
pow. 2*1,20*1,50+2*0,50*1,50*1,00+2,00pow. 2*1,20*1,50+2*0,50*1,50*1,00+2,00pow. 0,30*(2*1,20*1,50+2*0,50*1,50*1,00+2,00)pow. 2*1,20*1,50pow. 1,90*2,00*4+1,30*2,00*2pow. 1,90*2,00*4+1,30*2,00*2pow. 1,90*2,00*4+1,30*2,00*2pow. 22,00*7,50+3,00*5,0pow. 22,00*7,50+3,00*5,0czas(22,00*7,50+3,00*5,0)/3*0,84obj. 2*0,28*0,55*1,40obj.(0,43+1,50)*1,30obj.(0,43+1,50)*1,30dł. 1,40*2dł. 2*1,20pow.2*1,20*0,25*4pow. 2*1,20*1,00pow. okien i drzwi1,28*1,80*5+1,73*1,80*6+1,63*1,80+2,20*1,60pow. elewacji parteru (22,00+3,00)*4,50pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł)(22,00-0,60*5)*(3,50-2,20)pow. gzymsu pod dachem (22,00+3,00)*1,00pow. ściany (attyki) w obrębie dachu  (7,50+7,00)*0,80*2pow. (22,00+3,00)*4,50pow. cokołu elewacji  (22,00+3,00)*1,00pow. cokołu elewacji  (22,00+3,00)*1,00pow. elewacji parteru 0,30*(22,00+3,00)*4,50pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł)0,30*(22,00-0,60*5)*(3,50-2,20)pow. gzymsu pod dachem 0,30*(22,00+3,00)*1,00pow. ściany (attyki) w obrębie dachu  0,30*(7,50+7,00)*0,80*2pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł)(22,00-0,60*5)*2,70pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł)(22,00-0,60*5)*2,70pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł)(22,00-0,60*5)*2,70pow. elewacji parteru (22,00+3,00)*4,50pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł)(22,00-0,60*5)*(3,50-2,20)pow. gzymsu pod dachem (22,00+3,00)*1,00pow. ściany (attyki) w obrębie dachu  (7,50+7,00)*0,80*2pow. elewacji parteru (22,00+3,00)*4,50pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł)(22,00-0,60*5)*(3,50-2,20)pow. gzymsu pod dachem (22,00+3,00)*1,00pow. ściany (attyki) w obrębie dachu  (7,50+7,00)*0,80*2pow. okien i drzwi1,28*1,80*5+1,73*1,80*6+1,63*1,80+2,20*1,60pow. 1,30*2,00*2pow. 1,30*2,00*2pow. 1,30*2,00*2pow. 13,50*7,50pow. 13,50*7,50czas(13,50*7,50)/3*0,84pow. okien i drzwi1,28*1,80*6pow. elewacji parteru 13,50*4,50pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł)(13,50-0,60*2)*(3,50-2,20)pow. gzymsu pod dachem 13,50*1,00pow. elewacji parteru 13,50*4,50pow. cokołu elewacji  13,50*1,00pow. cokołu elewacji  13,50*1,00pow. elewacji parteru 0,30*13,50*4,50pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł)0,30*(13,50-0,60*2)*(3,50-2,20)pow. gzymsu pod dachem 0,30*13,50*1,00pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł)(13,50-0,60*2)*2,70pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł)(13,50-0,60*2)*2,70pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł)(13,50-0,60*2)*2,70pow. elewacji parteru 13,50*4,50pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł)(13,50-0,60*2)*(3,50-2,20)pow. gzymsu pod dachem 13,50*1,00pow. elewacji parteru 13,50*4,50pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł)(13,50-0,60*2)*(3,50-2,20)pow. gzymsu pod dachem 13,50*1,00pow. okien1,28*1,80*6pow. 1,50*1,50+0,40*2,00*2pow. 1,50*1,50+0,40*2,00*2pow. 1,20*0,80pow. 1,20*0,80pow. 1,30*2,00*4+2,50*2,00+1,00*1,20pow. 1,30*2,00*4+2,50*2,00+1,00*1,20pow. 1,30*2,00*4+2,50*2,00+1,00*1,20pow. (12,50+3,00)*5,00+13,50*4,50pow. (12,50+3,00)*5,00+13,50*4,50czas((12,50+3,00)*5,00+13,50*4,50)/3*0,84pow. okien i drzwi1,28*1,80*4+2,10*1,62+0,90*1,50+1,40*2,00+0,90*2,00pow. elewacji parteru (12,50+3,00)*4,50pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł)(13,50-0,60*2)*(3,50-2,20)pow. gzymsu pod dachem 12,50*1,00pow. elewacji parteru 0,10*(12,50+3,00)*4,50pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł)0,10*(13,50-0,60*2)*(3,50-2,20)pow. gzymsu pod dachem 0,10*12,50*1,00pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł)(13,50-0,60*2)*2,70pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł)(13,50-0,60*2)*2,70pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł)(13,50-0,60*2)*2,70pow. elewacji parteru (12,50+3,00)*4,50pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł)(13,50-0,60*2)*(3,50-2,20)pow. gzymsu pod dachem 12,50*1,00pow. elewacji parteru (12,50+3,00)*4,50pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł)(13,50-0,60*2)*(3,50-2,20)pow. gzymsu pod dachem 12,50*1,00pow. okien i drzwi1,28*1,80*4+2,10*1,62+0,90*1,50+1,40*2,00+0,90*2,00pow. 1,30*2,00*6pow. 1,30*2,00*6pow. 1,30*2,00*6obj. 0,40*0,40*1,00obj. 4*0,40*1,00obj. 4*0,40*1,00pow. 22,00*7,50pow. 22,00*7,50czas(22,00*7,50)/3*0,84pow. okien1,28*1,80*6+1,80*2,00+0,60*0,60+0,60*1,14*2+1,20*2,00pow. elewacji parteru (22,00-4,50)*4,50pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł)(22,00-0,60*2)*(3,50-2,20)pow. gzymsu pod dachem 22,00*1,00pow. 22,00*4,50pow. cokołu elewacji  (22,00-4,50)*1,00pow. cokołu elewacji  (22,00-4,50)*1,00pow.2,20*1,40+2,0+1,0+1,0+1,0pow. elewacji parteru (22,00-4,50)*4,50pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł)(22,00-0,60*2)*(3,50-2,20)pow. gzymsu pod dachem 22,00*1,00pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł)(22,00-0,60*2)*2,70pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł)(22,00-0,60*2)*2,70pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł)(22,00-0,60*2)*2,70pow. elewacji parteru (22,00-4,50)*4,50pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł)(22,00-0,60*2)*(3,50-2,20)pow. gzymsu pod dachem 22,00*1,00pow. elewacji parteru (22,00-4,50)*4,50pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł)(22,00-0,60*2)*(3,50-2,20)pow. gzymsu pod dachem 22,00*1,00pow. okien1,28*1,80*6+1,80*2,00+0,60*0,60+0,60*1,14*2+1,20*2,00elewacja południowa - lewa3elewacja południowa - prawa5elewacja zachodnia 3elewacja wschodnia1elewacja południowa - lewa3elewacja południowa - prawa4elewacja zachodnia 3dł. 13,50+22,00+12,50+22,00dł. 13,50+22,00+12,50+10,00+5,00*3dł. 10,0+5,0+5,0dł. 13,50+22,00+12,50+22,00obj. (13,50+22,00+12,50+22,00)*0,10*0,10
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Kosztorys Prace budowlane związane z remontem elewacji budynku Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku, Gmina Brzesko

1 Rozdział Elewacja frontowa budynku - południowa
1.1 Element Roboty przygotowawcze, montaż rusztowań

1.1.1 Analogia 
KNR 401/1306/1

Demontaż daszku nad wejściem głównym do budynku na czas remontu elewacji; konstrukcja 
daszku metalowa nietypowa, dwuspadowa oszklona - szkło zbrojone; daszek do ponownego 
założenia szt 1

1.1.2 Analogia 
KNR 712/105/2

Odtłuszczanie, konstrukcja daszku nietypowego
m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. 2*1,20*1,50+2*0,50*1,50*1,00+2,00 7,100000

RAZEM: 7,100000 m2 7,10

1.1.3 Analogia 
KNRW 401/121
2/8 (1)

Oczyszczenie i malowanie farbą olejną elementów metalowych daszku, daszek nietypowy z 
prętów ozdobnych, 2-krotne; przygotowanie do ponownego montażu; kolorystyka: ciemny brąz lub
według użytkownika m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. 2*1,20*1,50+2*0,50*1,50*1,00+2,00 7,100000

RAZEM: 7,100000 m2 7,10

1.1.4 Analogia 
KNRW 401/130
1/2 (1)

Naprawa i uzupełnienie różnych elementów ozdobnych metalowych istniejącego daszku, przyjęto 
30 % pow. daszku

m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. 0,30*(2*1,20*1,50+2*0,50*1,50*1,00+2,00) 2,130000

RAZEM: 2,130000 m2 2,13

1.1.5 Analogia 
KNRW 401/1112
/2

Wymiana uszkodzonego szklenia ram metalowych daszku nad wejściem głownych; nowe 
doświeletlenie z płyt poliwęglanowych, poliwęglan komorowy dymiony gr. 10 mm, typowy, 
uszczelki i listwy do montażu płyt poliwęglanowych do konstrukcji, ponad 2˙m2; montaż do 
konstrukcji daszku po odnowieniu m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. 2*1,20*1,50 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,60

1.1.6 Analogia 
KNNR 3/703/4

Demontaż krat okiennych na czas remontu elewacji i ponowny montaż po remoncie elewacji i po 
odnowieniu krat m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. 1,90*2,00*4+1,30*2,00*2 20,400000

RAZEM: 20,400000 m2 20,40

1.1.7 Analogia 
KNR 712/105/2

Odtłuszczanie, konstrukcje krat okiennych
m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. 1,90*2,00*4+1,30*2,00*2 20,400000

RAZEM: 20,400000 m2 20,40

1.1.8 Analogia 
KNRW 401/121
2/5 (1)

Oczyszczenie i malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty okienne z prętów prostych, 
2-krotnie, przygotowanie krat do ponownego montażu, kolorystyka: ciemny brąz lub według 
użytkownika m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. 1,90*2,00*4+1,30*2,00*2 20,400000

RAZEM: 20,400000 m2 20,40

1.1.9 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe
m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. 22,00*7,50+3,00*5,0 180,000000

RAZEM: 180,000000 m2 180,00

1.1.10 KNRW 
202/1612/1 (1)

Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10˙m
m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. 22,00*7,50+3,00*5,0 180,000000

RAZEM: 180,000000 m2 180,00
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1.1.11 Kalkulacja 
indywidualna

Czas pracy rusztowania w okresie wykonywania robót
m-g

Wyliczenie ilości robót:

czas (22,00*7,50+3,00*5,0)/3*0,84 50,400000

RAZEM: 50,400000 m-g 50,40

1.1.12 Analogia 
KNR 401/349/4

Rozebranie uszkodzonego muru z cegły pełnej do słupków ogrodzeniowych po obu stronach 
wejścia głównego do budynku, na zaprawie cementowej; demontaż ogrodzenia stalowego na czas
robót i złożenie do czasu ponownego założenia m3

Wyliczenie ilości robót:

obj. 2*0,28*0,55*1,40 0,431200

RAZEM: 0,431200 m3 0,43

1.1.13 KNR 401/108/2 Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii III m3

Wyliczenie ilości robót:

obj. (0,43+1,50)*1,30 2,509000

RAZEM: 2,509000 m3 2,51

1.1.14 KNR 401/108/4 Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi, dodatek za każdy następny 1˙km m3

Wyliczenie ilości robót:

obj. (0,43+1,50)*1,30 2,509000

RAZEM: 2,509000 m3 2,51 10

1.1.15 Analogia 
KNR 202/1801/2

Wykonanie nowego cokołu w miejscu starego rozebranego muru przy wejściu głównym po obu 
stronach; cokół betonowy z fundamentem o wymiarach 0.20x0.30˙m, fundament 0.20x0.80˙m; m

Wyliczenie ilości robót:

dł. 1,40*2 2,800000

RAZEM: 2,800000 m 2,80

1.1.16 KNR 202/118/8 Słupki z cegieł budowlanych pełnych, słupki zakończone daszkami betonowymi 30x30 kolor 
grafitowy, zaprawa cementowa, wymiar: 1x1 cegła; wys. słupka 1,20 m; dwa słupki m

Wyliczenie ilości robót:

dł. 2*1,20 2,400000

RAZEM: 2,400000 m 2,40

1.1.17 KNR 202/903/5 Tynki zwykłe doborowe kategorii˙IV, oddzielne belki, słupy prostokątne, ręcznie m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. 2*1,20*0,25*4 2,400000

RAZEM: 2,400000 m2 2,40

1.1.18 Analogia 
KNR 401/1301/1
0 (1)

Montaż przęsła ogrodzeniowego i dopasowanie elementów metalowych (wymiana lub uzupełnienie
elementów), ogrodzenie istniejące z kształtowników

m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. 2*1,20*1,00 2,400000

RAZEM: 2,400000 m2 2,40

1.2 Element Remont elewacji - oczyszczenie (naprawa) i malowanie powierzchni ściany elewacji; 
odnowienie cegieł elewacyjnych wraz ze spoinami

1.2.1 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien i drzwi, folią polietylenową
m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. okien i drzwi 1,28*1,80*5+1,73*1,80*6+1,63*1,80+2,20*1,60 36,658000

RAZEM: 36,658000 m2 36,66

1.2.2 KNR 401/722/3 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowych, ściany z pasami z poziomymi o 
szer. ok. 25-30 cm, kategoria III; m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. elewacji parteru (22,00+3,00)*4,50 112,500000

pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł) (22,00-0,60*5)*(3,50-2,20) 24,700000

pow. gzymsu pod dachem (22,00+3,00)*1,00 25,000000

pow. ściany (attyki) w obrębie dachu (7,50+7,00)*0,80*2 23,200000

RAZEM: 185,400000 m2 185,40

1.2.3 KNRW 
401/1208/2

Ługowanie łuszczącej się farby z tynków ścian
m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. (22,00+3,00)*4,50 112,500000

