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Remont i docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką i dociepleniem
stropodachu w budynku wielorodzinnym w Bielsku-Białej przy ul" Zwierzynieckiej
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Budowa:
ObiekVRodzaj robót: Roboty dodatkowe

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa u|- Zwierzyniecka 14,43-382 Bielsko-Biała
Jednostka opracowująca kosztorys:

§prawdzający:

Zamawiaiący: Wykonawca:



Remont i docieplenie ścian zewnętrznych wraz ,

z kolorystykąi dociepleniem stropodachu w
budynku wielorodzinnym w Bielsku-Bia...

Kosztorys ofeńowy

Opis pozycii
podstawy nakładów

lIość Krot. J.m. Wyliczona
wań. jedn.

Wańość z
narzutami

1 ROBOTYDODATKOWE
1 KNR23/2611/1

Przygotowanie podłoża ścian nie stykających się z pom, mieszkalnymi pod docieplenieprzez
oczyszczenie, zmycie mechaniczne z uporządkowaniem istniejącej instalacji (analogia)- ściany
wejść do klatek schodowych nie §tykające się z pomieszczeniami mieszkalnymi docieplone
styropianem gr. 3 cm

85,092 m2

2 KNR 171260813
Jednokrotne qruntowanie powierzchni ścian i.w. środkiem gruntującym 85,092 m2

3 KNR 171260812
Jednokrotnę qruntowanie pow. i.w. środkiem grzybobóiczym 85,092 m2

4 KNR 231261218
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym ścian i.w, 163,100 mb

5 KNR 2312614/3 (1)
Oocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi grub. 3 cm z ręcznym wykonaniem
wyprawv cienkowarstwowei silikatowei, kasza o uziarnieniu 1,5 mm 85,092 m2

6 KNR 4011120413
Zabezpieczenie ścian pańeru elewacji połnocnej ipoludniowej preparatem ANTYGRAF|T| do
wys.2,0 m (analoqia) 49,400 m2

7 KNR 4o1t535l4
Rozebranie rynien dachowych Fi 150 mm z blachy nie nadaiącei się do uzytku 243,1oo m

8 NNRNKB 2o2l517l4 (2)
Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrąłych z blachy staI. powlekanej Fi
150'mm wraz z hakami 243,1oo m

9 KNR 4o1l535l8
Rozebranie obróbek blacharskiń: pasów podrynnowyó i nadrynnowych z blachy nie
nadaiacei sie do użytku 267,410 m2

10 KNR 2o2l41ol1
Przykręcenie na powiezchni pasa nadrynnowego płyty OSB wodoodpomej gr, 18 mm, pod
obróbki blacharskie 121,550 m2

11 NNRNKB 2o2l54112
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. szerokość w rozwinięciu ponad 25'cm - pasy
podrynnowe i nadrynnowe oraz zadaszenie loggi 294,710 m2

12 Kalkulacja własna
Demontaz i montaż nowych tablic informacvinych 16,000 szt

13 Kalkulacja własna
Demontaż i ponowny montaz kraty zamontowanej na pańerze loggi 1.000 szt

,14 KNR401/811/7
Rozebranie wieachniei warstwy posadzki loggi wraz z wylewką i izolacią 473,550 m2

15 KNR 171260812
Jednokrotne zagruntowanie powierzchni betonowych pl"eparatem gruntuiącym 473,550 m2

16 KNR 20211 1a1l2 t1)
wylewka betonowa spadkowa qrub. 5 cm na płycie loqgi 23,678 m3

17 NNRNKB 2a2l618l2
lzolecie orzeoiwwiloociowe poziome z papv termozqłzewalnei - iedna war§łwa gr. 5,2 mm 590,625 m2

18 KNR202/607/2
lzolacie przeciwwiloociowe poziome z folii kubełkowei - iedna warstwa 590,625 m2

19 KNR 2021110612
warstwa dociskowa betonowa posadzki qrub. 25'mm 473,550 m2

20 KNR 2a2n1o6l3
J.w. lecz poqrubienie posadzki o 10 mm do 50 mm 473,550 2,5 m2

21 KNR 2021110617
J,w. lecz dopłata za zbroienie posadzki siatka stalowa 473,550 m2

22 KNR 202160219
lzolacie pzeciwwiloociowe poMokowe poziome z roztworu asfaltowego - 1'warstwa 473,550 m2

23 NNRNKB 2a2l2805l1 (1)
Posadzki z płytek mrozoodpomych typu "Gres" 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS z
elastycznąfugą - przyięto 70% pow. loggi 33,|,485 m2

24 KNR401/1301/1 (1)
Naprawa balustrad iokratowań logii (prostowanie, uzupełnienia, poprawienie mocowań) 398,370 m2

25 KNR401/121218(1)
IVlalowanie farbą ftalową nawierzchniową krat i balustrad i,w. - 2-krotne 398,370 m2

26 KNR 2a2n214l5
Osadzenie dodatkowych poręczy sta|owych z rur Fi 50 mm mocowanych do ścian i krat wraz
zpomalowaniem 315,000 m

27 KNR401/72616 (1)
Odbicie odspoionych tynków i uzupełnienie tvnkiem kat. lll do pow. 5'm2 w 1 mieiscu 499,380 m2

28 KNR 231261216
pęykłeienie dodatkowei warstwv siatki na powieachniach i.w. 499,380 m2

29 KNR 171260814
Dwukrotne qruntowanie powierzchni i,w, preparatem qruntuiacvm 499,3B0 m2

30 KNR 23l2ua8
ochrona narożników wvpukfuch katown ikiem metalowvm elementów i.w, 1 843,800 mb
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Remont idocieplenie ścian zewnętrznych wraz
z kol§rystyką idociepleniem stropodachu w
budynku wielorodzinnyrn w Bielsku-Bia,..

Opis pozyeji
pod§tawy nakładów

tlość Krot. J,m, Wyliceelna
Wań, j*dn"

Wańość z
narzutami

Ręczne wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z tynku silikatowego na elementach j.w,wg
499,380 m2

markiz Fastlock 60 Ą, 1m- 21,000 szt

109.ż00 m2
34 KhlR 2ł2.1506t2 (2j

Obróbki błacharskie krawędzi loggi z blachy stal. kwasoodpornej grub" 0,7 rnm o szerokości
w rozwinĘciu ponad 25'cm 1 29,1 50 m2

35 Kalkulacja własna
Naprawa ewentualnych uszkodzeń konshukcji płyt balkonowych (ioggi) poprżeż gruntowanie,
zabezpieczenie odkrytego zbĘenia i wykonanie obrzutki zaprawą klejową - przyjmując 596
pow. loggi ZJ,o / ó m2

4o31704!3
insia o do 120'mm2 - 4B5,0il0

37 KNR 403171119
Wymiana złączy instalacj| odgromowej 65,00L) ążł

38 Kalkulacja własna
Montaź wsporników instalacji odgrornowej 25,000 szt

4o3l120513
Baoanie j r 1,000 pomiar
KNR 4031,1

I 7,000 poirriar
4|

samochcdami 1'km 23,936 m3
Ą2.

J.w, 1'km odwozu 1 23.936 9 m3
Ą3

składowanie i luzu ,a oaA m?.
44

z obróbki rl 1 warstwa 1ź1 ,550 m2

Naprawa pokryć dachowych papą dwuwarstwowe pokrycie z papy
araż mm 243,10a m2

Razenł

Razem
wariość koszl
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33 KNR.W 2rJ2J5aq1
Doklejenie jednej warstwy papy termoz§rzerłralnei na ządaszeniach loqqi

3rvs8 netto:


