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Remoni i docieplenie ścian zewnętrzrrych
wraz z l<olorystykłtr i dociepleniem
stropodachu w budynku wielorodeinnyrn w
Bielskr.l-Bia.^-

przedmfrar r&bót

Pgdstawa ma$<ładnx, opis pozyejll, wy§iczenBe iłos§cń rohót

ł oanŃeueru$E śc§AN BL§tsyNKu - EI-HWAcJA \ry§cmotsNffA A_B_6

1 K§{R ź0211604/3 (1)

Rusztowania zewnętrene ruflovye o vuysclkości do 20.r,n, nakłady pcdstawowe

(17,4"2+1v,1 5-5)-(1, 1 5+1 4,05)

2 KrłNR 2!15a5l1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

tflo,ść

25.1 1 .201 9

J"nrł"

,i B32,
,i 832,360 1 832,360

3 KlJNFą 2l1506/1

4 Kalkulacja indywidualna

Czas pracy rusztowań

2 rn-ce x 30 dni x 24 godz. 2*3a*ż4

5 KhlR 401/420/4

Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do bt"ldynku

(2,0"2,5r7

6 K!\lR ż021925/1 (1)

Osłołry stoiarki okiennej i drzwiovve.i, folią polietylenową
( 1,5"2, 1 5)"7+( 1,45" 1,45}" 1 9"7 +( "i, 1 5- 1,45)"
1 0"7+( 1,5-2,3§)"5"7+(0,§5"0,45)"3-7

1 44,0,000

1 440,000

35,0t]0

35,000 rn2

547,505
547,505 547,505 m2

7 KNłR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów i osłon dylatacyjnych z blachy nie nadającej się do uŻytktl

( 1 ,45"0,25)"19-7+(1 ,1 §-0,25)-1 6-7+(1 ,5"
0,25)'5"7+(0,44^ 1 5.2)-6 = 1ż1,591

1?1,591 12x,5g1 n]l

rnZ

m2

m2

1 83?,360

1 832,360

x 440,000

35,000

8 KNR 401/53516

Rozebranie rur spustowych z blachtrl nie nadającej się do użytku

15,5-6 93,000
93,00s 93,000 rfi

9 KNIR 2312611/1

Frzygotowanie podłoża ścian pod docieplenie popźez oczyszczenle izmycie meehaniczne z uporza§kov,taniem

istniejącej instalacji
1832,36-5Ą?,505+(2,3"2-2,56+1,5*2 Ą5)"7 ź 1 393,01ż

1 393,012

10 Kl{R 231261111

..l.w. l*cz ocz;,szczenie i zmycie ościęźy

1393,01? m2

((1 ,łl5+1 ,45-2)-0,2r1 9-7+((1 ,1 5+1 ,45-2)"
0,2}"1 0"7+(( 1,5+2,35-2)-0,2)"5-7+((0,55+
0,45"2)-0,2)"3"7 221,900

2u,90a ż21,900 m2

i 1 Kl{R 17i2608l3

..lednokrotne gruntowanie powierzchni ścian i ościeźy środkiem grunttljącynt

1393.012+221 ,g 1 614,912
1 614,912 1614,91ż rrrż

12 KNR 17ł26a8n
..!ędnokrotne gruntowanie pow. j.w. środkiem grzybobójczynl

,i3 KMR 4a1!711!1 (1)

Otjbicie i uzupełnienie tynków żewn, ż uaplawy cem.-wap. na pow. śclan - przyjęto 20% Pow. istn. tYnków

1 6x4,§]12 m2

278,6a2
27B,602 nr2

Zuzia,i0 (C) Datacomp 1994-201O(|ic. 12421)

1393,012-0,2
278,602

§trona nr: 2

lnstalacje odgrolowe ru§żtowań, rusztorvania;Jev/flętiżne przyśclanne, rnrYsokOŚĆ do 20 m

I
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Remont i docieplelrie ścian zewnętrznych
wraz z kołorystyką i dociepleniem
stropodachu w budyłku wielorodzinnym w
Bielsku-Bia,.,

Podstawa nakładu" opis pozycii, vn7liezemie i{ości robót

14 KNR Ąalffa8!2|1)
odbicie i uzupełnienie tynków żewn. ościeży uszkiodzonych i kolidujących z gubością ocieplenia , przyjęb Zaał,

pow. i§tn. tynkóW
221,9l0,2-o.2 2u,gao

25.1 1 ,201 9

!toSc

221,9c10 221,90a m

15 KNR,23}2612ł9
Zamocowanie listwy stańowej cokołowej 1 20,550 mb

16 KNR 231261?18

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym, naroży okien, dzwi i dylatacji

(1,45-2-1 9"7)+ |1,Ą5-2" 10"7}+(2 35"2"5-7){,
(0,55+0,45"2)'3"7+(2, 56"6"7)+(ż,45"2-7)+
(1 5,2,2"6) 1 1o1

l 107,870 1 107,870 mb

17 KNR 231261218

ochrona naroźnikow wypukĘch kątownikiem metalowym z kapinosem zabezpieczającym zalewaniu górnych
krawędzi okien, drzwi i gzymsu

(1 ,45",l9-7)+(1 ,1 5"10-7)+(1 ,5-5"7)+(1 ,5"
7)+120,55 456,900

456,900 mb

1B,O0B

18,008 l B,O0B m2

iB KNR 231261413 (1)

Docieplenie stropu wnęki wejściowe.i płytami styropianowymi grub. 20 cm z ręcznym wykonaniem Wyprawy
cienkowarslwowej silikatowej, kasza o uziarnieniu 1,5 mm - styropian biały 0,040 Wm-K

(1,05"2,45)"7

19 Kr$R 231261412 (1')

Docieplenie ścian budynkr,r plytami styropianowymi grub. 15 cm z ręcznym wykonaniern wyprawy
cienkowarstwowej silikatowej, kasza o uziarnieniu 1,5 mm - styropian biaĘ 0,040 Wm*K

\ 1832,36-(547,505+120,55"1,25)+1,05"
' (2,56-1,5)-7 = 1 141,959

1 14,!,959 1 141,959 tł2
KNl1 23/2614/2 (1)

J,w, lecz u ręcznym wykonaniem wyprawy z tynku mozaikowego - wnęki wejściowe
(1,05-1,5r7 4 4 

^aE

1,!,025 11,a25

ż1 Ki{R 231261412 (1\

J.w_ lecz pĄĄami styropianowymi grub. ,l2 cm z ręcznym wykonaniem wyprawy z tynku mozaikowego - cokó
- styropian biały 0,040 Wm-K (120,55"1,25)-(0,55"0,4513"7 = 145,490

145,,490

KNR 2312614/6 (1)

J.w. lecz pĘtami styropianowymi grub" 3 cm z ręcznym wykonaniem wypra\My cienkowarstvi/owej silikatowej,

kasza o uziarnieniu 1 ,5 mm - ościeźa okienne, gzymsy i ościeża wejśc - styropian biały 0,040 Wm-K
(22Ą,21- 1,5)+(,! 20,55-0,3)+( 1,05+0,6+0,3-
3)"(2,56_1,5}"7

391,401

23 K§lR 231261Ą18 (1)

J.w_ lecz płytarni styropianowymi grub. 3 cm Z ręcznym wykonaniem Wypravyy z tynku mozaikowego

- styropian biały 0,040 Wm-K (1,05+0,6+0.3*3)*,1,5-7+(0,55+0,4§)"2-0,3"
J/ 39,375

39,375

24 KrłR 231261412 (1)

.j.w. lecz pĘtanri styropianowymi grafitou.y grub. J 1 cm z ręcznym wykonaniem wyprawy cienkow'arstwowej

silikatowej. kasza o uziarnieniu 1,5 mm na ścianach wejścia - styropian grafitowy 0,03'1 Wm*K
(0.6+0,4)12,56,1,5)"7 7,42Q

7

25 KNR ?-31261Ą12 (1\

J_w. łecz płytami §tyropianowymi grafitowy grub. 11 cm z ręcznym wykonaniem wyprawy z tynku mozaikowego
na ścianach wejścia - styropian grafitowy 0,031 Wm*K

(0,6+0,4)"1,5"7 = 10,500

m2

391,401

nr2

m2

10,500

Krct,, J,rrt.

lllz

145,490

391,401

39,375

7,420

26 Kt{R 231261216
przyklejenie dodatkowej warstwy §iatki na ściałlaclr do wysokclści parteru 2,fJ m

( 120,55"2,0)-(x ,5"1 ,0"7+1 ,5"1 ,0"7)
220,100

ll
i|:iim2ijll

luziaXl (C) Datacomp 199a-201O(lic. l2421i §trona nr: 3

10,500
t

100i2ż0,



Flemont i dociepienie óciarl zevłnętlznych
wraz z kolorystyką i docieplenien-r
stropodachu w lrudynku wielorodeinnym w
Bielsku-tsia...

Fodstawa naktadu, opis pozyajil, wy§ćczemire iflośai irł,[:ó{;

27 KlvR 17l?-60§15

Dopłata za żtsmoco\Ą/anie dodatkowej ilości kołków w ścianach rrł strefie bnzegcwej Ścian
(1 1 41,959+1 1,025+1 45,49)"3ł-( 1,5-1 5,0"2)"2 = 3 985,422

3 gB5,422

28 Kalkulacja własna

Oczyszczerrie seczelin dylatacyjnycłl ścian budynku, wklejenie pasków ze styropianu grub. 3-5 cm na głębokośc
"l0 cm iwykonanie uszczelnienis §y§tęmovvego

15,2-6 = 91 ,200

,Ę .i 1 ?n1o

3 985,/ł22

91,200 91,200

"l "gtl.