RAZEM: 112,500000 m2 112,50

1.2.4 Analogia 
KNR 401/728/3

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III po odbiciu uszkodzonych tynków 
(tynki zawilgocone - ściana cokołu), podłoże: cegła lub piaskowiec; do 5˙m2 (w 1 miejscu) m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. cokołu elewacji (22,00+3,00)*1,00 25,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25,00
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1.2.5 KNR 401/734/4 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10˙mm tynków zewnętrznych cementowych, ściany płaskie 
cokołu, ponad 5˙m2 (w 1 miejscu) m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. cokołu elewacji (22,00+3,00)*1,00 25,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25,00

1.2.6 KNR BC 3/707/7 Uzupełnienie i naprawa profili ciągnionych pasów poziomych lub elementów ozdobnych na 
elewacji, przez szpachlowanie do 1 mm o szerokości w rozwinięciu do 20 cm; przyjęto 30 % 
elewacji m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. elewacji parteru 0,30*(22,00+3,00)*4,50 33,750000

pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł) 0,30*(22,00-0,60*5)*(3,50-2,20) 7,410000

pow. gzymsu pod dachem 0,30*(22,00+3,00)*1,00 7,500000

pow. ściany (attyki) w obrębie dachu 0,30*(7,50+7,00)*0,80*2 6,960000

RAZEM: 55,620000 m2 55,62

1.2.7 Analogia 
KNNRW 3/1201/
2

Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury z wystrojem architektonicznym; oczyszczenie muru z 
brudu i kurzu

m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł) (22,00-0,60*5)*2,70 51,300000

RAZEM: 51,300000 m2 51,30

1.2.8 KNNRW 
3/1201/3

Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej, oczyszczenie spoin z 
brudu i kurzu m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł) (22,00-0,60*5)*2,70 51,300000

RAZEM: 51,300000 m2 51,30

1.2.9 KNNRW 3/613/1 Spoinowanie murów, bez wykucia spoin, murów z cegły; spoina barwiona; kolorystyka: brudna biel
(Ecru) m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł) (22,00-0,60*5)*2,70 51,300000

RAZEM: 51,300000 m2 51,30

1.2.10 Analogia 
NNRNKB 202/11
34/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujący - np. Ceresit CT 17 lub 
równoważny

m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. elewacji parteru (22,00+3,00)*4,50 112,500000

pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł) (22,00-0,60*5)*(3,50-2,20) 24,700000

pow. gzymsu pod dachem (22,00+3,00)*1,00 25,000000

pow. ściany (attyki) w obrębie dachu (7,50+7,00)*0,80*2 23,200000

RAZEM: 185,400000 m2 185,40

1.2.11 KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie; kolorystyka: 
pasy, narożne bonie i gzymsy: ciemny beżowy - linie pomiędzy pasami i elementy ozdobne oraz 
narożne pasy boni: jasny beżowy lub brudna biel (Ecru) m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. elewacji parteru (22,00+3,00)*4,50 112,500000

pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł) (22,00-0,60*5)*(3,50-2,20) 24,700000

pow. gzymsu pod dachem (22,00+3,00)*1,00 25,000000

pow. ściany (attyki) w obrębie dachu (7,50+7,00)*0,80*2 23,200000

RAZEM: 185,400000 m2 185,40

1.2.12 Analogia 
KNR 401/1215/4

Mycie po robotach malarskich oraz przygotowanie do odbioru po wykonanych pracach 
budowlanych, okna i drzwi zewnętrzne m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. okien i drzwi 1,28*1,80*5+1,73*1,80*6+1,63*1,80+2,20*1,60 36,658000

RAZEM: 36,658000 m2 36,66

1.2.13 Analogia 
KNR 202/2007/3

Montaż konstrukcji pod tablicę informacyjną na elewacji południowej: Napis: "MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ" na tablicy o wym. ok. 3,50 x 0,60 w środkowej części nad 2 oknami 
parteru pomiędzy wystającymi elementami gzymsu (lewa część elewacji południowej budynku); 
Litery napisu 3D rozplanować proporcjonalnie do tablicy; Tablica informacyjna podświetlona 
obwodowo typu LED; kolorystyka: tło tablicy: ciemny brąz napis: brudny biały (Ecru); Szczegóły 
przed zamówieniem uzgodnić z użytkownikiem szt 1

1.2.14 Analogia 
KNR 202/2007/3

Montaż konstrukcji pod tablicę informacyjną na elewacji południowej: Napis: "PUBLICZNE 
PRZEDSZKOLE NR 3" na tablicy o wym. ok. 3,50 x 0,60 w środkowej części nad 2 oknami 
parteru pomiędzy wystającymi elementami gzymsu (prawa część elewacji południowej budynku); 
Litery napisu 3D rozplanować proporcjonalnie do tablicy; Tablica informacyjna podświetlona 
obwodowo typu LED; kolorystyka: tło tablicy: ciemny brąz napis: brudny biały (Ecru); Szczegóły 
przed zamówieniem uzgodnić z użytkownikiem szt 1
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2 Rozdział Elewacja zachodnia budynku
2.1 Element Roboty przygotowawcze, montaż rusztowań

2.1.1 Analogia 
KNNR 3/703/4

Demontaż krat okiennych na czas remontu elewacji i ponowny montaż po remoncie elewacji i po 
odnowieniu krat m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. 1,30*2,00*2 5,200000

RAZEM: 5,200000 m2 5,20

2.1.2 Analogia 
KNR 712/105/2

Odtłuszczanie, konstrukcje krat okiennych
m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. 1,30*2,00*2 5,200000

RAZEM: 5,200000 m2 5,20

2.1.3 Analogia 
KNRW 401/121
2/5 (1)

Oczyszczenie i malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty okienne z prętów prostych, 
2-krotnie, przygotowanie krat do ponownego montażu, kolorystyka: ciemny brąz lub według 
użytkownika m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. 1,30*2,00*2 5,200000

RAZEM: 5,200000 m2 5,20

2.1.4 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe
m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. 13,50*7,50 101,250000

RAZEM: 101,250000 m2 101,25

2.1.5 KNRW 
202/1612/1 (1)

Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10˙m
m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. 13,50*7,50 101,250000

RAZEM: 101,250000 m2 101,25

2.1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Czas pracy rusztowania w okresie wykonywania robót
m-g

Wyliczenie ilości robót:

czas (13,50*7,50)/3*0,84 28,350000

RAZEM: 28,350000 m-g 28,35

2.2 Element Remont elewacji - oczyszczenie (naprawa) i malowanie powierzchni ściany elewacji; 
odnowienie cegieł elewacyjnych wraz ze spoinami

2.2.1 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien, folią polietylenową
m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. okien i drzwi 1,28*1,80*6 13,824000

RAZEM: 13,824000 m2 13,82

2.2.2 KNR 401/722/3 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowych, ściany z pasami z poziomymi o 
szer. ok. 25-30 cm, kategoria III; m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. elewacji parteru 13,50*4,50 60,750000

pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł) (13,50-0,60*2)*(3,50-2,20) 15,990000

pow. gzymsu pod dachem 13,50*1,00 13,500000

RAZEM: 90,240000 m2 90,24

2.2.3 KNRW 
401/1208/2

Ługowanie łuszczącej się farby z tynków ścian
m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. elewacji parteru 13,50*4,50 60,750000

RAZEM: 60,750000 m2 60,75

2.2.4 Analogia 
KNR 401/728/3

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III po odbiciu uszkodzonych tynków 
(tynki zawilgocone - ściana cokołu), podłoże: cegła lub piaskowiec; do 5˙m2 (w 1 miejscu) m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. cokołu elewacji 13,50*1,00 13,500000

RAZEM: 13,500000 m2 13,50

2.2.5 KNR 401/734/4 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10˙mm tynków zewnętrznych cementowych, ściany płaskie 
cokołu, ponad 5˙m2 (w 1 miejscu) m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. cokołu elewacji 13,50*1,00 13,500000

RAZEM: 13,500000 m2 13,50
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2.2.6 KNR BC 3/707/7 Uzupełnienie i naprawa profili ciągnionych pasów poziomych lub elementów ozdobnych na 
elewacji, przez szpachlowanie do 1 mm o szerokości w rozwinięciu do 20 cm; przyjęto 30 % 
elewacji m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. elewacji parteru 0,30*13,50*4,50 18,225000

pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł) 0,30*(13,50-0,60*2)*(3,50-2,20) 4,797000

pow. gzymsu pod dachem 0,30*13,50*1,00 4,050000

RAZEM: 27,072000 m2 27,07

2.2.7 Analogia 
KNNRW 3/1201/
2

Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury z wystrojem architektonicznym; oczyszczenie muru z 
brudu i kurzu

m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł) (13,50-0,60*2)*2,70 33,210000

RAZEM: 33,210000 m2 33,21

2.2.8 KNNRW 
3/1201/3

Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej, oczyszczenie spoin z 
brudu i kurzu m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł) (13,50-0,60*2)*2,70 33,210000

RAZEM: 33,210000 m2 33,21

2.2.9 KNNRW 3/613/1 Spoinowanie murów, bez wykucia spoin, murów z cegły; spoina barwiona; kolorystyka: brudna biel
(Ecru) m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł) (13,50-0,60*2)*2,70 33,210000

RAZEM: 33,210000 m2 33,21

2.2.10 Analogia 
NNRNKB 202/11
34/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujący - np. Ceresit CT 17 lub 
równoważny

m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. elewacji parteru 13,50*4,50 60,750000

pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł) (13,50-0,60*2)*(3,50-2,20) 15,990000

pow. gzymsu pod dachem 13,50*1,00 13,500000

RAZEM: 90,240000 m2 90,24

2.2.11 KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie; kolorystyka: 
pasy, narożne bonie i gzymsy: ciemny beżowy - linie pomiędzy pasami i elementy ozdobne oraz 
narożne pasy boni: jasny beżowy lub brudna biel (Ecru) m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. elewacji parteru 13,50*4,50 60,750000

pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł) (13,50-0,60*2)*(3,50-2,20) 15,990000

pow. gzymsu pod dachem 13,50*1,00 13,500000

RAZEM: 90,240000 m2 90,24

2.2.12 Analogia 
KNR 401/1215/4

Mycie po robotach malarskich oraz przygotowanie do odbioru po wykonanych pracach 
budowlanych, okna zewnętrzne m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. okien 1,28*1,80*6 13,824000

RAZEM: 13,824000 m2 13,82

3 Rozdział Elewacja wschodnia budynku
3.1 Element Roboty przygotowawcze, montaż rusztowań

3.1.1 Analogia 
KNR 401/1306/1

Demontaż daszku nad wejściem do przedszkola na czas remontu elewacji; konstrukcja daszku 
metalowa wraz z osłonami bocznymi, konstrukcja nietypowa wypełniona z poliwęglanu; daszek do 
ponownego założenia szt 1

3.1.2 Analogia 
KNR 712/105/2

Odtłuszczanie, konstrukcja daszku wraz z osłonami bocznymi, konstrukcja nietypowa
m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. 1,50*1,50+0,40*2,00*2 3,850000

RAZEM: 3,850000 m2 3,85

3.1.3 Analogia 
KNRW 401/121
2/8 (1)

Oczyszczenie i malowanie farbą olejną elementów metalowych daszku wraz z osłonami bocznymi,
daszek nietypowy z prętów prostych, 2-krotne; ponowny montaż; kolorystyka: ciemny brąz lub 
według użytkownika m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. 1,50*1,50+0,40*2,00*2 3,850000

RAZEM: 3,850000 m2 3,85

3.1.4 Analogia 
KNR 401/1306/1

Demontaż daszku nad wejściem do kuchni przedszkola na czas remontu elewacji; konstrukcja 
daszku metalowa, konstrukcja nietypowa wypełniona z poliwęglanu; daszek do ponownego 
założenia szt 1
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3.1.5 Analogia 
KNR 712/105/2

Odtłuszczanie, konstrukcja daszku, konstrukcja nietypowa
m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. 1,20*0,80 0,960000

RAZEM: 0,960000 m2 0,96

3.1.6 Analogia 
KNRW 401/121
2/8 (1)

Oczyszczenie i malowanie farbą olejną elementów metalowych daszku, daszek nietypowy z 
prętów prostych, 2-krotne; ponowny montaż; kolorystyka: ciemny brąz lub według użytkownika

m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. 1,20*0,80 0,960000

RAZEM: 0,960000 m2 0,96

3.1.7 Analogia 
KNNR 3/703/4

Demontaż krat okiennych na czas remontu elewacji i ponowny montaż po remoncie elewacji i po 
odnowieniu krat m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. 1,30*2,00*4+2,50*2,00+1,00*1,20 16,600000

RAZEM: 16,600000 m2 16,60

3.1.8 Analogia 
KNR 712/105/2

Odtłuszczanie, konstrukcje krat okiennych
m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. 1,30*2,00*4+2,50*2,00+1,00*1,20 16,600000

RAZEM: 16,600000 m2 16,60

3.1.9 Analogia 
KNRW 401/121
2/5 (1)

Oczyszczenie i malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty okienne z prętów prostych, 
2-krotnie, przygotowanie krat do ponownego montażu, kolorystyka: ciemny brąz lub według 
użytkownika m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. 1,30*2,00*4+2,50*2,00+1,00*1,20 16,600000

RAZEM: 16,600000 m2 16,60

3.1.10 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe
m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. (12,50+3,00)*5,00+13,50*4,50 138,250000

RAZEM: 138,250000 m2 138,25

3.1.11 KNRW 
202/1612/1 (1)

Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10˙m
m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. (12,50+3,00)*5,00+13,50*4,50 138,250000

RAZEM: 138,250000 m2 138,25

3.1.12 Kalkulacja 
indywidualna

Czas pracy rusztowania w okresie wykonywania robót
m-g

Wyliczenie ilości robót:

czas ((12,50+3,00)*5,00+13,50*4,50)/3*0,84 38,710000

RAZEM: 38,710000 m-g 38,71

3.2 Element Remont elewacji - oczyszczenie (naprawa) i malowanie powierzchni ściany elewacji; 
odnowienie cegieł elewacyjnych wraz ze spoinami

