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Kosztorys remont sali 12 + zaplecze

1 45453000-7 Drzwi z sali 12 do zaplecza
1

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 ze zdemontowaniem
skrzydła i progu

szt.

< wejście do zaplecza -z sali 12> 1.00 szt. 1.000

RAZEM 1.000

2
d.1

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi kompletne o wym w świetle 90x200, bez progu. jednoskrzydłowe pełne płyci-
nowe okleinowane białe - połysk,  ościeżnica drewniana ( lub drewnopochodna)  z
obustronnymi opaskami lub ćwierćwałkami (dla grubości muru 25 i 12cm), 3 zawia-
sy, klamki z rozetami, zamek zapadkowy  yale - 3klucze, uszczelki, odbój gumowy
biały w posadzce,  ościeżnice ustawione na terakocie,  montaż z ewentualnym roz-
kuciem ścian(poszerzenie  otworów) uzupełnieniem tynków, posadzek. Wskazane
skrzydło prawe otwierane na ścianę zaplecza.

m2

0.90*2.00 m2 1.800

RAZEM 1.800

2 45453000-7 Posadzki sala 12 + zaplecze 

3
d.2

KNR-W 4-01
0815-07 ana-
logia

Rozbiórka cokołów z desek z listwami przypodłogowymi
Krotność = 0.4

m

<sala 12> (8.85+5.75)*2 + < deska odbojowa>6.80 m 36.000
<zaplecze sali 12> (2.74+5.75)*2 -0.90*2 m 15.180
 

RAZEM 51.180

4
d.2

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z (płytek pcv) tworzyw sztucznych z oczyszczeniem podłoża z
kleju

m2

<sala 12> 8.85*5.75+(2.45*0.19*3) m2 52.284
<zaplecze> 2.74*5.75+(2.45*0.19)+0.90*0.15 m2 16.356
 

RAZEM 68.640

5
d.2

KNR 4-01
0705-08

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł
lub ścianach z  szpachlowaniem po  demontażu cokołu drewnianego.

m

poz.3 m 51.180

RAZEM 51.180

6
d.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  do gruntowania np Ceresit CT17 lub rów-
noważny  - powierzchnie poziome

m2

poz.4 m2 68.640

RAZEM 68.640

7
d.2

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej  np. Ce-
resit CN 72 lub równoważny grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o
pow. ponad 8 m2  - średnia łączna grubość warstwy wyrównawczej 4mm.

m2

poz.4 m2 68.640

RAZEM 68.640

8
d.2

NNRNKB 202
1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -  potrą-
cenie za zmianę grubości o 1 mm. łaczna grubość posadzki 4mm
Krotność = -1

m2

poz.4 m2 68.640

RAZEM 68.640

9
d.2

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną -
(płytki w I gatunku szkliwione, antynasiąkliwe, odporne na ścieranie, kolor beżowo-
brazowy - płytki  dostarcza  inwestor).

m2

poz.4 m2 68.640

RAZEM 68.640

10
d.2

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika -10 cm  ( jak posadz-
ki - płytki  dostarcza inwestor)

m

poz.3 m 51.180

RAZEM 51.180

11
d.2

NNRNKB 202
0842-02

(z.VII) Osadzenie listew wykończających (flizówka pcv 9mm) przy licowaniu ścian
płytkami  - krawędź górna cokołu w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m

poz.10 m 51.180

RAZEM 51.180

3 45453000-7 Malowanie sala 12 + zaplecze 

12
d.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg, okien i parapetów z grzejnikami  folią  malarską + taśmą
przylepną

m2

8.85*5.75 +2.74*5.75 +2.45*2.16*4+2.45*1.40*4 m2 101.531

RAZEM 101.531

13
d.3

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie (ługowanie) starej farby klejowej i emulsyjnej w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -  sufity i ściany nad lamperią

m2

<sala 12 wysokość h- 3,20m; olejna h-1,40m; emulsja h-1,70m; cokół h-10cm>
8.85*5.75+8.85*3.10+8.85*1.70+5.75*1.70*2- 2.45*2.16*3

m2 97.042

<zaplecze> 2,74*5,75 + (2,74+5,75)*3,10 - 2,45*2,16 

RAZEM 97.042

14
d.3

KNR-W 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

<sala 12> (8.85+5.75+5.75)*1.40 m2 28.490

RAZEM 28.490

15
d.3

KNR 4-01
0322-02

Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach i sufitach - kratki lakierowane białe  bez
żaluzji

szt.
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3+1 szt. 4.000

RAZEM 4.000

16
d.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  akrylowymi  np. "CERESIT CT 17"  lub
równorzędny  - powierzchnie pionowe (ściany) i poziome(sufity)

m2

poz.13 m2 97.042
poz.14 m2 28.490
<spody parapetów> 2.40*0.35*4 m2 3.360
 

RAZEM 128.892

17
d.3

KNR 2-02
2009-02

Gładzie gipsowe (z ew. uzupełnieniem tynku)  jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3
mm z gipsu szpachlowego (np. cekol) wykonywane ręcznie na sufitach i  ścianach
na podłożu z tynku na narozach glifów w gips wmontowany  katownik aluminiowy -
40mb

m2

poz.16 m2 128.892
 

RAZEM 128.892

18
d.3

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - akrylowymi białymi zmywalnymi z za-
gruntowaniem   powierzchni wewnętrznych - gładzi gipsowych -  sufitów

m2

8.85*5.75+2.74*5.75 m2 66.643

RAZEM 66.643

19
d.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi- akrylowymi- podłoży gipsowych z
gruntowaniem;  ściany  w kolorze półpełnym - szczegóły  koloru do uzgodnienia z
inwestorem

m2

poz.17 - 8.77*5.75- 2.74*5.75 m2 62.710

RAZEM 62.710

20
d.3

KNR 4-01
1208-01 ana-
logia

Wykonanie lamperii poprzez jednokrotne lakierowanie z gruntowaniem lakierem
wodnym bezbarwnym  tynków gipsowych malowanych emulsja kolorową    np lakier
bezbarwny do ścian "Monowar PU" lub równorzędny

m2

<sala 12> (8.85+5.75)*2*1.40 - 0.90*1.40 - 2.40*0.50*3 m2 36.020
<zaplecze>(2.74+5.75)*2*1.40 - 0.90*1.40 - 2.40*0.50 m2 21.312
 

RAZEM 57.332

21
d.3

KNR-W 4-01
0808-06 ana-
logia

Oszlifowanie parapetów z lastrico z napuszczeniem olejem lnianym i zapastowa-
niem

m2

<parapety>(2.45*0.40)*4 m2 3.920

RAZEM 3.920

22
d.3

KNR 4-01
1212-18

Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych żeliwnych m2

(0.60*0.13*2)*(9+9+9+9) m2 5.616

RAZEM 5.616

23
d.3

KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do
50 mm

m

3.20*4+0.90*2*4 m 20.000

RAZEM 20.000

24
d.3

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu(odpadów po remoncie) spryzmowanego samochodami skrzynio-
wymi na odległość do 1 km (łącznie 4km - punkt selektywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych)

m3

2 m3 2.000

RAZEM 2.000

25
d.3

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następ-
ny 1 km
Krotność = 3

m3

2 m3 2.000

RAZEM 2.000
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