§żt

m2.

m

szt

5ćL

29 hJl\lRhłt<B 2a2l5Ą1 ł2

l'rarapety z blachy powlekanej ó §zerokości w rozvłinięciu ponad 25,cm z zabeepieczeniem koricóvy lisfuvami z
D/-\/

(,t,45"1 9+l, 1 5-] 0+,1,5*5)*7*0,4 130,340
130,340 130,340

30 fl\łrdRNKI* 202l51§lĄ (2)

fr,itrontaź rur spustolvych okrągłych z blachy powlekanej o średnicy l30,mm
j 5,5"6 93,000

93,000 93,000

1 Kalkulacja vvłasna

Demontaź i rnontaz nowych ceyszczaków cleszczowych Fi 150 mm z odkopaniem, uzupełnieniem kształtek,
czy§zczeniern i uszczeilrieniern 6,00t)

Kalkulacja wła§na
Derriontaż i montaź nowych kaset domofonowych 7,000

33 Kalkulacja własna

Denrontaż i ponowny rnontaź oprarv oślvietleniowych nad drzwiami wejściotvymi 7,000

34 Kalkulacja własna

Konsenroacja istn. lamp zewn, (czyszczenie, ma!owani€, sprawdzenie działania) 4,000

35 Kalkulacja własna
Dełnontaz istniejących i montaż nowych uchwytóv,ł na flagi 7,000

36 Kalkulacja własna

Denrontaź istniejących i montaż nowych kratek wentylacyjnych
(9+117 70,000

70,000 7c,000 sZt

§zt

cr{

2 CIC!EPLE$,J[E BU BYf{ KU - ELEWAC-}A POŁLjDf,łIOWA
37 KNR 2a2n6au3(\

Rusztowania zewfiętrzne rurowe o wysokości do ?0,m, nakłaeiy podstawowe

(1 1 ,35+2"x ,0)"( 14,4+0,95+,0,9) 216,938
216,938 ż16,938 m2

38 KNt\iR 2n5a5/1
Osłony z siatki na ru§ztowaniach zewnętrznych

39 KFłNR 21150611

l nstalacje odgromowe rusztovuań, rusztowania zewnętrene przyścienne, wysokość do 20,m

Kalkuiacja indpvidualna

Czas piacy rusztowań

14 dni x 24 gadz.

?16,§3B

14"2Ą

216,93s rn2

336,000
336,000 336,000 m_g

1 KNJR 202/9?511 (x)

Osłclny stolarki okiennej i dĘ\,viov{,ej, folią potietylenową
(0,9-1,15)-5 5,175

5,1 75 5,175 m2

KfvR 401/535/8

Rozebranie obróbek },llacharskich; parapetow z blachy nie nadając*j §ię do uźytku

(1.1 5-0,25)"5 1,438

43 KhłR 231261111

Prży§otc,V/anie podłoźa ścian pod docieplenie poplzez oczyszczerrie i zmycie rnechaniczne z uporaądkowaniem
istnieja.cej instalacji

/ o.]

1,438 1,438 m2

211,763 rn?

Zuziala (C) Datacomp 1994-201S(lic. 1ż4?,1}

3J6,938-5,i 75
211,763

sfrona nt; 4

0fo6ó Knot"

szt



Renront i docieplenie ścian zewnętrznycir
rvraz z kolorystyką i tlociepleniem
siropodachu w budynku wielorodzinnyrn w
Sietsku-tsia..,

Fodsta,,łga nałcła{ru, o,pł* pelzyejl. wyliexenłe ilo§oi robót
44 Kl",lFi 231261111

J,rry. lecz oczyszczenie i zrnycie ościeźy
({0.9+1,15"2)-0,2)"5 3,20c

3,200

214,963

7l26aa3
Jednokrotłie gruntcrwanie powierzchni ścian i ościezy środkiem gruntującym

211,763+3.2

ż14,963
46 KNR 17n6aa2

Jednokrotne gruntowanie pow j w. środkiem grzybobójcżym

47 KisR 4o1l711l1 {1}

Odbicie uszkodzonych i uzupełnienie tynkótłl zewn. z zaprawy (§n,l.-wap, na pow. ścian - prżHęto
istn. tynkóił

211,763"0,2 .

*,I

20o1o POW.

42,353

:

]

J

l
ł

im?
i

I

I

i

j

im
i-.__. __,.-_

]

l

42,353 42,353
48 Kf\jR 4ł1ftaU2 ()

Odbicię i uzupełnienie tynków zewrł. ościeźy uszkodzonych i kolidujących z gubością. ocieplenia - przyjęto 200/o
pow. istn. tynków

(3,2l0,2}-B,2 = 3,200
3,200 3,200

KtJR 23i2612/9
Za.mocowanie li§tJ,ly sia{towej cokolowei

1 1,35+0,5"2 12.350

1ż,350 mb
50 l(NR 23ł2612lB

Och rona na rożników "."tlypukJych kątown ik iem rnetalowyni, naroży okien iścian
(1, 1 5"2-5)+(14,4+0,95)-2

12,350;
i

i

42,20a

,200 
]

4? 42,200 mb

4,500
4,500 mb

2o2,116
202.1 16 ża2,116 m2

i51
,

l<tlR 23/2612l8
ochrona naroźników
krawędzi okien

tvypukĘch kątownikienl metalowym z kapinosem zabezpieczającym zalewaniu górnych
i

t

4,500i
j
I

I

i

0,9-5

5ż KsłR 231261Ąl2 {1,
Docieplenie ścian budynku płytarni styropianowyrni grub. 14 cm z ręcznym wykonaniem wyprawy
cienkłrwarstvyowej silikatowej, kasza o uziarnieniu 1,5 mm - styropian biały 0,040 Wm-K