3.2.1 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien i drzwi, folią polietylenową
m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. okien i drzwi 1,28*1,80*4+2,10*1,62+0,90*1,50+1,40*2,00+0,90*2,0

0 18,568000

RAZEM: 18,568000 m2 18,57

3.2.2 KNR 401/722/3 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowych, ściany z pasami z poziomymi o 
szer. ok. 25-30 cm, kategoria III; m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. elewacji parteru (12,50+3,00)*4,50 69,750000

pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł) (13,50-0,60*2)*(3,50-2,20) 15,990000

pow. gzymsu pod dachem 12,50*1,00 12,500000

RAZEM: 98,240000 m2 98,24

3.2.3 KNR BC 3/707/7 Uzupełnienie i naprawa profili ciągnionych pasów poziomych lub elementów ozdobnych na 
elewacji, przez szpachlowanie do 1 mm o szerokości w rozwinięciu do 20 cm; przyjęto 10 % 
elewacji m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. elewacji parteru 0,10*(12,50+3,00)*4,50 6,975000

pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł) 0,10*(13,50-0,60*2)*(3,50-2,20) 1,599000

pow. gzymsu pod dachem 0,10*12,50*1,00 1,250000

RAZEM: 9,824000 m2 9,82
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3.2.4 Analogia 
KNNRW 3/1201/
2

Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury z wystrojem architektonicznym; oczyszczenie muru z 
brudu i kurzu

m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł) (13,50-0,60*2)*2,70 33,210000

RAZEM: 33,210000 m2 33,21

3.2.5 KNNRW 
3/1201/3

Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej, oczyszczenie spoin z 
brudu i kurzu m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł) (13,50-0,60*2)*2,70 33,210000

RAZEM: 33,210000 m2 33,21

3.2.6 KNNRW 3/613/1 Spoinowanie murów, bez wykucia spoin, murów z cegły; spoina barwiona; kolorystyka: brudna biel
(Ecru) m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł) (13,50-0,60*2)*2,70 33,210000

RAZEM: 33,210000 m2 33,21

3.2.7 Analogia 
NNRNKB 202/11
34/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujący - np. Ceresit CT 17 lub 
równoważny

m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. elewacji parteru (12,50+3,00)*4,50 69,750000

pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł) (13,50-0,60*2)*(3,50-2,20) 15,990000

pow. gzymsu pod dachem 12,50*1,00 12,500000

RAZEM: 98,240000 m2 98,24

3.2.8 KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie; kolorystyka: 
pasy, narożne bonie i gzymsy: ciemny beżowy - linie pomiędzy pasami i elementy ozdobne oraz 
narożne pasy boni: jasny beżowy lub brudna biel (Ecru) m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. elewacji parteru (12,50+3,00)*4,50 69,750000

pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł) (13,50-0,60*2)*(3,50-2,20) 15,990000

pow. gzymsu pod dachem 12,50*1,00 12,500000

RAZEM: 98,240000 m2 98,24

3.2.9 Analogia 
KNR 401/1215/4

Mycie po robotach malarskich oraz przygotowanie do odbioru po wykonanych pracach 
budowlanych, okna i drzwi zewnętrzne m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. okien i drzwi 1,28*1,80*4+2,10*1,62+0,90*1,50+1,40*2,00+0,90*2,0

0 18,568000

RAZEM: 18,568000 m2 18,57

4 Rozdział Elewacja północna budynku (poza dobudówką przedszkola)
4.1 Element Roboty przygotowawcze, montaż rusztowań

4.1.1 Analogia 
KNNR 3/703/4

Demontaż krat okiennych na czas remontu elewacji i ponowny montaż po remoncie elewacji i po 
odnowieniu krat m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. 1,30*2,00*6 15,600000

RAZEM: 15,600000 m2 15,60

4.1.2 Analogia 
KNR 712/105/2

Odtłuszczanie, konstrukcje krat okiennych
m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. 1,30*2,00*6 15,600000

RAZEM: 15,600000 m2 15,60

4.1.3 Analogia 
KNRW 401/121
2/5 (1)

Oczyszczenie i malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty okienne z prętów prostych, 
2-krotnie, przygotowanie krat do ponownego montażu, kolorystyka: ciemny brąz lub według 
użytkownika m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. 1,30*2,00*6 15,600000

RAZEM: 15,600000 m2 15,60

4.1.4 Analogia 
KNR 401/310/1 
(1)

Przemurowanie uszkodzonego komina z cegieł pełnych, komin ponad dachem w narożniku 
północno-wschodnim, do 0,5˙m3/miejsce

m3

Wyliczenie ilości robót:

obj. 0,40*0,40*1,00 0,160000

RAZEM: 0,160000 m3 0,16
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4.1.5 KNR 401/735/7 
(1)

Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach czterospadowy, wykonanie 
- tynk kategorii III m2

Wyliczenie ilości robót:

obj. 4*0,40*1,00 1,600000

RAZEM: 1,600000 m2 1,60

4.1.6 KNR 401/310/5 Przewody kominowe - sprawdzenie szczelności przewodu przez kominiarza m 7,5

4.1.7 Analogia 
KNR 401/531/1

Wykonać obudowę komina i obróbki blacharskie komina, dach kryty blachą, obróbka z blachy z 
cynku; kolor blachy brązowy (dopasować do pokrycia dachu) m2

Wyliczenie ilości robót:

obj. 4*0,40*1,00 1,600000

RAZEM: 1,600000 m2 1,60

4.1.8 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe
m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. 22,00*7,50 165,000000

RAZEM: 165,000000 m2 165,00

4.1.9 KNRW 
202/1612/1 (1)

Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10˙m
m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. 22,00*7,50 165,000000

RAZEM: 165,000000 m2 165,00

4.1.10 Kalkulacja 
indywidualna

Czas pracy rusztowania w okresie wykonywania robót
m-g

Wyliczenie ilości robót:

czas (22,00*7,50)/3*0,84 46,200000

RAZEM: 46,200000 m-g 46,20

4.2 Element Remont elewacji - oczyszczenie (naprawa) i malowanie powierzchni ściany elewacji; 
odnowienie cegieł elewacyjnych wraz ze spoinami

4.2.1 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien, folią polietylenową
m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. okien 1,28*1,80*6+1,80*2,00+0,60*0,60+0,60*1,14*2+1,20*2

,00 21,552000

RAZEM: 21,552000 m2 21,55

4.2.2 KNR 401/722/3 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowych, ściany z pasami z poziomymi o 
szer. ok. 25-30 cm, kategoria III; m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. elewacji parteru (22,00-4,50)*4,50 78,750000

pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł) (22,00-0,60*2)*(3,50-2,20) 27,040000

pow. gzymsu pod dachem 22,00*1,00 22,000000

RAZEM: 127,790000 m2 127,79

4.2.3 KNRW 
401/1208/2

Ługowanie łuszczącej się farby z tynków ścian
m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. 22,00*4,50 99,000000

RAZEM: 99,000000 m2 99,00

4.2.4 Analogia 
KNR 401/728/3

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III po odbiciu uszkodzonych tynków 
(tynki zawilgocone - ściana cokołu), podłoże: cegła lub piaskowiec; do 5˙m2 (w 1 miejscu) m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. cokołu elewacji (22,00-4,50)*1,00 17,500000

RAZEM: 17,500000 m2 17,50

4.2.5 KNR 401/734/4 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10˙mm tynków zewnętrznych cementowych, ściany płaskie 
cokołu, ponad 5˙m2 (w 1 miejscu) m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. cokołu elewacji (22,00-4,50)*1,00 17,500000

RAZEM: 17,500000 m2 17,50

4.2.6 Analogia 
KNR 202/921/2

Uzupełnić licowanie płytkami klinkierowymi 12x6˙cm, ściana elewacji po zamurowaniu drzwi 
balkonowych oraz miejscowe ubytki, płytki klinkierowane dopasować fakturą i kolorem do 
istniejących, płytki położyć w płaszczyżnie elewacji (skuć wypusty po ościeżnicach) m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. 2,20*1,40+2,0+1,0+1,0+1,0 8,080000

RAZEM: 8,080000 m2 8,08
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4.2.7 KNR BC 3/707/7 Uzupełnienie i naprawa profili ciągnionych pasów poziomych lub elementów ozdobnych na 
elewacji wraz z odtworzeniem środkowego gzymsu po dawnym balkonie, przez szpachlowanie do 
1 mm o szerokości w rozwinięciu do 20 cm; przyjęto 40 % elewacji m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. elewacji parteru (22,00-4,50)*4,50 78,750000

pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł) (22,00-0,60*2)*(3,50-2,20) 27,040000

pow. gzymsu pod dachem 22,00*1,00 22,000000

RAZEM: 127,790000 m2 127,79

4.2.8 Analogia 
KNNRW 3/1201/
2

Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury z wystrojem architektonicznym; oczyszczenie muru z 
brudu i kurzu

m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł) (22,00-0,60*2)*2,70 56,160000

RAZEM: 56,160000 m2 56,16

4.2.9 KNNRW 
3/1201/3

Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej, oczyszczenie spoin z 
brudu i kurzu m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł) (22,00-0,60*2)*2,70 56,160000

RAZEM: 56,160000 m2 56,16

4.2.10 KNNRW 3/613/1 Spoinowanie murów, bez wykucia spoin, murów z cegły; spoina barwiona; kolorystyka: brudna biel
(Ecru) m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł) (22,00-0,60*2)*2,70 56,160000

RAZEM: 56,160000 m2 56,16

4.2.11 Analogia 
NNRNKB 202/11
34/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujący - np. Ceresit CT 17 lub 
równoważny

m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. elewacji parteru (22,00-4,50)*4,50 78,750000

pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł) (22,00-0,60*2)*(3,50-2,20) 27,040000

pow. gzymsu pod dachem 22,00*1,00 22,000000

RAZEM: 127,790000 m2 127,79

4.2.12 KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie; kolorystyka: 
pasy, narożne bonie i gzymsy: ciemny beżowy - linie pomiędzy pasami i elementy ozdobne oraz 
narożne pasy boni: jasny beżowy lub brudna biel (Ecru) m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. elewacji parteru (22,00-4,50)*4,50 78,750000

pow. elewacji I piętra (bez pow. cegieł) (22,00-0,60*2)*(3,50-2,20) 27,040000

pow. gzymsu pod dachem 22,00*1,00 22,000000

RAZEM: 127,790000 m2 127,79

4.2.13 Analogia 
KNR 401/1215/4

Mycie po robotach malarskich oraz przygotowanie do odbioru po wykonanych pracach 
budowlanych m2

Wyliczenie ilości robót:

pow. okien 1,28*1,80*6+1,80*2,00+0,60*0,60+0,60*1,14*2+1,20*2

,00 21,552000

RAZEM: 21,552000 m2 21,55

5 Rozdział Oświetlenie zewnętrzne
5.1 Element Oświetlenie zewnętrzne na elewacji południowej, zachodniej i wschodniej

5.1.1 Analogia 
KNNR 5/502/2

Montaż kinkietów zewnętrznych elewacyjnych: Top Light - LED Kinkiet zewnętrzny 
LED/12W/230V IP65 biały; moc 12 W (barwa ciepła 3000 K),wym. 30 cm długości, wysokość: 10
cm, szerokość: 3,1 cm, lampa przykręcana; oświetlenie 1 punktowe w układzie góra/dół; montaż 
na pod wystającym gzymsie w osi pomiędzy oknami - oświetlenie części parterowej budynku kpl

Wyliczenie ilości robót:

elewacja południowa - lewa 3 3,000000

elewacja południowa - prawa 5 5,000000

elewacja zachodnia 3 3,000000

elewacja wschodnia 1 1,000000

RAZEM: 12,000000 kpl 12,00

5.1.2 Analogia 
KNNR 5/502/2

Montaż kinkietów zewnętrznych elewacyjnych: Top Light - LED Kinkiet zewnętrzny 
LED/12W/230V IP65 biały; moc 12 W (barwa ciepła 3000 K),wym. 30 cm długości, wysokość: 10
cm, szerokość: 3,1 cm, lampa przykręcana; oświetlenie 1 punktowe w układzie góra/dół; montaż 
nad wystającym gzymsie w osi pomiędzy oknami - oświetlenie części piętrowej budynku kpl

Wyliczenie ilości robót:

elewacja południowa - lewa 3 3,000000

elewacja południowa - prawa 4 4,000000

elewacja zachodnia 3 3,000000

RAZEM: 10,000000 kpl 10,00
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5.1.3 KNNR 5/1207/3 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla przewodów 
wtynkowych, w betonie w obrębie gzymsu środkowego budynku m

Wyliczenie ilości robót:

dł. 13,50+22,00+12,50+22,00 70,000000

RAZEM: 70,000000 m 70,00

5.1.4 KNNR 5/1209/7 
(2)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 cegieł, Fi˙40˙mm
otwór 2

5.1.5 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, 
przekrój do 7,5˙mm2 m

Wyliczenie ilości robót:

dł. 13,50+22,00+12,50+10,00+5,00*3 73,000000

RAZEM: 73,000000 m 73,00

5.1.6 KNNR 5/110/4 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na cegle; 
montaż od tablicy rozdzielczej do zewnątrz m

Wyliczenie ilości robót:

dł. 10,0+5,0+5,0 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

5.1.7 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy do oświetlenia 
zewnętrznego szt 1

5.1.8 KNNR 5/306/5 
(1)

Łącznik nt 10A, 250V 1-biegunowy WNt-1A; na parterze przy tablicy rozdzielczej
szt 1

5.1.9 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50˙mm m

Wyliczenie ilości robót:

dł. 13,50+22,00+12,50+22,00 70,000000

RAZEM: 70,000000 m 70,00

5.1.10 KNNR 5/1208/6 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowej m3

Wyliczenie ilości robót:

obj. (13,50+22,00+12,50+22,00)*0,10*0,10 0,700000

RAZEM: 0,700000 m3 0,70

5.1.11 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 1

5.1.12 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1
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Kosztorys Prace budowlane związane z remontem elewacji 
budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Brzesku, Gmina Brzesko

