma częściowa) ---------------

m2 -34.000
<elewacja przyziemiaprzeznaczona pod zabudowe>
-12.40*4.00 m2 -49.600
-4.00*7.00 m2 -28.000
 

RAZEM 415.153
7 KNR 4-01

0307-01
Przemurow.ciągłe pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy uŜyciu zaprawy cemento-
wej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

10.50 m 10.500
RAZEM 10.500

8 KNR 4-01
0324-01
analogia

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w ścianach z cegieł 'na
pełno' - wypełnienie bruzd wzdłuŜ pęknięć

m

28.40 m 28.400
RAZEM 28.400

9 NNRNKB
202 1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy - powierzchnie pionowe-bruzd pęknięc preparata-
mi gruntujacymi w technice renowacyjnej elewacji

m2

28.40*0.15 m2 4.260
RAZEM 4.260

10 KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru kaŜdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

11 KNR 2-02
0902-04

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeŜach o szerokości do 30 cm wykony-
wane ręcznie

m2
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(1.00*0.20)*17 m2 3.400
(2.00*0.20)*2*17 m2 13.600
 

RAZEM 17.000
12 KNR 2-02

0902-01
Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

415.153-17.00 m2 398.153
RAZEM 398.153

13 KNR 2-02
0912-06

Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 35 cm m

<  wysokość pierwszego piętra >8.50 m 8.500
 < wysokość drugiego piętra > 1.20+0.50 m 1.700
 < nad oknami pierwszego piętra >1.60 m 1.600
 < nad oknami drugiego piętra > 1.60+1.60 m 3.200
 

RAZEM 15.000
14 KNR 2-02

1752-11
Zaprawa cementowo-wapienna wykonywana przy uŜyciu wapna suchogaszo-
nego m  - dla ułoŜenia sposobem ręcznym

m3

415.153*0.025 m3 10.379
RAZEM 10.379

15 KNR-W 2-02
0515-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku m2

< gzymsy nad okienne >       (1.70*0.25)*12 m2 5.100
< parapety okienne      >       (1.05*0.25)*17 m2 4.463
< gzymsy międzypiętrowe >  ( 15.60*0.25)*2 m2 7.800
-(1.05*0.25)*12 m2 -3.150
 
 

RAZEM 14.213
16 KNR 2-02

0923-04
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

14.213 m2 14.213
RAZEM 14.213

17 KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoŜa - oczyszczenie mechaniczne i zmycie  pod
strumieniem wody

m2

415.153 m2 415.153
RAZEM 415.153

18 KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie zgodnie z przyjętym systemem

m2

415.153 m2 415.153
RAZEM 415.153

19 TZKNBK IX
5401-23

Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm - zdjęcie farby emulsyjnej m

1.20*17.00 m 20.400
(2.20*2)*17 m 74.800
 

RAZEM 95.200
20 KNR 2-02

0916-07
Zewnętrzne profile ciągnione szlachetne gładzone blichowane o szerokości w
rozwinięciu do 40 cm

m

4.00 m 4.000
RAZEM 4.000

21 KNR 4-01
1211-02

Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 m2

(2.00*1.00)*13 m2 26.000
RAZEM 26.000

22 KNR 4-01
1211-04
analogia

Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0
m2

m2

16.40+(0.60+0.60)*0.80 m2 17.360
RAZEM 17.360

23 KNR 2-02
1505-10

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

415.133 m2 415.133
RAZEM 415.133

24 KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o po-
wierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb
ponad 0,2 m2 - jednostronnie ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

(2.00*1.00)*13 m2 26.000
(0.95*1.00)*2 m2 1.900
(0.95*0.30)*2 m2 0.570
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RAZEM 28.470

25 KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

(2.00*1.00)*3 m2 6.000
RAZEM 6.000

26 KNR 4-01
1209-10
z.sz. 2.2
9912-02
z.sz.4.5.4.
9914-01

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - praca na wysokości 10-20 m -
jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2

m2

17.360 m2 17.360
RAZEM 17.360

27 TZKNBK IX
0208e

Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 20 cm) - montaŜ
odlewów cementowych

m

8.50+1.20+0.50 m 10.200
RAZEM 10.200

28 TZKNBK IX
0308f

Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złoŜonym (wys.detalu w rzucie do 25
cm) - montaŜ odlewów cementowych

m

1.30*3 m 3.900
RAZEM 3.900

29 KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19)

30 KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:20,21,22,23,24,25,26,27,28)

31 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
4 km

m3

415.153*0.025 m3 10.379
RAZEM 10.379
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