21 6,938-(5, 1 75+1 1,35"0,85)

53 KNR 23ł261412 (1)

J.v/. łecz płytami styropianowymi grub. 11 crn z ręcznym wykonaniem wyprawy z tynku mclzaikowego , cokoł
- styropian biały 0,040 Wm-K (1 1 ,35-0,85}+{1 ,0"0,S5} = 10,498

10,49B

54 KNR 23!261416 |1}

.j.w. lecz płytami styropianowymi grub, 3 cm z ręcznym wykonanaem vyyprawy cienkowarsfivowe.i sililiatowej,
kasza o uziarnieniu 1,5 mm - ościeża okienne - styropian biały 0,040 Wm-K

3,2"1,5 4,800
4,800

55 KNR ?31261?16

Przykle,jenie dodatkolłej warstwy siatki na ścianach do wysokości parteru 2,0 m
(1 1,35-2,0)+(1,0-2,0) 24,700

2Ą.70a
56 K§jR 171260915

Dopłata ża zamocowanie dodatkowej ilości kołków w ścianach w strefie brzegowej scian

{202"t 16+1 0,49B+4,B)"3+(1,§- 15,25"2Y2 7Ą3,

57 iJltiRNKB 2a2/541/2
Farapety z blachy powlekanej o sżerokości w rozvłinięciu ponad 25,un z zabezpieczeniem końcóvr listwami e
PcV

(0,9"0,3515 = 1,57§

m2

i

,

4,800 i

l

I

i

24,700i

]

i
I

im2
]

I

i
!

I

im2

l

l

i

t
l
,
l

I

l
1

i

743,74?

Zueiaf 0 (C} Datacornp 1994-2010(lic. 12421} sĘona nr: 5

25.112c1.q

!8o§c J:ń"

,45 KNlł

214,963 m2

:

źQ

743,742

l
!

i§zt
J

1

]

im2l



Remont i docieplenie ścian zewnętrznych
wraz z kolorystyką i dociepleniern
stropodachu w budynku vuielorodzinnym w
Eieisku-Bia.,,

0}odstawa makładu, ogtls 6:ozycjl, wy!łczenie 6łgśel nohót

58 KrlR 2a24l1t1
firrzykręcerrie ne zrruięczeniu ścianlr 9267yl6wej płyty O§B Er, 1B mm pod obróbki blacharskie (analogia)

5,§-ź-0,5

3 pOŁN@cNA

61 KhłR 7021160Ą13 (1't

Rusztowania żev/nętm{le ruro\M6 o wysckośei do 20 m, nakłaeJy pod§tawr.lwe

( 1 1 ,35+2- 1 ,0)"{14-,Ą,,1,25 +0,9)

KNNR 2/15051,1

Osłony z siatki na ril§ztowaniach zewnętrzntrlch

63 K[,Jt{ią 2l15au1
lnstalacje odgromowe rusztowań, rusztowania wysokość do 20.m

64 Kalkulacja indywidualna

Czas 1rrac;l rusztowań
,i4 dni x 24 gadz,.

5,900
5,900 5,900

11,800

25.,i i .2t}i 9

Knot. .j,rn"

m-§

59 NNRNKE 202lM1!?
Otrrólrki blacharskie z blachy powiekanej, szerokość w roz-winięeiu ponad 25,cm - zabezpiaczenie ocieplenia

5,9"ż"0,4 = 4,720
4,720

60 Kł{RW 202!5a4l1

Doklejełrie dwukrotne papy tei,moegrzewalnei przy nowycl,r szczytowych obróhkach z blachlt na dachu

5,9"2-1,0 = 11,800

220,943
?20,943

215,768 215,768

m2

rn2

336,000
336,000

65 KNR 2a2l925t1 |u
Osłony stolarki okiennej i drewiovuą, fclią polietylenową

(0,§"1 ,1 5)-5 5,1 75

5,1 75

66 KNR 4.01/535i8

Roeebrarrie obróbe|< b|acharskich: parapetów z blachy nie nadające; się do u;ytku
(1,15*0,25)"5 1,436

1,438

67 KNR 231261111

Fzygotowanie podłoża ścian pod docieplenie poprzez oczyszczenie iemycie mechaniczne z uporządkowarriem
istniejącej instalacji

22a,9Ą3-5,175 = 215,"/68

14-24

Iio§ć

Ą,72Q

m,1

m2

rnZ

22a,9Ą3

22a,gĄ3

22a,943 m2

336,000

nr25,1 75

1,Ą38 m2

m2

rnZ

m2,

m2

m2

68 Kr,{Ę 23!2611!1

J,vr, lecz oczvsxczenie izrnycie ościeży

{(0,9+1 ,15"2)-0,ż)"5 3,200
3,ż00 3,200

69 KhlR 1712,60813

Jednokrotne gruntowanie povtlierzchni ścian i ościezy środkiem gruntującym

215,768+3,2 218,968

21B,968 21B,968

70 Kt§R 17l26aa2
..}ednokrotne gruntowanie pow, środkiem grzybobójczym

71 KNR Ąali71111 (1}

Odlricie uszkodzonych i uztrpełnienie tynków zewn. ż żeprawy cem,-Wap, na pow. Ścian - prz5łjęto 20% pow.
istn. tynkólłl

218,96B"0,2 = Ą3,19Ą

218,96E

43,7g4 Ą3,7gĄ

72 Ki.!R Ąalfta1lZ(1)
Odbieie i uzupeMienie tynków zeuln. ościezy usakodzonych i koilrlujących z gubością ocieplĘnia - przyjęto 20%
pow. istn. tynkow

(3,,2lo,2.)"a,2 = 3,200
im3,200

żuzia10 (C} Datecornp'i$04-201O(lic. 124ż1)

3 200

§tfona nr: 6

BUBYNKU Eil*EWAc"JA

l

1J,809i _



Remont i docieplenie ścian zewnękznych
lvraz z kolorystyką i dociepleniem
stropodachu w budynku wielorodzinnym w
tsielsku-Bia, .

25,11 201s

Fodstawa lxakładu, opis pozye}i, wyliezenie ilości cohót !lość

73 KNR 23t2612l9
Zarnocowanie listwy §ta rtowej cokołow,ej

11,35+1 ,0-0,5-2 12,350
12,350 12,350

74 Kf,,lR 23l?612lB
ochrona naroźników wypukłych kątownikiem metalowym, naroży okien i ścian

( 1, i 5-2"'5)+( 1 4,4+ 1,25\- 2-

75 KF,IR 23t2612l9

ochrona narozników wyptlkłych kątownikienl metalowyrn z kapinosenr zabezpieczającym zalewaniu górnych

krawędzi okien

42,800 42,B00

4,500
4,500 4,500

0,9"5

76 KflR 2312614l2 (1'l

Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi grulb. 14 cm Z ręcunym wykonaniem Wyprawy

cienkowarstwowej silikatorłłej, ltasza o uziarnieniu 1,5 mm - styropian biały 0,040 Wm-K

77 KFJR 231261Ą12 (1)

J.w. lecz płytami sfuropianowymi
- styropian biały 0,040 Wm*K

?2a,9Ą3-(5,17 5+1 1,35"1,25) 201,581

gnub. 11 §m z ręćznym wykonaniem wypflav,/y z tynku mozaikowego _ cokół

(1 1 ,35"1 ,25)+(1 ,0-0,B5) 15,03B

15,03B

201,5B1 201,581

4,B00

4,B00 4,800 m2

78 KNR 231261Ą/6 (1}

J.w. lecz płytami styropianowymi grub, 3 cni z ręcznym wykonaniem wyprawy cienkowafstwowej silikatowej,
kasza o uziarnieniu 1,5 rnm - ościeża okienne - styropian biały 0,040 Wm"K

3,2-1 ,5

KroŁ .j,ffir.

mb

m2

mb

m2

79 Kn{R 231261?16
pnyklejenie dodatkowej \foarshj/y §iatki na ścianach do wysokości pańeru 2,0 m

( 1 
,| 

,35-2,0)+(1 ,0-2,0) 24,7ao
?Ą,70o 24,7Qo m2l

80 KNR 171261915

Dopłata 7a zamocowanie dodatkowej ilości kołków w ścianach w strefie brzegowej Ścian

,B1 Nr{RNKB 2a2lV112

(201,581+1§,038+4,8)-3+(1,5"15,65"2\-2 =

5,9-2"0,5

parapety z blachy powlekanej o §uerokości w roewinięclu poned.25,cnr z '-abęzpieczeniem końcÓw listwafiii z
PcV

(0,9-0,35}"5

82 Kf{R 202lĄlal1
przykręcenie na zwięczeniu ściany szczytowe1 płyty OSB gr. 1B mm pod obróbki blaCharSkie (analłrEia)

5,900
5,900

ponad 25,cm - zabezpieczenie ocieplenia
* 4,720

75B,1 57

758,157 758, l 57 sZt

4 ą-7ą 1,o/ 3 m2

m2

83 NttRl$KE 2aa5u12
Obró}rki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięcitl

5,9"2-0,4

KNRW 202l50,4i1

Doklejenie clwukrotne papy termozgrzewalnej przy nowych szczytowych obrÓbkach z blachy na da6hu

5,9"2-1,0

Ke!kutacja własna
istn. działania)

OCIlEPt-ENlE EUDYł.tKtl - §LEWACJA zAcHonN3A A-E-c
KNIR 20211604/3 (1)

Rusztorryania zevi/nętrżne rtilovye o wygokości do 20,rn, nakłaoy poł.istawc;we

(17 ,4'?+17 ,15"5+1 ,0",i 6r{14,15+1 ,15) -

87 KNhłR ul5a5l1
z siatkł na ruszto\ń.taniach

4,72a 4,72Q

1 1,800

l1,800 11

1,000 §Zt

2 089,215
2 0B9,215 m7

2 Q8g,21 m2

Zuzia1O (C) Datacomp 1394-20J0(lic, 12421)

2 a89,21
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!łemont i dociepienie ścia* zerołnęttznych
rłlraz z kolorystyką i dociepleniem
stropclc{achu ui bud}tnku wieiorodzinnynr vr
Bietsku-Bia, .

251.1 1 ,żOl ś)

Fodstawa rnaBtła,du, ogais pozyeji, wyliczemie i§ot6ci robót 0$ość KnoŁ

!nstalacje odgromowe rusztowań, rusztowania

89 Kalkuiacja indyruidualna

Czas pracy rusztowań

3 m-ce x 30 dni x 24 godz,

przyścienne, wysokośó do 20,m 2 089,215

2 160,000
2160,000 2160,000

3*30*24

Osłony stolarki okierrnei i dzwiovrej, folią poliety|enową

(1 ,45-1 ,45)-20"7+(1 ,1 5"1 ,a5)"5"7+(0,55",
0,45)-5-,7+(0,85-2,35)"1 5"7 571,113

571,113

91 K[\!R 401/53518

łłozebranie obróbek blacharskich: parapetów, zadaszeń, osłon dylatacyinych i logii z błacłry nie nadającej się do
użytku

(1 45"0,25)-20"7+(1,15"0,25)-5*7+(8,6+2"
1,1 ą-lr,41.2^ 1,1)-0.25-7+(8,6+4,4)-0, 35-7+

{0,44-15,2)-6+(4,1"0,?5)-15-7 = 270,866
ź70,866

92 Kf\łR 401/535/6

Rozebranie lur spustowych z blachy nie nadającej się tio użytku

1 §,5-7 108,500

93 Kałkuiacja własna

Denrontaź istn- zadaszełi korrstrukcji stalowej nad balkonami

94 KNR 23l?61111
przygotovrłanie podłoża ścian i spodów logii pod dcrciepleniepoprząz aęzysżceenie i zmycie rnechaniczne z
uilorządkowaniern istniejące,j instalacji

(17,Ą"b,17,1 5-5}-(1 4, 1 5"ł1, 1 5)-571, 1 1 3+

{,l, 1 
-1 5,319-7+(1,1 -1 5,3)-B"5+(1,1 "4, 1 )-

6"3"7 = § 575,0§2
3 575,052 3 575,052 m2

".["rm"

m-g

m2

m2

m2

571,i,i3

270,866

108,500 m

11,000 §Zt

95 KNF? 2312611l1

J.w. lecz ościeźy okiennych i dawiovgvch
((1 ,45+1 ,45"2)-0,2)-20"7+((1 

"t 

5+1 ,45-2)"
0,2)"5"7+((0,55+0,45-2)"0,2}-5-7+((0,85+
2,35"2)"0,2)"15-7 276,850

276,850 276,B50 m2

96 KNR 17l26aBł3

Jednokr<ltne Eruntov/anie powierechni ścian i ościeźy środkiem gruntującym

3575,052+276,85 3 B51,902
3 851,902 3 851,s02 m2

97 KNIR 171260812

Jednokrotne gruntowanie pow. j.w środkiem

9s KNR Ąalft1111 (1)

odbicie uszkodzonych i uzupełnienie tynków zewn. 7.zaprawy cem.-wap. na pow. ścian - pizyjęto 20% pow.

istn, tynków
385'i ,902"0,2 = 770,380

3 B51,902 m2

99 KnłR 4ffiffa&lz (1)

odbicie i uzupełnienie tyrikow zewn. ościeży uszkodzonych i kclidujących z gubośeią ocieplenia - p.zyię1o 2aaA
pow. istn, tytrków

(276,85/0,2)-0,2 = 276,850
276,850

770,380 770,380 mż

276,85CI m

100 KNiR 231261219

Zamocowanie li§tu/y §tańowej cokołowej
17 ,Ą"2.ę17 ,15*5+1 ,0",l6

101 KNJR 2u2a12lg
Qchrona nalożników iruypukłych kątownikiem metalov,/ym, naroży okien, drzwi. ścian i dylatacji

( 1 ,45"ż"1 0"7)+(2,35"2-1 5-7)+(0,55+0,45)-
ż-5"/+(15,3"10"7) ź

136,55o

136,550 136,550 nrb

1 837,500
1 837,500 nrb

łuziala (C) Datacoinp 1994-2010(lic, 121i21l

1 837,500
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Remont i docieplenie ścian zewnętrznych
r,yraz z kołorystyką i dociepleniem
stropodachu w budynku wielorodainnyrn w
Bielsku-Bia,, -

25.11,zalg

Fodstawa nakładu, opis pozyeii, wyliczenie ilości rgbót
102 Kt\łR 23!261218

..i.w. lecz kątownikienr metalowym z kapino§em zabezpieczającym zalewaniu Eórnych krawędzi okien,
zadaszeń i logii

(1,45+0,85)"1 5"7+{ 1,45"5-7}+(1, 1 5-5"7)+
120,55+(Ą,2"3"7)+{4,2-5"3-7) = 982.250

!lość

982,250 9B2,250

300,B45
300,845 300,845 m2

,l03 KNtR 23!261Ąl2 {1}

Docieplenie ścian budynku płytami styr0pianowymi grub. 15 crn z ręcznym vyykonaniern Wyprawy
cienkowarstvyowej silikatowej, kasza o uziarnieniu 1,5 mm - styropian biały 0,040 Wm-K

((4,1-14,15)-(1 ,45*1 ,45"5+,l ,15"1 ,45"5)+
(0,3-1 4, 1 5)+(B,6+4,4)"0,2)-2+((4, 1 

-1 4, 1 5)_
(,1,45"1,45"§+1,15-1,45"5)+(B,6r,4,4)-0,2)"5 =

104 KNR 23/261412 (u
j.w, lecz płytami styropianowymi grub. 12 cm u ręcznym wykonaniem wyprawy z tynku mozaikowego * cokół
- styropian biały 0,M0 Wm-K (0,3+4,1"4r1,15"2+(4,1"4)-1,15"5 = 132,710

13?_,71Q 132,71a m?

Krot- J"rn"

mb

105 KNR 231261412 (1)

J,w, lecz pĘtami styropianowymi grub. 11 cm z ręcznym wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej silikatowej,
kasza o uziarnieniu 1,5 rnm - logiie - styropian grafitowy 0,031 Wm-K

((4,1-2,55-1 5)-(1 ,45"1 ,45"1 5+0,85-2,35"
15)17 = 667,275

667,275 667 m?^

106 KNR 231261Ą16 (1|

.j,w. lecz płytami §tyropianowymi grub, 3 cm z ręcznym wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej silikatowej,
kasza o uziarnieniu 1,5 mm - ościeża, gzymsy, przeErody logii i spody |ogii - styropian biały 0,040 Wm"K

{120,55"a,u+ryre,85+(1 20,55"0,3)+(1, 1 "
136"9"2)+(1.,1-13,6,8"5)+(1,1"4,1"15"7) = l690,410

1 690,410 1 690,410 m2

i07 KNR 2312614!8 (1)

J,w. lecz z ręcznym wykonaniem wypravyy z tynku mozaikowe§o - przypory cokolu i spody logii

1,1"1,15-9-2+1,1"1,15"8*5+,1,1"4,1-3-7 = 168,080
168,OB0 16B,OB0 m2

108 KNR 231261216

Pzyklejenie dodatkowej warstwy siatki na śoianach do wysokości pańeru 2,0 m
(1 20,55"2,0)+i1, 1 

-2,0"9-2)+( 
1, 1 

-2,0"B,5)_

{0,B5-0,B-3"7) 354,420
354,420 3M,420

109 Kt{R 171260915

Dopłata za zamoeowanie dodatkowej ilc,ści kołków w ścianach
(300, 845+ J 32, 7 1 +a57,27 51" 3

110 Kalkuiacja własna
Oczyszczenie szczelin dylatacyjnych ścian budynku, wklejenie pasków ze §tyropianu grub. 3-5 crn na
głębokośc 10 cm iwykonanie uszczelnienia systenrowego

15,2-6 =

112 NNRNJKB 2o2l5Ą112

Rózne obróbki z blachy powlekanej zadaszeń,lcgii o szerokości w rozwinięciu ponad 25,cm
(B,6+2-1, 1 +4,4,h2- 1,u-a 3*7 +(B,6+4,4)-
0,35-7 =

113 NhtRltKB 202l51s!4 {2,)

ldontaz nowych rur spu§tovvych okrągłych z blachy powlekanej o średnicy 130 mm

15,5"7 10B,500

3 302,490
3 302,490 2

91

$,1,200 91,200

§zt

1 1 1 i{Fłl?NKB 2021541 l2

Farapety z blachy powlekanej o §zerokości w rozwinięciu ponad 25,on z zabezpieczeniem końców listwami z
PcV

(1,45-20+1,15"5)"7-a,4 = 97,300
97,300 97,300 m2

68,3s0

68,390 68,390 m2

m
ł

Zuzlala (C) Datacomp 1994-2010(lic. 12421)
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Rennont i docie6llenie ścian zeivnętrznych
wraz z kolorystyką i dociep|enient
stropodachu w budynku wielorodzinnyrn w
Biełsku-Bia..,

Fodstawa mafltładul. orpis xłozycji, wy,,fliczeł,lte iłośai rofuót

1 14 Kłlkulacja własna

Demorrtaż i rT}on,{óż i-iovrych czyszcraków deszczowych Fi 150 mm z ocJkopaniem, uzupełnienienr kSztałtek,

czyszczenienr i uszczęinienienr

25.11 2a19

ll9ość Kł.o{:. .j"g,łl"

7,000

1 1 5 I{alkulacja v"łłasna

Demóntaź istniejących i nrontaż nowych kratek wentylac_vjnych

9-7 63,000
63,000 63,000 szt

5 IN§TAI-A§JA opGR@illJ!@WA
1 16 ł(MR 403170813

Wym ia na przewodów instalacji oclErornowe} napęzanej piclirowe,i

15,6"(8+7) 234,000
234,000 234,000 m

1J7 I<FJFI{a3iĄai!5

Miontaż pusze}< ro_edzielczych pocl złącza odEromowe
8+7 15,000

,x5,000 sZt

118 KNR 508/107/3

Ljłozenie rur winidurov,łych Fi 37 nrm ira ścianach pod dociepleniern
1 5,1 "(8+7)

