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Izolacja ścian piwnic- wersja materiały Deitermanna

Kosztorys uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

I Izolacja fundamentów

1 KNR 401/101/3

Roboty wstępne i przygotowawcze, zerwanie nawierzchni jednowarstwowej z płyt chodnikowych 
z  3 stron budynku m2 ~40,88

2 KNR 231/817/5

Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, elementy 
betonowe grubości 15·cm m ~9,85

3 KNR 231/814/1

Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20·cm na podsypce 
piaskowej m ~71,40

4 KNR 401/104/2

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość
do 1,5·m w gruncie kategorii III m3 ~111,08

5 KNR 401/105/1

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, 
grunt kategorii I-II m3 ~75,38

6 KNR 201/321/2

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych 
wraz z rozbiórką, szerokość wykopu do 1.0·m i głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV m2 ~138,85

7 KNR 401/107/8

Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego ( główne wejścia do budynku) m2 ~11,52

8 KNR 401/108/6

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III m3 ~38,90

9 KNR 401/108/8

Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km. Dopłata z 9 
km . Krotność 9 m3 9,00 ~38,90

10 KNR 401/108/19

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz z konstrukcji żelbetowych i 
żwirobetonowych m3 ~7,81

11 KNR 401/108/20

Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19). Doplata 
za 9 km. Krotność 9. m3 9,00 ~7,81

12 KNR 401/619/3

Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad
5·m2- ściany piwnic poniżej terenu m2 ~134,37

13 KNR 202/803/1

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·I m2 ~134,37

14 KNR 29/636/4

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii 
Superflex-10, gruntowanie Eurolanem 3K, ręcznie m2 ~134,37

15 KNR 29/641/3

Uszczelnienie masą Superflex-10 powierzchni  pionowych m2 ~134,37

16 KNR 202/609/10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez 
siatki metalowej. Styropian twardy EPS 100 posadzkarski gr,5 cm m2 134,37

17 Kalkulacja ndywidualna. Opłata za składowanie ziemi na wysypsku. Cena 85,0/1,1= 77,27 
zł/tonę t ~66,13

18 Kalkulacja ndywidualna. Opłata za składowanie gruzu na wysypsku. Cena  jak w poz. 18 t ~17,18

II Drenaz obwodowy  odprowadzenie deszczówki do studzienek

20 KNR 401/101/4

Roboty wstępne i przygotowawcze, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
30·cm -  podejścia do studzienek m3 ~1,80

21 KNR 401/102/2

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5·m w gruncie suchym lub 
wilgotnym, głębokość do 1,5·m, grunt kategorii III- podejścia do studzienek m3 ~5,76

22 KNR 201/610/2 (1)

Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa 
- żwir lub pospółka, Podsypka z pospółki m3 ~36,79

23 KNR 201/611/1 (2)

Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, z 
sączków ceramicznych, Dn·75·mm m ~109,98
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24 KNRW 218/517/1 (1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi·315-425·mm, zamknięcie stożkiem 
betonowym, kineta PE szt 2

25 KNR 402/217/7

Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i syfonem kpl 4

III Remont posadzek w pomieszczeniach pod schodami

26 KNR 401/212/1

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm- skucie podłoży 
betonowych m3 ~2,40

27 KNR 401/106/2

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, przy istniejących 
fundamentach m3 ~3,20

28 KNR 401/106/5

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i 
ziemi z piwnic budynku m3 ~6,00

29 KNR 202/1101/7 (1)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3 ~3,20

30 KNR 202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły m3 ~2,40


