
Kosztorys ślepy

Warto ść
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

Budynek warsztatowo-biurowo-socjalny1

49,91m2Przygotowanie starego - oczyszczenie ,
zagruntowanie , osłonięcie stolarki

KNR-I 0-23
2611-0300#analogia

1.1

7,20mWykucie z muru podokienników betonowychKNR 4-01
0354-1200

1.2

20,17m2Przyklejenie płyt styropianowych o gr.10cm na
zaprawie zbrojeniowej i klejącej (roboty wykon.ręczn

KNR-I 0-33
0101-0400

1.3

100,85szt.Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt
styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do
ścian

KNR-I 0-33
0123-0100

1.4

20,17m2Wielowarstw.systemy ociepleń ścian-płyty
styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z
włókna szkl.na zaprawie (roboty wyk.ręcz

KNR-I 0-33
0101-0500

1.5

20,17m2Wykonanie warstwy pośredniej z zagruntowaniem
pod tynk akrylowy

KNR-I 0-33
0125-0100

1.6

20,17m2Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku
akrylowego grub.2 mm,na ścianach
płask.powierzchniach poziom.na uprzednio
przygotowanym podłożu

KNR-I 0-23
0931-0200

1.7

11,63m2Przyklejenie płyt styropianowych o gr.10cm na
zaprawie zbrojeniowej i klejącej - cokół

KNR-I 0-33
0101-0400

1.8

58,15szt.Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt
styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do
ścian - cokół

KNR-I 0-33
0123-0100

1.9

11,63m2Wielowarstw.systemy ociepleń ścian-płyty
styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z
włókna szkl.na zaprawie - cokół

KNR-I 0-33
0101-0500

1.10

11,63m2Wykonanie warstwy pośredniej z zagruntowaniem
pod tynk żywiczny - cokół

KNR-I 0-33
0125-0100

1.11

11,63m2Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku
żywicznego CT69 o fakturze strukturalnej grubości
ok.1,5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach
poziomych - cokół

KNR-I 0-17
0930-0300

1.12

7,51m2Przyklejenie płyt styropianowych gr 2cm,do ościeży
o szer. 27cm

KNR-I 0-23
2612-0200

1.13

7,51m2Przyklejenie warstwy siatki na ościeżachKNR-I 0-23
2612-0700

1.14

7,51m2Wykonanie warstwy pośredniej z zagruntowaniem
pod tynk akrylowy

KNR-I 0-33
0125-0100

1.15

7,51m2Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z
tynku akrylowego o grub.2 mm,na ościeżach o
szer.do 30 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu

KNR-I 0-23
0931-0400

1.16

7,60mObsadzenie parapetów z bl. aluminiowej powlekanej
szer. 30-35cm kol. brąz

KNR 4-01
0321-0100

1.17

49,91m2Rusztowania ramowe zewnętrzne,przyścienne o
wysokości do 10 m.

KNR 2-02
1610-0100

1.18

6,06m2Wykonanie warstwy pośredniej z zagruntowaniem
pod tynk żywiczny - ościeża drzwi

KNR-I 0-33
0125-0100

1.19

6,06m2Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku
żywicznego CT69 o fakturze strukturalnej grubości
ok.2,0 mm na ościeżach drzwi

KNR-I 0-17
0930-0500

1.20

1,78m2Wymiana obróbki blacharskiej z blachy tytan-cynk
daszka nad drzwiami wejściowymi o szer 35cm

KNR 2-02
0506-0200 analogia

1.21

1,40m2Pokrycie papą zgrzewalną daszka nad wejściemNNRNKB 2-02U
0534-0100

1.22

Budynek hali pomp2

205,27m2Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy
cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na
ścianach,filarach,pilastrach

KNR 4-01
0701-0600

2.1

225,80m2Przygotowanie starego - oczyszczenie ,
zagruntowanie , osłonięcie stolarki

KNR-I 0-23
2611-0300#analogia

2.2

205,27m2Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie,na
ścianach płaskich i powierzchniach
poziomych,balkonów,loggii.

KNR 2-02
0902-0100

2.3

205,27m2Wykonanie warstwy pośredniej z zagruntowaniem
pod tynk akrylowy w kolorze szarym

KNR-I 0-33
0125-0100

2.4

205,27m2Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku
akrylowego grub.2 mm,na ścianach
płask.powierzchniach poziom.na uprzednio
przygotowanym podłożu

KNR-I 0-23
0931-0200

2.5
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Warto ść
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321
19,99m2Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej

o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej
KNR 4-01
1209-0600

2.6

5,53m2Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej
i bramowej, uprzednio malowanej

KNR 4-01
1209-1000

2.7

14,22m2Wymiana obróbki blacharskiej z bl. tytan-cynk szer.
40cm

KNR 2-02
0506-0200 analogia

2.8

24,20mWykucie z muru podokienników blaszanychKNR 4-01
0354-1200

2.9

19,992m2Wymiana stolarki okiennej z okien stalowych na
okna PCV o wym. 2,38 x 0,84 m w ilości 10 szt.
okna w połowie szyba zamontowana na stale, druga
połowa uchylno-rozwieralna

KNR-I 0-19
0930-0600

2.10

1,809m2Wymiana stolarki okiennej z okien stalowych na
okna z PCV o wym. 0,38 x 2,38 m w pionie w
połowie dzielone w ilości 2 szt. szyba montowana na
stale okna nie otwierane

KNR-I 0-19
0930-0600

2.11

24,20mObsadzenie parapetów z bl. aluminiowej powlekanej
szer. 50cm kol. niebieski

KNR 4-01
0321-0100

2.12

2,95m2Wymiana obróbki blacharskiej z blachy tytan-cynk
daszka nad drzwiami wejściowymi o szer 35cm

KNR 2-02
0506-0200 analogia

2.13

0,86mObsadzenie parapetów z bl. aluminiowej powlekanej
szer. 27cm

KNR 4-01
0321-0100

2.14

3,61m2Pokrycie papą zgrzewalną daszka nad wejściemNNRNKB 2-02U
0534-0100

2.15

55,20m2Dwukrotne malowanie elewacj w kol. szarymi
,tynków gładkich ościeży wokół okien farbami
emulsyjnymi zewnętrznymi

KNR 4-01
1204-0300

2.16

4,00m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

KNR 4-01
0108-1100

2.17

4,00m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na każdy następny 1 km

KNR 4-01
0108-1200

2.18

Wartość kosztorysowa:
Podatek Vat (VAT) = 23%WK:
Warto ść końcowa:
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