119 KF{ii ąo3l711!6
Wymiana złączy insta|acj i oclgromowych

(8+7)"2

226,500
226,500 ?ż6,50CI in

30,000
30,000 30,CI00 §żt

1ż0 KNł1 403li20513

Eadanie i pomiar Instalacji odErornorłvej, pomiar pieivęv ,1,000 porłian

121 Kt§R 4agl215!A,
Eadanie i pomiar irl;talacji odgromowej, pomiar i,la§tępi,ly 6,000 pomiar

6 Boc8ffi p!="ENlĘ §TRoPoBAefl,łU
122 Kl{R Ąa1l80Ąl7

Oczyszczenie z grllzu izan ieczyszceeń pod ułozenie v,larsiwły folii

123 KNR 20?160711

t_.!łoeenie na stropie warsttn y folii grube,i

124 Kr.lR 202161313

Ułozenio lla §tropi€ ocieplenia z płyt z ivełny rnineralnej grub. 16 cm (0,040 Wrn2 st_K)

,!25 K§łR 4011304/2 (1)

wykonanie na fragmentach sttopodachu ścianek z bloczków z betonu komórkoweEo

włazowych
(2,0"3-1,5+j, 1 "J,5)-7-0,06

1 262,f]Ot} rn2

1 ,62,000 m2

,1 26ż,000 m2

gr. § cm przv; otworach

= Ą,473
4,.473 4,Ą73 m3

126 Kalkulacja własna

fi/trontaź okienek we}ściowychz Ńt O§ts gr, 20 mm
,i27 KNIR 2a2nla6l1

Wykonanie posadzki cementowej grub, ż5.mm rv wyduie|onej clęŚci stropedacl'lu pruy włazach

(2.0-2,0_0,6"0,6),"7

7,000

25,480
lE,+óU 25,4B0

128 KN,ą 2a2nla6l3
posadzki cementowe, dodatek za po§adzki o 1,cm 25,nrm do 50 rnm

7 R@BOTY ZEWNĘTRZf{H
129 KNR 231191512

Rozebranie nawierzchni z płyty betenowe 50x5ON7,crrr nł podsypce pia§kowej

(1 20,55+1,i, 35+0,§"2,+(4, 1 
*4 +0,5"8)"7r0,5

25,480 ?,5

137,850

137,B50 137,850 m2

130 KNIR 2,31l1a2l5

Wykonanie koryta głębokości 10,cm, kat, grLrritu {l,iV
( 1 20,55 t ,,l ,i 

,35+0,5""2+(4,1-4+6,5'8)-7)^0,65 * ] 79,ż05
179,205 , 179]205] 

1.T,2
:

l13
;

l

1 KhiR 231/202/1

Fodbudowa żwirowa Erubości 1O,cm

ZuziaX} (C) Datacomp 1994-2010(llc, 124?1) §trona nr: 'l0
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25.11.2019
Relnont i docieplenie ócian zevunętrznych
wraz z kolorystyką i rlociepleniern
stropodachu w budynku wielorodzinnyrn tłl

Bielsku-Bia...

Foe{stawa na*lładu, o6lis pozyc3i, wy[i,ezerłle c!ośe[ robót

132 Kl{R 231151216

l,]iłozenie nawierzchnl z płyt betclnowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

(,1 20,55+1 1,35+0,5"2+(4,,,i "4{-0, 5-8)"7)"0, 5

Obrzęza betonorve 30x8,cm na podsypce cen,lentowo-piaskovrej

1 20,55+1 1,35+0,5-2+(4, 1 
-4+0,5-B)"7

134 KhłR 4,01/108119

Załadunek i vqłruiezienie grur,u samochodami samowyładowczymi do 1, km

poz,13 278,59-0,01

poż.14 221,9"0,2-0,01

poz 47 42,353"0,01

poz,48 3,2-0,2-0,0'?

mnz ?'i 43,7g4-0,0"i

poz,72 3,2-0,2"0,01

poa.98 770,38-0,01

poz,99 276,85-0,2"0,0,1

pox.X22 1262,0-0,02

poz.129 137,85"0,07

poz.1 30 179,205-0,J

I

J 37,850
137,850

275,70a
275,7aa m

6§,1 73 m3

2,786
a,Ą4Ą
ń ł1)ll

0,0oij
0,438
0,006
7,7o4
0,554

25,240
s,650

17,921

65,1 73 rn3

135 KNR 4,alna*lza
J,w. iecz clopłata ZE l(ażdy

136 Ka|i<u|acja wla§na

l,km łdwozu -dol0km

za §kładowanie i utylizację gruzu

J.am.

137,850

|]lość

700

65.1 73

9 n,l3§5,1 73

Opłata

Zuziala (C) Datacomp,1 994-201 0(lio. 1 2421 )
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