
TÓBOR RAIMDEZRP

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Prace termomodernizacyjne przegród budowlanych
1 Docieplenie sklepienia
1

d.1
KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa -
12 cm

m2 798,100

2
d.1

KNR 2-02 0613-
04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
poziome z płyt układanych na sucho - każda następna
warstwa

m2 798,100

3
d.1

KNR AT-09
0201-01

Warstwy konstrukcyjne budowlane - wiatroizolacja
(membrana) na sklepieniu

m2 798,100

4
d.1

KNR AT-31
0704-02
analogia

Mocowanie płyt wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w
ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

m2 550,000

5
d.1

KNR 2-02 1110-
02

Podłoga z desek struganych grubości 32 mm m2 24,500

2 Wymiana stolarki okiennej
6

d.2
KNR 2-02 1611-
03

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy-
sokości do 8 m

kol. 30,000

7
d.2 kalk. własna

Zdemontowanie, oczyszczenie, pomalowanie, oszklenie
z okitowaniem oraz ponowny montaż istniejących witra-
ży żeliwnych.

m2 98,200

8
d.2 kalk. własna

Oczyszczenie, uzupełnienie i pomalowanie wmurowanej
ościeżnicy drewnianej.

szt 15,000

9
d.2

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2 98,200

10
d.2

KNR 2-02 1004-
01

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne
jednorzędowe budownictwa użyteczności publicznej,
jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie o po-
wierzchni do 0,4 m2

m2 3,672

3 Wymiana drzwi zewnętrznych
11

d.3
KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2

m2 98,200

12
d.3

KNR-W 2-02
1027-04
analogia

Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad
1.5 m2

m2 31,900

4 Warstwy posadzkowe i dtworzenie posadzki
13

d.4
KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 46,930

14
d.4

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa

m2 469,300

15
d.4

NNRNKB 202
1125-01

(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane
przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. po-
nad 8 m2

m2 469,300

16
d.4

TZKNBK XVIm
0222-01

Montaż posadzki kamiennej z elementów prostokątnych
o długości obwodu do 6 m/m2

m2 447,090

17
d.4

TZKNBK XVIm
0223-02

Montaż stopni prostych okładzinowych grubości do 5 cm
i szerokości do 40 cm

m 55,530

18
d.4

TZKNBK XVIm
0222-13

Montaż cokolika m 177,120

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 34598