1 Rozdział Elewacja frontowa budynku - południowa
1.1 Element Roboty przygotowawcze, montaż rusztowań

1.1.1 Analogia 
KNR 401/1306/1

Demontaż daszku nad wejściem głównym do budynku na czas remontu 
elewacji; konstrukcja daszku metalowa nietypowa, dwuspadowa oszklona - 
szkło zbrojone; daszek do ponownego założenia szt 1

1.1.2 Analogia 
KNR 712/105/2

Odtłuszczanie, konstrukcja daszku nietypowego
m2 7,10

1.1.3 Analogia 
KNRW 401/121
2/8 (1)

Oczyszczenie i malowanie farbą olejną elementów metalowych daszku, 
daszek nietypowy z prętów ozdobnych, 2-krotne; przygotowanie do 
ponownego montażu; kolorystyka: ciemny brąz lub według użytkownika m2 7,10

1.1.4 Analogia 
KNRW 401/130
1/2 (1)

Naprawa i uzupełnienie różnych elementów ozdobnych metalowych 
istniejącego daszku, przyjęto 30 % pow. daszku

m2 2,13

1.1.5 Analogia 
KNRW 401/1112
/2

Wymiana uszkodzonego szklenia ram metalowych daszku nad wejściem 
głownych; nowe doświeletlenie z płyt poliwęglanowych, poliwęglan komorowy 
dymiony gr. 10 mm, typowy, uszczelki i listwy do montażu płyt 
poliwęglanowych do konstrukcji, ponad 2˙m2; montaż do konstrukcji daszku 
po odnowieniu m2 3,60

1.1.6 Analogia 
KNNR 3/703/4

Demontaż krat okiennych na czas remontu elewacji i ponowny montaż po 
remoncie elewacji i po odnowieniu krat m2 20,40

1.1.7 Analogia 
KNR 712/105/2

Odtłuszczanie, konstrukcje krat okiennych
m2 20,40

1.1.8 Analogia 
KNRW 401/121
2/5 (1)

Oczyszczenie i malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty okienne 
z prętów prostych, 2-krotnie, przygotowanie krat do ponownego montażu, 
kolorystyka: ciemny brąz lub według użytkownika m2 20,40

1.1.9 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe
m2 180,00

1.1.10 KNRW 
202/1612/1 (1)

Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, 
wysokość do 10˙m m2 180,00

1.1.11 Kalkulacja 
indywidualna

Czas pracy rusztowania w okresie wykonywania robót
m-g 50,40

1.1.12 Analogia 
KNR 401/349/4

Rozebranie uszkodzonego muru z cegły pełnej do słupków ogrodzeniowych 
po obu stronach wejścia głównego do budynku, na zaprawie cementowej; 
demontaż ogrodzenia stalowego na czas robót i złożenie do czasu ponownego 
założenia m3 0,43

1.1.13 KNR 401/108/2 Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii III m3 2,51

1.1.14 KNR 401/108/4 Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi, dodatek za każdy następny
1˙km m3 2,51

1.1.15 Analogia 
KNR 202/1801/2

Wykonanie nowego cokołu w miejscu starego rozebranego muru przy wejściu 
głównym po obu stronach; cokół betonowy z fundamentem o wymiarach 
0.20x0.30˙m, fundament 0.20x0.80˙m; m 2,80

1.1.16 KNR 202/118/8 Słupki z cegieł budowlanych pełnych, słupki zakończone daszkami 
betonowymi 30x30 kolor grafitowy, zaprawa cementowa, wymiar: 1x1 cegła; 
wys. słupka 1,20 m; dwa słupki m 2,40

1.1.17 KNR 202/903/5 Tynki zwykłe doborowe kategorii˙IV, oddzielne belki, słupy prostokątne, ręcznie m2 2,40

1.1.18 Analogia 
KNR 401/1301/1
0 (1)

Montaż przęsła ogrodzeniowego i dopasowanie elementów metalowych 
(wymiana lub uzupełnienie elementów), ogrodzenie istniejące z kształtowników

m2 2,40

1.2 Element Remont elewacji - oczyszczenie (naprawa) i malowanie powierzchni 
ściany elewacji; odnowienie cegieł elewacyjnych wraz ze spoinami

1.2.1 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien i drzwi, folią polietylenową
m2 36,66

1.2.2 KNR 401/722/3 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowych, ściany z 
pasami z poziomymi o szer. ok. 25-30 cm, kategoria III; m2 185,40

1.2.3 KNRW 
401/1208/2

Ługowanie łuszczącej się farby z tynków ścian
m2 112,50

1.2.4 Analogia 
KNR 401/728/3

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III po odbiciu 
uszkodzonych tynków (tynki zawilgocone - ściana cokołu), podłoże: cegła lub 
piaskowiec; do 5˙m2 (w 1 miejscu) m2 25,00

1.2.5 KNR 401/734/4 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10˙mm tynków zewnętrznych 
cementowych, ściany płaskie cokołu, ponad 5˙m2 (w 1 miejscu) m2 25,00
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1.2.6 KNR BC 3/707/7 Uzupełnienie i naprawa profili ciągnionych pasów poziomych lub elementów 
ozdobnych na elewacji, przez szpachlowanie do 1 mm o szerokości w 
rozwinięciu do 20 cm; przyjęto 30 % elewacji m2 55,62

1.2.7 Analogia 
KNNRW 3/1201/
2

Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury z wystrojem architektonicznym; 
oczyszczenie muru z brudu i kurzu

m2 51,30

1.2.8 KNNRW 
3/1201/3

Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej, 
oczyszczenie spoin z brudu i kurzu m2 51,30

1.2.9 KNNRW 3/613/1 Spoinowanie murów, bez wykucia spoin, murów z cegły; spoina barwiona; 
kolorystyka: brudna biel (Ecru) m2 51,30

1.2.10 Analogia 
NNRNKB 202/11
34/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujący - np. 
Ceresit CT 17 lub równoważny

m2 185,40

1.2.11 KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki 
gładkie; kolorystyka: pasy, narożne bonie i gzymsy: ciemny beżowy - linie 
pomiędzy pasami i elementy ozdobne oraz narożne pasy boni: jasny beżowy 
lub brudna biel (Ecru) m2 185,40

1.2.12 Analogia 
KNR 401/1215/4

Mycie po robotach malarskich oraz przygotowanie do odbioru po wykonanych 
pracach budowlanych, okna i drzwi zewnętrzne m2 36,66

1.2.13 Analogia 
KNR 202/2007/3

Montaż konstrukcji pod tablicę informacyjną na elewacji południowej: Napis: 
"MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ" na tablicy o wym. ok. 3,50 x 
0,60 w środkowej części nad 2 oknami parteru pomiędzy wystającymi 
elementami gzymsu (lewa część elewacji południowej budynku); Litery napisu 
3D rozplanować proporcjonalnie do tablicy; Tablica informacyjna podświetlona 
obwodowo typu LED; kolorystyka: tło tablicy: ciemny brąz napis: brudny biały 
(Ecru); Szczegóły przed zamówieniem uzgodnić z użytkownikiem szt 1

1.2.14 Analogia 
KNR 202/2007/3

Montaż konstrukcji pod tablicę informacyjną na elewacji południowej: Napis: 
"PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3" na tablicy o wym. ok. 3,50 x 0,60 w 
środkowej części nad 2 oknami parteru pomiędzy wystającymi elementami 
gzymsu (prawa część elewacji południowej budynku); Litery napisu 3D 
rozplanować proporcjonalnie do tablicy; Tablica informacyjna podświetlona 
obwodowo typu LED; kolorystyka: tło tablicy: ciemny brąz napis: brudny biały 
(Ecru); Szczegóły przed zamówieniem uzgodnić z użytkownikiem szt 1

2 Rozdział Elewacja zachodnia budynku
2.1 Element Roboty przygotowawcze, montaż rusztowań

2.1.1 Analogia 
KNNR 3/703/4

Demontaż krat okiennych na czas remontu elewacji i ponowny montaż po 
remoncie elewacji i po odnowieniu krat m2 5,20

2.1.2 Analogia 
KNR 712/105/2

Odtłuszczanie, konstrukcje krat okiennych
m2 5,20

2.1.3 Analogia 
KNRW 401/121
2/5 (1)

Oczyszczenie i malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty okienne 
z prętów prostych, 2-krotnie, przygotowanie krat do ponownego montażu, 
kolorystyka: ciemny brąz lub według użytkownika m2 5,20

2.1.4 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe
m2 101,25

2.1.5 KNRW 
202/1612/1 (1)

Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, 
wysokość do 10˙m m2 101,25

2.1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Czas pracy rusztowania w okresie wykonywania robót
m-g 28,35

2.2 Element Remont elewacji - oczyszczenie (naprawa) i malowanie powierzchni 
ściany elewacji; odnowienie cegieł elewacyjnych wraz ze spoinami

2.2.1 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien, folią polietylenową
m2 13,82

2.2.2 KNR 401/722/3 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowych, ściany z 
pasami z poziomymi o szer. ok. 25-30 cm, kategoria III; m2 90,24

2.2.3 KNRW 
401/1208/2

Ługowanie łuszczącej się farby z tynków ścian
m2 60,75

2.2.4 Analogia 
KNR 401/728/3

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III po odbiciu 
uszkodzonych tynków (tynki zawilgocone - ściana cokołu), podłoże: cegła lub 
piaskowiec; do 5˙m2 (w 1 miejscu) m2 13,50

2.2.5 KNR 401/734/4 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10˙mm tynków zewnętrznych 
cementowych, ściany płaskie cokołu, ponad 5˙m2 (w 1 miejscu) m2 13,50

2.2.6 KNR BC 3/707/7 Uzupełnienie i naprawa profili ciągnionych pasów poziomych lub elementów 
ozdobnych na elewacji, przez szpachlowanie do 1 mm o szerokości w 
rozwinięciu do 20 cm; przyjęto 30 % elewacji m2 27,07

2.2.7 Analogia 
KNNRW 3/1201/
2

Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury z wystrojem architektonicznym; 
oczyszczenie muru z brudu i kurzu

m2 33,21

2.2.8 KNNRW 
3/1201/3

Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej, 
oczyszczenie spoin z brudu i kurzu m2 33,21
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2.2.9 KNNRW 3/613/1 Spoinowanie murów, bez wykucia spoin, murów z cegły; spoina barwiona; 
kolorystyka: brudna biel (Ecru) m2 33,21

2.2.10 Analogia 
NNRNKB 202/11
34/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujący - np. 
Ceresit CT 17 lub równoważny

m2 90,24

2.2.11 KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki 
gładkie; kolorystyka: pasy, narożne bonie i gzymsy: ciemny beżowy - linie 
pomiędzy pasami i elementy ozdobne oraz narożne pasy boni: jasny beżowy 
lub brudna biel (Ecru) m2 90,24

2.2.12 Analogia 
KNR 401/1215/4

Mycie po robotach malarskich oraz przygotowanie do odbioru po wykonanych 
pracach budowlanych, okna zewnętrzne m2 13,82

3 Rozdział Elewacja wschodnia budynku
3.1 Element Roboty przygotowawcze, montaż rusztowań

3.1.1 Analogia 
KNR 401/1306/1

Demontaż daszku nad wejściem do przedszkola na czas remontu elewacji; 
konstrukcja daszku metalowa wraz z osłonami bocznymi, konstrukcja 
nietypowa wypełniona z poliwęglanu; daszek do ponownego założenia szt 1

3.1.2 Analogia 
KNR 712/105/2

Odtłuszczanie, konstrukcja daszku wraz z osłonami bocznymi, konstrukcja 
nietypowa m2 3,85

3.1.3 Analogia 
KNRW 401/121
2/8 (1)

Oczyszczenie i malowanie farbą olejną elementów metalowych daszku wraz z 
osłonami bocznymi, daszek nietypowy z prętów prostych, 2-krotne; ponowny 
montaż; kolorystyka: ciemny brąz lub według użytkownika m2 3,85

3.1.4 Analogia 
KNR 401/1306/1

Demontaż daszku nad wejściem do kuchni przedszkola na czas remontu 
elewacji; konstrukcja daszku metalowa, konstrukcja nietypowa wypełniona z 
poliwęglanu; daszek do ponownego założenia szt 1

3.1.5 Analogia 
KNR 712/105/2

Odtłuszczanie, konstrukcja daszku, konstrukcja nietypowa
m2 0,96

3.1.6 Analogia 
KNRW 401/121
2/8 (1)

Oczyszczenie i malowanie farbą olejną elementów metalowych daszku, 
daszek nietypowy z prętów prostych, 2-krotne; ponowny montaż; kolorystyka: 
ciemny brąz lub według użytkownika m2 0,96

3.1.7 Analogia 
KNNR 3/703/4

Demontaż krat okiennych na czas remontu elewacji i ponowny montaż po 
remoncie elewacji i po odnowieniu krat m2 16,60

3.1.8 Analogia 
KNR 712/105/2

Odtłuszczanie, konstrukcje krat okiennych
m2 16,60

3.1.9 Analogia 
KNRW 401/121
2/5 (1)

Oczyszczenie i malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty okienne 
z prętów prostych, 2-krotnie, przygotowanie krat do ponownego montażu, 
kolorystyka: ciemny brąz lub według użytkownika m2 16,60

3.1.10 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe
m2 138,25

3.1.11 KNRW 
202/1612/1 (1)

Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, 
wysokość do 10˙m m2 138,25

3.1.12 Kalkulacja 
indywidualna

Czas pracy rusztowania w okresie wykonywania robót
m-g 38,71

3.2 Element Remont elewacji - oczyszczenie (naprawa) i malowanie powierzchni 
ściany elewacji; odnowienie cegieł elewacyjnych wraz ze spoinami

3.2.1 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien i drzwi, folią polietylenową
m2 18,57

3.2.2 KNR 401/722/3 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowych, ściany z 
pasami z poziomymi o szer. ok. 25-30 cm, kategoria III; m2 98,24

3.2.3 KNR BC 3/707/7 Uzupełnienie i naprawa profili ciągnionych pasów poziomych lub elementów 
ozdobnych na elewacji, przez szpachlowanie do 1 mm o szerokości w 
rozwinięciu do 20 cm; przyjęto 10 % elewacji m2 9,82

3.2.4 Analogia 
KNNRW 3/1201/
2

Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury z wystrojem architektonicznym; 
oczyszczenie muru z brudu i kurzu

m2 33,21

3.2.5 KNNRW 
3/1201/3

Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej, 
oczyszczenie spoin z brudu i kurzu m2 33,21

3.2.6 KNNRW 3/613/1 Spoinowanie murów, bez wykucia spoin, murów z cegły; spoina barwiona; 
kolorystyka: brudna biel (Ecru) m2 33,21

3.2.7 Analogia 
NNRNKB 202/11
34/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujący - np. 
Ceresit CT 17 lub równoważny

m2 98,24

3.2.8 KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki 
gładkie; kolorystyka: pasy, narożne bonie i gzymsy: ciemny beżowy - linie 
pomiędzy pasami i elementy ozdobne oraz narożne pasy boni: jasny beżowy 
lub brudna biel (Ecru) m2 98,24

3.2.9 Analogia 
KNR 401/1215/4

Mycie po robotach malarskich oraz przygotowanie do odbioru po wykonanych 
pracach budowlanych, okna i drzwi zewnętrzne m2 18,57
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4 Rozdział Elewacja północna budynku (poza dobudówką 
przedszkola)

4.1 Element Roboty przygotowawcze, montaż rusztowań

4.1.1 Analogia 
KNNR 3/703/4

Demontaż krat okiennych na czas remontu elewacji i ponowny montaż po 
remoncie elewacji i po odnowieniu krat m2 15,60

4.1.2 Analogia 
KNR 712/105/2

Odtłuszczanie, konstrukcje krat okiennych
m2 15,60

4.1.3 Analogia 
KNRW 401/121
2/5 (1)

Oczyszczenie i malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty okienne 
z prętów prostych, 2-krotnie, przygotowanie krat do ponownego montażu, 
kolorystyka: ciemny brąz lub według użytkownika m2 15,60

4.1.4 Analogia 
KNR 401/310/1 
(1)

Przemurowanie uszkodzonego komina z cegieł pełnych, komin ponad dachem
w narożniku północno-wschodnim, do 0,5˙m3/miejsce

m3 0,16

4.1.5 KNR 401/735/7 
(1)

Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach 
czterospadowy, wykonanie - tynk kategorii III m2 1,60

4.1.6 KNR 401/310/5 Przewody kominowe - sprawdzenie szczelności przewodu przez kominiarza m 7,5

4.1.7 Analogia 
KNR 401/531/1

Wykonać obudowę komina i obróbki blacharskie komina, dach kryty blachą, 
obróbka z blachy z cynku; kolor blachy brązowy (dopasować do pokrycia 
dachu) m2 1,60

4.1.8 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe
m2 165,00

4.1.9 KNRW 
202/1612/1 (1)

Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, 
wysokość do 10˙m m2 165,00

4.1.10 Kalkulacja 
indywidualna

Czas pracy rusztowania w okresie wykonywania robót
m-g 46,20

4.2 Element Remont elewacji - oczyszczenie (naprawa) i malowanie powierzchni 
ściany elewacji; odnowienie cegieł elewacyjnych wraz ze spoinami

4.2.1 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien, folią polietylenową
m2 21,55

4.2.2 KNR 401/722/3 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowych, ściany z 
pasami z poziomymi o szer. ok. 25-30 cm, kategoria III; m2 127,79

4.2.3 KNRW 
401/1208/2

Ługowanie łuszczącej się farby z tynków ścian
m2 99,00

4.2.4 Analogia 
KNR 401/728/3

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III po odbiciu 
uszkodzonych tynków (tynki zawilgocone - ściana cokołu), podłoże: cegła lub 
piaskowiec; do 5˙m2 (w 1 miejscu) m2 17,50

4.2.5 KNR 401/734/4 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10˙mm tynków zewnętrznych 
cementowych, ściany płaskie cokołu, ponad 5˙m2 (w 1 miejscu) m2 17,50

4.2.6 Analogia 
KNR 202/921/2

Uzupełnić licowanie płytkami klinkierowymi 12x6˙cm, ściana elewacji po 
zamurowaniu drzwi balkonowych oraz miejscowe ubytki, płytki klinkierowane 
dopasować fakturą i kolorem do istniejących, płytki położyć w płaszczyżnie 
elewacji (skuć wypusty po ościeżnicach) m2 8,08

4.2.7 KNR BC 3/707/7 Uzupełnienie i naprawa profili ciągnionych pasów poziomych lub elementów 
ozdobnych na elewacji wraz z odtworzeniem środkowego gzymsu po dawnym 
balkonie, przez szpachlowanie do 1 mm o szerokości w rozwinięciu do 20 cm; 
przyjęto 40 % elewacji m2 127,79

4.2.8 Analogia 
KNNRW 3/1201/
2

Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury z wystrojem architektonicznym; 
oczyszczenie muru z brudu i kurzu

m2 56,16

4.2.9 KNNRW 
3/1201/3

Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej, 
oczyszczenie spoin z brudu i kurzu m2 56,16

4.2.10 KNNRW 3/613/1 Spoinowanie murów, bez wykucia spoin, murów z cegły; spoina barwiona; 
kolorystyka: brudna biel (Ecru) m2 56,16

4.2.11 Analogia 
NNRNKB 202/11
34/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujący - np. 
Ceresit CT 17 lub równoważny

m2 127,79

4.2.12 KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki 
gładkie; kolorystyka: pasy, narożne bonie i gzymsy: ciemny beżowy - linie 
pomiędzy pasami i elementy ozdobne oraz narożne pasy boni: jasny beżowy 
lub brudna biel (Ecru) m2 127,79

4.2.13 Analogia 
KNR 401/1215/4

Mycie po robotach malarskich oraz przygotowanie do odbioru po wykonanych 
pracach budowlanych m2 21,55
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5 Rozdział Oświetlenie zewnętrzne
5.1 Element Oświetlenie zewnętrzne na elewacji południowej, zachodniej i 

wschodniej

5.1.1 Analogia 
KNNR 5/502/2

Montaż kinkietów zewnętrznych elewacyjnych: Top Light - LED Kinkiet 
zewnętrzny LED/12W/230V IP65 biały; moc 12 W (barwa ciepła 3000 
K),wym. 30 cm długości, wysokość: 10 cm, szerokość: 3,1 cm, lampa 
przykręcana; oświetlenie 1 punktowe w układzie góra/dół; montaż na pod 
wystającym gzymsie w osi pomiędzy oknami - oświetlenie części parterowej 
budynku kpl 12,00

5.1.2 Analogia 
KNNR 5/502/2

Montaż kinkietów zewnętrznych elewacyjnych: Top Light - LED Kinkiet 
zewnętrzny LED/12W/230V IP65 biały; moc 12 W (barwa ciepła 3000 
K),wym. 30 cm długości, wysokość: 10 cm, szerokość: 3,1 cm, lampa 
przykręcana; oświetlenie 1 punktowe w układzie góra/dół; montaż nad 
wystającym gzymsie w osi pomiędzy oknami - oświetlenie części piętrowej 
budynku kpl 10,00

5.1.3 KNNR 5/1207/3 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy
dla przewodów wtynkowych, w betonie w obrębie gzymsu środkowego 
budynku m 70,00

5.1.4 KNNR 5/1209/7 
(2)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 
cegieł, Fi˙40˙mm otwór 2

5.1.5 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym 
niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 m 73,00

5.1.6 KNNR 5/110/4 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), 
przykręcane na cegle; montaż od tablicy rozdzielczej do zewnątrz m 20,00

5.1.7 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy do 
oświetlenia zewnętrznego szt 1

5.1.8 KNNR 5/306/5 
(1)

Łącznik nt 10A, 250V 1-biegunowy WNt-1A; na parterze przy tablicy 
rozdzielczej szt 1

5.1.9 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50˙mm m 70,00

5.1.10 KNNR 5/1208/6 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowej m3 0,70

5.1.11 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 1

5.1.12 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar 
pierwszy pomiar 1
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

1 Elewacja frontowa budynku - południowa
1.1 Roboty przygotowawcze, montaż rusztowań (1.1.1 - 1.1.18)

1.2 Remont elewacji - oczyszczenie (naprawa) i malowanie powierzchni ściany elewacji; odnowienie cegieł elewacyjnych 
wraz ze spoinami  (1.2.1 - 1.2.14)

Elewacja frontowa budynku - południowa

Razem Elewacja frontowa budynku - południowa  netto

2 Elewacja zachodnia budynku
2.1 Roboty przygotowawcze, montaż rusztowań (2.1.1 - 2.1.6)

2.2 Remont elewacji - oczyszczenie (naprawa) i malowanie powierzchni ściany elewacji; odnowienie cegieł elewacyjnych 
wraz ze spoinami  (2.2.1 - 2.2.12)

Elewacja zachodnia budynku

Razem Elewacja zachodnia budynku  netto

3 Elewacja wschodnia budynku
3.1 Roboty przygotowawcze, montaż rusztowań (3.1.1 - 3.1.12)

3.2 Remont elewacji - oczyszczenie (naprawa) i malowanie powierzchni ściany elewacji; odnowienie cegieł elewacyjnych 
wraz ze spoinami  (3.2.1 - 3.2.9)

Elewacja wschodnia budynku

Razem Elewacja wschodnia budynku  netto

4 Elewacja północna budynku (poza dobudówką przedszkola)
4.1 Roboty przygotowawcze, montaż rusztowań (4.1.1 - 4.1.10)

4.2 Remont elewacji - oczyszczenie (naprawa) i malowanie powierzchni ściany elewacji; odnowienie cegieł elewacyjnych 
wraz ze spoinami  (4.2.1 - 4.2.13)

Elewacja północna budynku (poza dobudówką przedszkola)

Razem Elewacja północna budynku (poza dobudówką przedszkola) netto

5 Oświetlenie zewnętrzne
5.1 Oświetlenie zewnętrzne na elewacji południowej, zachodniej i wschodniej (5.1.1 - 5.1.12)

Oświetlenie zewnętrzne

Razem Oświetlenie zewnętrzne  netto

Suma elementów kosztorysu

Razem Prace budowlane związane z remontem elewacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku,
Gmina Brzesko netto
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Załącznik - kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena
jedn.

<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Kosztorys Prace budowlane związane z remontem elewacji 
budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Brzesku, Gmina Brzesko

1 Rozdział Elewacja frontowa budynku - południowa
1.1 Element Roboty przygotowawcze, montaż rusztowań

1.1.1 Analogia 
KNR 401/1306/1

Demontaż daszku nad wejściem głównym do budynku na czas 
remontu elewacji; konstrukcja daszku metalowa nietypowa, 
dwuspadowa oszklona - szkło zbrojone; daszek do ponownego 
założenia szt 1

Robocizna

Spawacze grupa II r-g 3,03 3,03000

Materiały

Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,01 0,01000
Tlen techniczny sprężony 99% gatunek I m3 0,03 0,03000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

1.1.2 Analogia 
KNR 712/105/2

Odtłuszczanie, konstrukcja daszku nietypowego
m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,483 0,48300

Materiały

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,124 0,12400

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

1.1.3 Analogia 
KNRW 401/121
2/8 (1)

Oczyszczenie i malowanie farbą olejną elementów metalowych 
daszku, daszek nietypowy z prętów ozdobnych, 2-krotne; 
przygotowanie do ponownego montażu; kolorystyka: ciemny brąz lub 
według użytkownika m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,53 2,53000

Materiały

Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,077 0,07700
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,077 0,07700
Benzyna do lakierów dm3 0,034 0,03400
Papier ścierny arkusz 0,56 0,56000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

1.1.4 Analogia 
KNRW 401/130
1/2 (1)

Naprawa i uzupełnienie różnych elementów ozdobnych metalowych 
istniejącego daszku, przyjęto 30 % pow. daszku

m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,32 2,32000

Materiały

Tlen techniczny sprężony m3 0,22 0,22000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,09 0,09000
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 
3.25˙mm szt 3,3 3,30000
Stal do połączeń montażowych; ozdobna do spawania; kg 10 10,00000

Sprzęt

Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 1,76 1,76000

1.1.5 Analogia 
KNRW 401/1112
/2

Wymiana uszkodzonego szklenia ram metalowych daszku nad 
wejściem głownych; nowe doświeletlenie z płyt poliwęglanowych, 
poliwęglan komorowy dymiony gr. 10 mm, typowy, uszczelki i listwy 
do montażu płyt poliwęglanowych do konstrukcji, ponad 2˙m2; 
montaż do konstrukcji daszku po odnowieniu m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,73 1,73000

Materiały

Poliwęglan (dymiony) gr. 10 mm, typowy m2 1 1,00000
Uszczelki gumowe wytłaczane o profilach rozwiniętych do szyb m 2,52 2,52000
Zestaw montażowy kpl 1 1,00000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena
jedn.

<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

1.1.6 Analogia 
KNNR 3/703/4

Demontaż krat okiennych na czas remontu elewacji i ponowny 
montaż po remoncie elewacji i po odnowieniu krat m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,91 1,91000

Materiały

Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej szt 1 1,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 11,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
Piła do cięcia m-g 0,1 0,10000
Spawarka m-g 0,2 0,20000

1.1.7 Analogia 
KNR 712/105/2

Odtłuszczanie, konstrukcje krat okiennych
m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1483 0,14830

Materiały

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,124 0,12400

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

1.1.8 Analogia 
KNRW 401/121
2/5 (1)

Oczyszczenie i malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty 
okienne z prętów prostych, 2-krotnie, przygotowanie krat do 
ponownego montażu, kolorystyka: ciemny brąz lub według 
użytkownika m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,94 1,94000

Materiały

Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,077 0,07700
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,077 0,07700
Benzyna do lakierów dm3 0,034 0,03400
Papier ścierny arkusz 0,56 0,56000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

1.1.9 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady 
podstawowe m2 1,00

Robocizna

Monter grupa II r-g 0,3782 0,37820
Robotnicy grupa I r-g 0,17 0,17000

Materiały

Płyty pomostowe robocze m2 0,0141 0,01410
Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004 0,00040
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,00020
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,00003 0,00003
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,00018 0,00018
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00002 0,00002
Haki do muru kg 0,012 0,01200
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,009 0,00900
Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm m2 0,007 0,00700

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Rusztowania rurowe zewnętrzne do 10m (100m2 rzutu) m-g 0,156 0,15600

1.1.10 KNRW 
202/1612/1 (1)

Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne 
przyścienne, wysokość do 10˙m m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0055 0,00550

Materiały

Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙48,3/3,2 m 0,0009 0,00090
Zacisk stalowy ocynkowany do łączenia przewodów szt 0,0004 0,00040
Bednarka ocynkowana St0S 20x2˙mm kg 0,0003 0,00030

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Rusztowania rurowe zewnętrzne do 10m (100m2 rzutu) m-g 0,0016 0,00160

1.1.11 Kalkulacja 
indywidualna

Czas pracy rusztowania w okresie wykonywania robót
m-g 1,00

Sprzęt

Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 10m m-g 1 1,00000
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Nr
<-NR->
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Opis robót
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Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena
jedn.

<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

1.1.12 Analogia 
KNR 401/349/4

Rozebranie uszkodzonego muru z cegły pełnej do słupków 
ogrodzeniowych po obu stronach wejścia głównego do budynku, na 
zaprawie cementowej; demontaż ogrodzenia stalowego na czas robót 
i złożenie do czasu ponownego założenia m3 1,00

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa I r-g 7,91 7,91000

1.1.13 KNR 401/108/2 Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt 
kategorii III m3 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,63 1,63000

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,85 0,85000

1.1.14 KNR 401/108/4 Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi, dodatek za każdy 
następny 1˙km m3 1,00

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,03 0,03000

1.1.15 Analogia 
KNR 202/1801/2

Wykonanie nowego cokołu w miejscu starego rozebranego muru przy
wejściu głównym po obu stronach; cokół betonowy z fundamentem o 
wymiarach 0.20x0.30˙m, fundament 0.20x0.80˙m; m 1,00

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,4167 0,41670
Cieśle grupa II r-g 0,4947 0,49470
Robotnicy grupa I r-g 1,4108 1,41080

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 0,2266 0,22660
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,0064 0,00640
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08 0,08000
Listwy i łaty iglaste klasa II m3 0,00113 0,00113
Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,0092 0,00920

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0232 0,02320

1.1.16 KNR 202/118/8 Słupki z cegieł budowlanych pełnych, słupki zakończone daszkami 
betonowymi 30x30 kolor grafitowy, zaprawa cementowa, wymiar: 1x1 
cegła; wys. słupka 1,20 m; dwa słupki m 1,00

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,19 0,19000
Murarze grupa III r-g 1,19 1,19000
Robotnicy grupa I r-g 0,44 0,44000

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 27,7 27,70000
Zaprawa cementowa m3 0,011 0,01100
Daszek z betonu, typowy o wym. 30x30; kolor grafit szt 0,83333 0,83333

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,11 0,11000

1.1.17 KNR 202/903/5 Tynki zwykłe doborowe kategorii˙IV, oddzielne belki, słupy 
prostokątne, ręcznie m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0592 0,05920
Tynkarze grupa III r-g 1,1449 1,14490

Materiały

Zaprawa cementowa m3 0,0194 0,01940
Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 0,001 0,00100
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0021 0,00210

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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1.1.18 Analogia 
KNR 401/1301/1
0 (1)

Montaż przęsła ogrodzeniowego i dopasowanie elementów 
metalowych (wymiana lub uzupełnienie elementów), ogrodzenie 
istniejące z kształtowników m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02000
Spawacze grupa II r-g 0,93 0,93000

Materiały

Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,17 0,17000
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 0,68 0,68000
Pręt stalowy płaski walcowany na gorąco kg 6 6,00000
Tlen techniczny sprężony 99% gatunek I m3 0,41 0,41000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

Sprzęt

Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,724 0,72400

1.2 Element Remont elewacji - oczyszczenie (naprawa) i malowanie 
powierzchni ściany elewacji; odnowienie cegieł elewacyjnych 
wraz ze spoinami

1.2.1 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien i drzwi, folią polietylenową
m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0026 0,00260
Tynkarze grupa II r-g 0,2101 0,21010

Materiały

Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,00033 0,00033
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 0,3833 0,38330
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0072 0,00720

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0135 0,01350

1.2.2 KNR 401/722/3 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowych, 
ściany z pasami z poziomymi o szer. ok. 25-30 cm, kategoria III; m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,04000
Robotnicy grupa II r-g 0,04 0,04000
Tynkarze grupa III r-g 0,46 0,46000

Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0021 0,00210
Piasek do zapraw m3 0,0078 0,00780
Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0,0073 0,00730
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0004 0,00040
Woda m3 0,0042 0,00420

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,01 0,01000

1.2.3 KNRW 
401/1208/2

Ługowanie łuszczącej się farby z tynków ścian
m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,376 0,37600

Materiały

Wodorotlenek sodowy techniczny, granulowany 85% (soda 
kaustyczna) kg 0,1 0,10000
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0003 0,00030
Gips budowlany zwykły kg 0,004 0,00400

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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1.2.4 Analogia 
KNR 401/728/3

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III po 
odbiciu uszkodzonych tynków (tynki zawilgocone - ściana cokołu), 
podłoże: cegła lub piaskowiec; do 5˙m2 (w 1 miejscu) m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,10000
Robotnicy grupa II r-g 0,08 0,08000
Tynkarze grupa III r-g 1,46 1,46000

Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0082 0,00820
Piasek do zapraw m3 0,0307 0,03070
Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0,0224 0,02240
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0016 0,00160
Woda m3 0,0086 0,00860

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250˙dm3 m-g 0,04 0,04000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,03 0,03000

1.2.5 KNR 401/734/4 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10˙mm tynków zewnętrznych 
cementowych, ściany płaskie cokołu, ponad 5˙m2 (w 1 miejscu) m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06000
Robotnicy grupa II r-g 0,06 0,06000
Tynkarze grupa II r-g 0,22 0,22000

Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,005 0,00500
Piasek do zapraw m3 0,0182 0,01820
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0009 0,00090
Woda m3 0,0051 0,00510

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250˙dm3 m-g 0,03 0,03000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,03 0,03000

1.2.6 KNR BC 3/707/7 Uzupełnienie i naprawa profili ciągnionych pasów poziomych lub 
elementów ozdobnych na elewacji, przez szpachlowanie do 1 mm o 
szerokości w rozwinięciu do 20 cm; przyjęto 30 % elewacji m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,28 0,28000

Materiały

Zaprawa drobnoziarnista kg 2,64 2,64000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

1.2.7 Analogia 
KNNRW 3/1201/
2

Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury z wystrojem 
architektonicznym; oczyszczenie muru z brudu i kurzu

m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,44 1,44000

1.2.8 KNNRW 
3/1201/3

Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gładkich z cegły 
ceramicznej, oczyszczenie spoin z brudu i kurzu m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,21 0,21000

1.2.9 KNNRW 3/613/1 Spoinowanie murów, bez wykucia spoin, murów z cegły; spoina 
barwiona; kolorystyka: brudna biel (Ecru) m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,98 0,98000

Materiały

Spoina barwiona do muru; zewnętrzna, barwiona w masie kg 0,013 0,01300

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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1.2.10 Analogia 
NNRNKB 202/11
34/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujący -
np. Ceresit CT 17 lub równoważny

m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08000

Materiały

Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży- Głęboko 
penetrujący grunt dm3 0,22 0,22000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

1.2.11 KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - 
tynki gładkie; kolorystyka: pasy, narożne bonie i gzymsy: ciemny 
beżowy - linie pomiędzy pasami i elementy ozdobne oraz narożne 
pasy boni: jasny beżowy lub brudna biel (Ecru) m2 1,00

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,147 0,14700

Materiały

Farba emulsyjna firmy Dulux lub równoważna dm3 0,303 0,30300

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

1.2.12 Analogia 
KNR 401/1215/4

Mycie po robotach malarskich oraz przygotowanie do odbioru po 
wykonanych pracach budowlanych, okna i drzwi zewnętrzne m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,28 0,28000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 25

1.2.13 Analogia 
KNR 202/2007/3

Montaż konstrukcji pod tablicę informacyjną na elewacji południowej: 
Napis: "MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ" na tablicy o 
wym. ok. 3,50 x 0,60 w środkowej części nad 2 oknami parteru 
pomiędzy wystającymi elementami gzymsu (lewa część elewacji 
południowej budynku); Litery napisu 3D rozplanować proporcjonalnie 
do tablicy; Tablica informacyjna podświetlona obwodowo typu LED; 
kolorystyka: tło tablicy: ciemny brąz napis: brudny biały (Ecru); 
Szczegóły przed zamówieniem uzgodnić z użytkownikiem szt 1

Robocizna

Monter płyt gipsowych II r-g 0,2712 0,27120
Monter płyt gipsowych III r-g 0,8108 0,81080

Materiały

Tablica informacyjna według indywidualnego projektu wraz z 
konstrukcją do montażu szt 1 1,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Spawarka elektryczna wirująca 500 A m-g 0,095 0,09500
Środek transportowy (1) m-g 0,0033 0,00330
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,035 0,03500

1.2.14 Analogia 
KNR 202/2007/3

Montaż konstrukcji pod tablicę informacyjną na elewacji południowej: 
Napis: "PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3" na tablicy o wym. ok. 
3,50 x 0,60 w środkowej części nad 2 oknami parteru pomiędzy 
wystającymi elementami gzymsu (prawa część elewacji południowej 
budynku); Litery napisu 3D rozplanować proporcjonalnie do tablicy; 
Tablica informacyjna podświetlona obwodowo typu LED; kolorystyka: 
tło tablicy: ciemny brąz napis: brudny biały (Ecru); Szczegóły przed 
zamówieniem uzgodnić z użytkownikiem szt 1

Robocizna

Monter płyt gipsowych II r-g 0,2712 0,27120
Monter płyt gipsowych III r-g 0,8108 0,81080

Materiały

Tablica informacyjna według indywidualnego projektu wraz z 
konstrukcją do montażu szt 1 1,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Spawarka elektryczna wirująca 500 A m-g 0,095 0,09500
Środek transportowy (1) m-g 0,0033 0,00330
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,035 0,03500
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2 Rozdział Elewacja zachodnia budynku
2.1 Element Roboty przygotowawcze, montaż rusztowań

2.1.1 Analogia 
KNNR 3/703/4

Demontaż krat okiennych na czas remontu elewacji i ponowny 
montaż po remoncie elewacji i po odnowieniu krat m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,91 1,91000

Materiały

Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej szt 1 1,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 11,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
Piła do cięcia m-g 0,1 0,10000
Spawarka m-g 0,2 0,20000

2.1.2 Analogia 
KNR 712/105/2

Odtłuszczanie, konstrukcje krat okiennych
m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1483 0,14830

Materiały

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,124 0,12400

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

2.1.3 Analogia 
KNRW 401/121
2/5 (1)

Oczyszczenie i malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty 
okienne z prętów prostych, 2-krotnie, przygotowanie krat do 
ponownego montażu, kolorystyka: ciemny brąz lub według 
użytkownika m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,94 1,94000

Materiały

Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,077 0,07700
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,077 0,07700
Benzyna do lakierów dm3 0,034 0,03400
Papier ścierny arkusz 0,56 0,56000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

2.1.4 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady 
podstawowe m2 1,00

Robocizna

Monter grupa II r-g 0,3782 0,37820
Robotnicy grupa I r-g 0,17 0,17000

Materiały

Płyty pomostowe robocze m2 0,0141 0,01410
Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004 0,00040
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,00020
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,00003 0,00003
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,00018 0,00018
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00002 0,00002
Haki do muru kg 0,012 0,01200
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,009 0,00900
Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm m2 0,007 0,00700

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Rusztowania rurowe zewnętrzne do 10m (100m2 rzutu) m-g 0,156 0,15600

2.1.5 KNRW 
202/1612/1 (1)

Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne 
przyścienne, wysokość do 10˙m m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0055 0,00550

Materiały

Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙48,3/3,2 m 0,0009 0,00090
Zacisk stalowy ocynkowany do łączenia przewodów szt 0,0004 0,00040
Bednarka ocynkowana St0S 20x2˙mm kg 0,0003 0,00030

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Rusztowania rurowe zewnętrzne do 10m (100m2 rzutu) m-g 0,0016 0,00160

2.1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Czas pracy rusztowania w okresie wykonywania robót
m-g 1,00

Sprzęt

Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 10m m-g 1 1,00000



Prace bud. - Remont elewacji budynku Miejskigo Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Brzesku

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 00050189)
2022-04-12

strona nr: 24

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena
jedn.

<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

2.2 Element Remont elewacji - oczyszczenie (naprawa) i malowanie 
powierzchni ściany elewacji; odnowienie cegieł elewacyjnych 
wraz ze spoinami

2.2.1 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien, folią polietylenową
m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0026 0,00260
Tynkarze grupa II r-g 0,2101 0,21010

Materiały

Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,00033 0,00033
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 0,3833 0,38330
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0072 0,00720

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0135 0,01350

2.2.2 KNR 401/722/3 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowych, 
ściany z pasami z poziomymi o szer. ok. 25-30 cm, kategoria III; m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,04000
Robotnicy grupa II r-g 0,04 0,04000
Tynkarze grupa III r-g 0,46 0,46000

Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0021 0,00210
Piasek do zapraw m3 0,0078 0,00780
Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0,0073 0,00730
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0004 0,00040
Woda m3 0,0042 0,00420

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,01 0,01000

2.2.3 KNRW 
401/1208/2

Ługowanie łuszczącej się farby z tynków ścian
m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,376 0,37600

Materiały

Wodorotlenek sodowy techniczny, granulowany 85% (soda 
kaustyczna) kg 0,1 0,10000
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0003 0,00030
Gips budowlany zwykły kg 0,004 0,00400

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

2.2.4 Analogia 
KNR 401/728/3

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III po 
odbiciu uszkodzonych tynków (tynki zawilgocone - ściana cokołu), 
podłoże: cegła lub piaskowiec; do 5˙m2 (w 1 miejscu) m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,10000
Robotnicy grupa II r-g 0,08 0,08000
Tynkarze grupa III r-g 1,46 1,46000

Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0082 0,00820
Piasek do zapraw m3 0,0307 0,03070
Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0,0224 0,02240
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0016 0,00160
Woda m3 0,0086 0,00860

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250˙dm3 m-g 0,04 0,04000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,03 0,03000
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2.2.5 KNR 401/734/4 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10˙mm tynków zewnętrznych 
cementowych, ściany płaskie cokołu, ponad 5˙m2 (w 1 miejscu) m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06000
Robotnicy grupa II r-g 0,06 0,06000
Tynkarze grupa II r-g 0,22 0,22000

Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,005 0,00500
Piasek do zapraw m3 0,0182 0,01820
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0009 0,00090
Woda m3 0,0051 0,00510

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250˙dm3 m-g 0,03 0,03000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,03 0,03000

2.2.6 KNR BC 3/707/7 Uzupełnienie i naprawa profili ciągnionych pasów poziomych lub 
elementów ozdobnych na elewacji, przez szpachlowanie do 1 mm o 
szerokości w rozwinięciu do 20 cm; przyjęto 30 % elewacji m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,28 0,28000

Materiały

Zaprawa drobnoziarnista kg 2,64 2,64000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

2.2.7 Analogia 
KNNRW 3/1201/
2

Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury z wystrojem 
architektonicznym; oczyszczenie muru z brudu i kurzu

m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,44 1,44000

2.2.8 KNNRW 
3/1201/3

Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gładkich z cegły 
ceramicznej, oczyszczenie spoin z brudu i kurzu m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,21 0,21000

2.2.9 KNNRW 3/613/1 Spoinowanie murów, bez wykucia spoin, murów z cegły; spoina 
barwiona; kolorystyka: brudna biel (Ecru) m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,98 0,98000

Materiały

Spoina barwiona do muru; zewnętrzna, barwiona w masie kg 0,013 0,01300

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

2.2.10 Analogia 
NNRNKB 202/11
34/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujący -
np. Ceresit CT 17 lub równoważny

m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08000

Materiały

Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży- Głęboko 
penetrujący grunt dm3 0,22 0,22000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

2.2.11 KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - 
tynki gładkie; kolorystyka: pasy, narożne bonie i gzymsy: ciemny 
beżowy - linie pomiędzy pasami i elementy ozdobne oraz narożne 
pasy boni: jasny beżowy lub brudna biel (Ecru) m2 1,00

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,147 0,14700

Materiały

Farba emulsyjna firmy Dulux lub równoważna dm3 0,303 0,30300

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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2.2.12 Analogia 
KNR 401/1215/4

Mycie po robotach malarskich oraz przygotowanie do odbioru po 
wykonanych pracach budowlanych, okna zewnętrzne m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,28 0,28000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 25

3 Rozdział Elewacja wschodnia budynku
3.1 Element Roboty przygotowawcze, montaż rusztowań

3.1.1 Analogia 
KNR 401/1306/1

Demontaż daszku nad wejściem do przedszkola na czas remontu 
elewacji; konstrukcja daszku metalowa wraz z osłonami bocznymi, 
konstrukcja nietypowa wypełniona z poliwęglanu; daszek do 
ponownego założenia szt 1

Robocizna

Spawacze grupa II r-g 3,03 3,03000

Materiały

Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,01 0,01000
Tlen techniczny sprężony 99% gatunek I m3 0,03 0,03000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

3.1.2 Analogia 
KNR 712/105/2

Odtłuszczanie, konstrukcja daszku wraz z osłonami bocznymi, 
konstrukcja nietypowa m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,483 0,48300

Materiały

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,124 0,12400

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

3.1.3 Analogia 
KNRW 401/121
2/8 (1)

Oczyszczenie i malowanie farbą olejną elementów metalowych 
daszku wraz z osłonami bocznymi, daszek nietypowy z prętów 
prostych, 2-krotne; ponowny montaż; kolorystyka: ciemny brąz lub 
według użytkownika m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,53 1,53000

Materiały

Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,077 0,07700
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,077 0,07700
Benzyna do lakierów dm3 0,034 0,03400
Papier ścierny arkusz 0,56 0,56000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

3.1.4 Analogia 
KNR 401/1306/1

Demontaż daszku nad wejściem do kuchni przedszkola na czas 
remontu elewacji; konstrukcja daszku metalowa, konstrukcja 
nietypowa wypełniona z poliwęglanu; daszek do ponownego założenia szt 1

Robocizna

Spawacze grupa II r-g 1,03 1,03000

Materiały

Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,01 0,01000
Tlen techniczny sprężony 99% gatunek I m3 0,03 0,03000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

3.1.5 Analogia 
KNR 712/105/2

Odtłuszczanie, konstrukcja daszku, konstrukcja nietypowa
m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,483 0,48300

Materiały

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,124 0,12400

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

3.1.6 Analogia 
KNRW 401/121
2/8 (1)

Oczyszczenie i malowanie farbą olejną elementów metalowych 
daszku, daszek nietypowy z prętów prostych, 2-krotne; ponowny 
montaż; kolorystyka: ciemny brąz lub według użytkownika m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,53 1,53000

Materiały

Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,077 0,07700
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,077 0,07700
Benzyna do lakierów dm3 0,034 0,03400
Papier ścierny arkusz 0,56 0,56000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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3.1.7 Analogia 
KNNR 3/703/4

Demontaż krat okiennych na czas remontu elewacji i ponowny 
montaż po remoncie elewacji i po odnowieniu krat m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,91 1,91000

Materiały

Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej szt 1 1,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 11,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
Piła do cięcia m-g 0,1 0,10000
Spawarka m-g 0,2 0,20000

3.1.8 Analogia 
KNR 712/105/2

Odtłuszczanie, konstrukcje krat okiennych
m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1483 0,14830

Materiały

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,124 0,12400

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

3.1.9 Analogia 
KNRW 401/121
2/5 (1)

Oczyszczenie i malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty 
okienne z prętów prostych, 2-krotnie, przygotowanie krat do 
ponownego montażu, kolorystyka: ciemny brąz lub według 
użytkownika m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,94 1,94000

Materiały

Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,077 0,07700
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,077 0,07700
Benzyna do lakierów dm3 0,034 0,03400
Papier ścierny arkusz 0,56 0,56000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

3.1.10 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady 
podstawowe m2 1,00

Robocizna

Monter grupa II r-g 0,3782 0,37820
Robotnicy grupa I r-g 0,17 0,17000

Materiały

Płyty pomostowe robocze m2 0,0141 0,01410
Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004 0,00040
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,00020
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,00003 0,00003
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,00018 0,00018
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00002 0,00002
Haki do muru kg 0,012 0,01200
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,009 0,00900
Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm m2 0,007 0,00700

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Rusztowania rurowe zewnętrzne do 10m (100m2 rzutu) m-g 0,156 0,15600

3.1.11 KNRW 
202/1612/1 (1)

Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne 
przyścienne, wysokość do 10˙m m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0055 0,00550

Materiały

Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙48,3/3,2 m 0,0009 0,00090
Zacisk stalowy ocynkowany do łączenia przewodów szt 0,0004 0,00040
Bednarka ocynkowana St0S 20x2˙mm kg 0,0003 0,00030

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Rusztowania rurowe zewnętrzne do 10m (100m2 rzutu) m-g 0,0016 0,00160

3.1.12 Kalkulacja 
indywidualna

Czas pracy rusztowania w okresie wykonywania robót
m-g 1,00

Sprzęt

Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 10m m-g 1 1,00000
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3.2 Element Remont elewacji - oczyszczenie (naprawa) i malowanie 
powierzchni ściany elewacji; odnowienie cegieł elewacyjnych 
wraz ze spoinami

3.2.1 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien i drzwi, folią polietylenową
m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0026 0,00260
Tynkarze grupa II r-g 0,2101 0,21010

Materiały

Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,00033 0,00033
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 0,3833 0,38330
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0072 0,00720

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0135 0,01350

3.2.2 KNR 401/722/3 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowych, 
ściany z pasami z poziomymi o szer. ok. 25-30 cm, kategoria III; m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,04000
Robotnicy grupa II r-g 0,04 0,04000
Tynkarze grupa III r-g 0,46 0,46000

Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0021 0,00210
Piasek do zapraw m3 0,0078 0,00780
Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0,0073 0,00730
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0004 0,00040
Woda m3 0,0042 0,00420

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,01 0,01000

3.2.3 KNR BC 3/707/7 Uzupełnienie i naprawa profili ciągnionych pasów poziomych lub 
elementów ozdobnych na elewacji, przez szpachlowanie do 1 mm o 
szerokości w rozwinięciu do 20 cm; przyjęto 10 % elewacji m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,28 0,28000

Materiały

Zaprawa drobnoziarnista kg 2,64 2,64000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

3.2.4 Analogia 
KNNRW 3/1201/
2

Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury z wystrojem 
architektonicznym; oczyszczenie muru z brudu i kurzu

m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,44 1,44000

3.2.5 KNNRW 
3/1201/3

Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gładkich z cegły 
ceramicznej, oczyszczenie spoin z brudu i kurzu m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,21 0,21000

3.2.6 KNNRW 3/613/1 Spoinowanie murów, bez wykucia spoin, murów z cegły; spoina 
barwiona; kolorystyka: brudna biel (Ecru) m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,98 0,98000

Materiały

Spoina barwiona do muru; zewnętrzna, barwiona w masie kg 0,013 0,01300

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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3.2.7 Analogia 
NNRNKB 202/11
34/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujący -
np. Ceresit CT 17 lub równoważny

m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08000

Materiały

Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży- Głęboko 
penetrujący grunt dm3 0,22 0,22000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

3.2.8 KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - 
tynki gładkie; kolorystyka: pasy, narożne bonie i gzymsy: ciemny 
beżowy - linie pomiędzy pasami i elementy ozdobne oraz narożne 
pasy boni: jasny beżowy lub brudna biel (Ecru) m2 1,00

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,147 0,14700

Materiały

Farba emulsyjna firmy Dulux lub równoważna dm3 0,303 0,30300

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

3.2.9 Analogia 
KNR 401/1215/4

Mycie po robotach malarskich oraz przygotowanie do odbioru po 
wykonanych pracach budowlanych, okna i drzwi zewnętrzne m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,28 0,28000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 25

4 Rozdział Elewacja północna budynku (poza dobudówką 
przedszkola)

4.1 Element Roboty przygotowawcze, montaż rusztowań

4.1.1 Analogia 
KNNR 3/703/4

Demontaż krat okiennych na czas remontu elewacji i ponowny 
montaż po remoncie elewacji i po odnowieniu krat m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,91 1,91000

Materiały

Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej szt 1 1,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 11,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
Piła do cięcia m-g 0,1 0,10000
Spawarka m-g 0,2 0,20000

4.1.2 Analogia 
KNR 712/105/2

Odtłuszczanie, konstrukcje krat okiennych
m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1483 0,14830

Materiały

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,124 0,12400

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

4.1.3 Analogia 
KNRW 401/121
2/5 (1)

Oczyszczenie i malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty 
okienne z prętów prostych, 2-krotnie, przygotowanie krat do 
ponownego montażu, kolorystyka: ciemny brąz lub według 
użytkownika m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,94 1,94000

Materiały

Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,077 0,07700
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,077 0,07700
Benzyna do lakierów dm3 0,034 0,03400
Papier ścierny arkusz 0,56 0,56000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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4.1.4 Analogia 
KNR 401/310/1 
(1)

Przemurowanie uszkodzonego komina z cegieł pełnych, komin ponad
dachem w narożniku północno-wschodnim, do 0,5˙m3/miejsce

m3 1,00

Robocizna

Murarze grupa III r-g 5,99 5,99000
Robotnicy grupa I r-g 14,13 14,13000

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 392 392,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 45,5 45,50000
Piasek do zapraw m3 0,238 0,23800
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 25,59 25,59000
Woda m3 0,146 0,14600

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250˙dm3 m-g 0,33 0,33000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 3,25 3,25000

4.1.5 KNR 401/735/7 
(1)

Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, 
dach czterospadowy, wykonanie - tynk kategorii III m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,15 0,15000
Robotnicy grupa II r-g 0,09 0,09000
Tynkarze grupa III r-g 0,6 0,60000

Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,00520
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,02660
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,00480
Woda m3 0,0067 0,00670

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250˙dm3 m-g 0,04 0,04000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,04 0,04000

4.1.6 KNR 401/310/5 Przewody kominowe - sprawdzenie szczelności przewodu przez 
kominiarza m 1,0

Robocizna

Murarze grupa II r-g 1,03 1,03000

4.1.7 Analogia 
KNR 401/531/1

Wykonać obudowę komina i obróbki blacharskie komina, dach kryty 
blachą, obróbka z blachy z cynku; kolor blachy brązowy (dopasować 
do pokrycia dachu) m2 1,00

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 1,39 1,39000
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02000

Materiały

Blacha z cynku ogólnego przeznaczenia kg 4,86 4,86000
Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi˙0.50-0.55˙mm kg 0,012 0,01200
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,06 0,06000
Kwas solny techniczny kg 0,022 0,02200
Spoiwo cynowo-ołowiane (w prętach) kg 0,055 0,05500

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

4.1.8 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady 
podstawowe m2 1,00

Robocizna

Monter grupa II r-g 0,3782 0,37820
Robotnicy grupa I r-g 0,17 0,17000

Materiały

Płyty pomostowe robocze m2 0,0141 0,01410
Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004 0,00040
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,00020
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,00003 0,00003
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,00018 0,00018
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00002 0,00002
Haki do muru kg 0,012 0,01200
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,009 0,00900
Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm m2 0,007 0,00700

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Rusztowania rurowe zewnętrzne do 10m (100m2 rzutu) m-g 0,156 0,15600
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4.1.9 KNRW 
202/1612/1 (1)

Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne 
przyścienne, wysokość do 10˙m m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0055 0,00550

Materiały

Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙48,3/3,2 m 0,0009 0,00090
Zacisk stalowy ocynkowany do łączenia przewodów szt 0,0004 0,00040
Bednarka ocynkowana St0S 20x2˙mm kg 0,0003 0,00030

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Rusztowania rurowe zewnętrzne do 10m (100m2 rzutu) m-g 0,0016 0,00160

4.1.10 Kalkulacja 
indywidualna

Czas pracy rusztowania w okresie wykonywania robót
m-g 1,00

Sprzęt

Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 10m m-g 1 1,00000

4.2 Element Remont elewacji - oczyszczenie (naprawa) i malowanie 
powierzchni ściany elewacji; odnowienie cegieł elewacyjnych 
wraz ze spoinami

4.2.1 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien, folią polietylenową
m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0026 0,00260
Tynkarze grupa II r-g 0,2101 0,21010

Materiały

Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,00033 0,00033
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 0,3833 0,38330
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0072 0,00720

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0135 0,01350

4.2.2 KNR 401/722/3 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowych, 
ściany z pasami z poziomymi o szer. ok. 25-30 cm, kategoria III; m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,04000
Robotnicy grupa II r-g 0,04 0,04000
Tynkarze grupa III r-g 0,46 0,46000

Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0021 0,00210
Piasek do zapraw m3 0,0078 0,00780
Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0,0073 0,00730
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0004 0,00040
Woda m3 0,0042 0,00420

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,01 0,01000

4.2.3 KNRW 
401/1208/2

Ługowanie łuszczącej się farby z tynków ścian
m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,376 0,37600

Materiały

Wodorotlenek sodowy techniczny, granulowany 85% (soda 
kaustyczna) kg 0,1 0,10000
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0003 0,00030
Gips budowlany zwykły kg 0,004 0,00400

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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4.2.4 Analogia 
KNR 401/728/3

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III po 
odbiciu uszkodzonych tynków (tynki zawilgocone - ściana cokołu), 
podłoże: cegła lub piaskowiec; do 5˙m2 (w 1 miejscu) m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,10000
Robotnicy grupa II r-g 0,08 0,08000
Tynkarze grupa III r-g 1,46 1,46000

Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0082 0,00820
Piasek do zapraw m3 0,0307 0,03070
Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0,0224 0,02240
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0016 0,00160
Woda m3 0,0086 0,00860

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250˙dm3 m-g 0,04 0,04000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,03 0,03000

4.2.5 KNR 401/734/4 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10˙mm tynków zewnętrznych 
cementowych, ściany płaskie cokołu, ponad 5˙m2 (w 1 miejscu) m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06000
Robotnicy grupa II r-g 0,06 0,06000
Tynkarze grupa II r-g 0,22 0,22000

Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,005 0,00500
Piasek do zapraw m3 0,0182 0,01820
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0009 0,00090
Woda m3 0,0051 0,00510

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250˙dm3 m-g 0,03 0,03000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,03 0,03000

4.2.6 Analogia 
KNR 202/921/2

Uzupełnić licowanie płytkami klinkierowymi 12x6˙cm, ściana elewacji 
po zamurowaniu drzwi balkonowych oraz miejscowe ubytki, płytki 
klinkierowane dopasować fakturą i kolorem do istniejących, płytki 
położyć w płaszczyżnie elewacji (skuć wypusty po ościeżnicach) m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 2,2654 2,26540
Tynkarze grupa III r-g 3,8181 3,81810

Materiały

Płytki klinkierowe nieszkliwione 12,0x6,0x1,0 cm m2 0,86 0,86000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0021 0,00210
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0308 0,03080

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0593 0,05930

4.2.7 KNR BC 3/707/7 Uzupełnienie i naprawa profili ciągnionych pasów poziomych lub 
elementów ozdobnych na elewacji wraz z odtworzeniem środkowego 
gzymsu po dawnym balkonie, przez szpachlowanie do 1 mm o 
szerokości w rozwinięciu do 20 cm; przyjęto 40 % elewacji m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,28 0,28000

Materiały

Zaprawa drobnoziarnista kg 2,64 2,64000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

4.2.8 Analogia 
KNNRW 3/1201/
2

Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury z wystrojem 
architektonicznym; oczyszczenie muru z brudu i kurzu

m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,44 1,44000

4.2.9 KNNRW 
3/1201/3

Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gładkich z cegły 
ceramicznej, oczyszczenie spoin z brudu i kurzu m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,21 0,21000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena
jedn.

<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

4.2.10 KNNRW 3/613/1 Spoinowanie murów, bez wykucia spoin, murów z cegły; spoina 
barwiona; kolorystyka: brudna biel (Ecru) m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,98 0,98000

Materiały

Spoina barwiona do muru; zewnętrzna, barwiona w masie kg 0,013 0,01300

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

4.2.11 Analogia 
NNRNKB 202/11
34/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujący -
np. Ceresit CT 17 lub równoważny

m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08000

Materiały

Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży- Głęboko 
penetrujący grunt dm3 0,22 0,22000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

4.2.12 KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - 
tynki gładkie; kolorystyka: pasy, narożne bonie i gzymsy: ciemny 
beżowy - linie pomiędzy pasami i elementy ozdobne oraz narożne 
pasy boni: jasny beżowy lub brudna biel (Ecru) m2 1,00

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,147 0,14700

Materiały

Farba emulsyjna firmy Dulux lub równoważna dm3 0,303 0,30300

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

4.2.13 Analogia 
KNR 401/1215/4

Mycie po robotach malarskich oraz przygotowanie do odbioru po 
wykonanych pracach budowlanych m2 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,28 0,28000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 25

5 Rozdział Oświetlenie zewnętrzne
5.1 Element Oświetlenie zewnętrzne na elewacji południowej, zachodniej i 

wschodniej

5.1.1 Analogia 
KNNR 5/502/2

Montaż kinkietów zewnętrznych elewacyjnych: Top Light - LED 
Kinkiet zewnętrzny LED/12W/230V IP65 biały; moc 12 W (barwa 
ciepła 3000 K),wym. 30 cm długości, wysokość: 10 cm, szerokość: 
3,1 cm, lampa przykręcana; oświetlenie 1 punktowe w układzie 
góra/dół; montaż na pod wystającym gzymsie w osi pomiędzy oknami
- oświetlenie części parterowej budynku kpl 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62 0,62000

Materiały

Top Light - LED Kinkiet zewnętrzny LED/12W/230V IP65 biały; moc 
12 W (barwa ciepła 3000 K),wym. 30 cm długości, wysokość: 10 cm,
szerokość: 3,1 cm lub równoważny szt 1 1,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

5.1.2 Analogia 
KNNR 5/502/2

Montaż kinkietów zewnętrznych elewacyjnych: Top Light - LED 
Kinkiet zewnętrzny LED/12W/230V IP65 biały; moc 12 W (barwa 
ciepła 3000 K),wym. 30 cm długości, wysokość: 10 cm, szerokość: 
3,1 cm, lampa przykręcana; oświetlenie 1 punktowe w układzie 
góra/dół; montaż nad wystającym gzymsie w osi pomiędzy oknami - 
oświetlenie części piętrowej budynku kpl 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62 0,62000

Materiały

Top Light - LED Kinkiet zewnętrzny LED/12W/230V IP65 biały; moc 
12 W (barwa ciepła 3000 K),wym. 30 cm długości, wysokość: 10 cm,
szerokość: 3,1 cm lub równoważny szt 1 1,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena
jedn.

<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

5.1.3 KNNR 5/1207/3 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 
47˙mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w betonie w obrębie 
gzymsu środkowego budynku m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,102 0,10200

5.1.4 KNNR 5/1209/7 
(2)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość 
przebicia do 2 cegieł, Fi˙40˙mm otwór 1

Robocizna

Robotnicy r-g 1,2 1,20000

5.1.5 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu
innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0546 0,05460

Materiały

Przewód YDYp 3x2,5˙mm2 m 1,04 1,04000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

5.1.6 KNNR 5/110/4 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i 
ścienne), przykręcane na cegle; montaż od tablicy rozdzielczej do 
zewnątrz m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,442 0,44200

Materiały

Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna LN 40.40 m 1,04 1,04000
Łącznik listew elektroinstalacyjnych PVC szt 0,68 0,68000
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 2,70000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

5.1.7 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 
biegunowy do oświetlenia zewnętrznego szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,18 0,18000

Materiały

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B˙25A szt 1 1,00000

5.1.8 KNNR 5/306/5 
(1)

Łącznik nt 10A, 250V 1-biegunowy WNt-1A; na parterze przy tablicy 
rozdzielczej szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,21 0,21000

Materiały

Łącznik klawiszowy n/t 10A, 250V 1-biegunowy WNt-1A szt 1,02 1,02000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

5.1.9 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50˙mm m 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0525 0,05250

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

5.1.10 KNNR 5/1208/6 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowej m3 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 3,01 3,01000

Materiały

Cement portlandzki CEM I bez dodatków t 0,268 0,26800
Piasek do betonów zwykłych m3 1,29 1,29000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

5.1.11 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 1

Robocizna

Robotnicy r-g 1,3 1,30000

5.1.12 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, 
pomiar pierwszy pomiar 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 0,63000

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Wartość

1. Betoniarze grupa II r-g 1,16676
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Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Wartość

2. Blacharze grupa II r-g 2,224

3. Cieśle grupa II r-g 1,91426

4. Malarze grupa II r-g 73,74549

5. Monter grupa II r-g 221,0579

6. Monter płyt gipsowych II r-g 0,5424

7. Monter płyt gipsowych III r-g 1,6216

8. Murarze grupa II r-g 7,725

9. Murarze grupa III r-g 3,8144

10. Robotnicy r-g 927,69886

11. Robotnicy grupa I r-g 241,97938

12. Robotnicy grupa II r-g 28,0508

13. Spawacze grupa II r-g 9,322

14. Tynkarze grupa II r-g 31,35507

15. Tynkarze grupa III r-g 347,08621

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 1 899,3041

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,6297

2. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,01754

3. Bednarka ocynkowana St0S 20x2˙mm kg 0,17536

4. Benzyna do ekstrakcji dm3 8,64404

5. Benzyna do lakierów dm3 2,37014

6. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 0,63448

7. Blacha z cynku ogólnego przeznaczenia kg 7,776

8. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 129,2

9. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 1,80102

10. Cement portlandzki CEM I bez dodatków t 0,1876

11. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 7,28

12. Daszek z betonu, typowy o wym. 30x30; kolor grafit szt 2

13. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,10522

14. Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,0299

15. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,01792

16. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,0117

17. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 5,2605

18. Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi˙0.50-0.55˙mm kg 0,0192

19. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 1,632

20. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej szt 57,8

21. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25˙mm szt 7,029

22. Farba emulsyjna firmy Dulux lub równoważna dm3 152,00601

23. Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 5,36767

24. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 5,36767

25. Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 34,72699

26. Gips budowlany zwykły kg 1,089

27. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,87631

28. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,096

29. Haki do muru kg 7,014

30. Kołki rozporowe plastykowe szt 54

31. Kwas solny techniczny kg 0,0352

32. Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna LN 40.40 m 20,8

33. Listwy i łaty iglaste klasa II m3 0,00316

34. Łącznik klawiszowy n/t 10A, 250V 1-biegunowy WNt-1A szt 1,02

35. Łącznik listew elektroinstalacyjnych PVC szt 13,6

36. Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm m2 4,0915

37. Papier ścierny arkusz 39,0376

38. Piasek do betonów zwykłych m3 0,903

39. Piasek do zapraw m3 6,73206

40. Płytki klinkierowe nieszkliwione 12,0x6,0x1,0 cm m2 6,9488

41. Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,2338

42. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,1169

43. Płyty pomostowe robocze m2 8,24146

44. Poliwęglan (dymiony) gr. 10 mm, typowy m2 3,6

45. Pręt stalowy płaski walcowany na gorąco kg 14,4
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość

46. Przewód YDYp 3x2,5˙mm2 m 75,92

47. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙48,3/3,2 m 0,52606

48. Spoina barwiona do muru; zewnętrzna, barwiona w masie kg 2,26044

49. Spoiwo cynowo-ołowiane (w prętach) kg 0,088

50. Stal do połączeń montażowych; ozdobna do spawania; kg 21,3

51. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży- Głęboko penetrujący grunt dm3 110,3674

52. Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 4,91659

53. Tablica informacyjna według indywidualnego projektu wraz z konstrukcją do montażu szt 2

54. Tlen techniczny sprężony m3 0,4686

55. Tlen techniczny sprężony 99% gatunek I m3 1,074

56. Top Light - LED Kinkiet zewnętrzny LED/12W/230V IP65 biały; moc 12 W (barwa ciepła 3000 K),wym. 30 cm 
długości, wysokość: 10 cm, szerokość: 3,1 cm lub równoważny szt 22

57. Uszczelki gumowe wytłaczane o profilach rozwiniętych do szyb m 9,072

58. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,43004

59. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 4,0944

60. Woda m3 2,9083

61. Wodorotlenek sodowy techniczny, granulowany 85% (soda kaustyczna) kg 27,225

62. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B˙25A szt 1

63. Zacisk stalowy ocynkowany do łączenia przewodów szt 0,2338

64. Zaprawa cementowa m3 0,07296

65. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,01697

66. Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,02576

67. Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 0,0024

68. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,2539

69. Zaprawa drobnoziarnista kg 581,592

70. Zestaw montażowy kpl 3,6

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250˙dm3 m-g 4,0368

2. Piła do cięcia m-g 5,78

3. Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 10m m-g 163,66

4. Rusztowania rurowe zewnętrzne do 10m (100m2 rzutu) m-g 92,1172

5. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 2,8865

6. Spawarka m-g 11,56

7. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 5,4864

8. Spawarka elektryczna wirująca 500 A m-g 0,19

9. Środek transportowy (1) m-g 2,63371

10. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 10,03404

11. Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,264

12. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 1,22311

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 299,87176

Zestawienie materiałów inwestora

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)


