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kosziorys
winda"ath

Lp. Podstawa Opis Jedn.
orzedm-

llość Cena jedn. Wańość
,| ROBOTY FUNDAMENTOWE
I

d.1
KNR 0-11 0316.
02
a nalnnia

Rozebranie nawiezchnie z kostki betonowej
(Tylko R)

r12 4.05*2.80 =
11.34

2
d.1

KNR-W 2-01
0306-0'r

Wykop pod pĄ1tę fundamentową i pooxłid betonowy p3 2.25*1.90'
0.35 = 1.5t

d.1
KNR-W2.18
0516-05
analogia

9tudlie rewizyjne z kręgów betonowych izelbetówych c
śr. 'l800 mm wykonywane metodą studniarską w giun_
cie kat. lll - głębokośÓ 3 m. Krąg startowy z nozeń tną-
cym ifelcem kotwiącym korek betonowy.
(M+S) x1 ,2

stud. 1

4
d.1

KNR-W 2-18
051 6-06
analogia

9tudlie rewizyjne z kręgów betonowych iŹelbetowych o
śr. 1800 mm wykonywane metodą studniarską w giun-
cie kat. lll _ dodatek za kaŻde 0.5 m ponad 3 db 5h
Kroiność = 2

[0.5 m]

5
d.1

KNR-W2-18
0509-01
analania

Układanie mieszanki betonowej pompą do betonu na
samochodzie - korek betonowy C20l25 Wg

m3 3.14*0.70'
0.70*0.45 =

o"59
6

d.1
KNNR-W 3
0107-02

Zasypanie wykopów ziemiąz ukopów z pzeżrlterrl zie-
ni na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm W
truncie kat.lll

p3 3. 1 4*0. 9
0.9*2.64 =

6.71

d.l
KNR.W2.18
0s09-01
analooia

Układanie mieszanki betonowej pompą do betorlrl na
samochodzie - korek betonowy górny C2ot25w8

63 1.26

€
d.1

KNR.W 2-02
1116-07

dopłata za zbrojenie siatką stalową mz 1.50*1.50 =
2.25

c

d,1
KNR-W2.02
'l 1 01-05

Podkłady betonowe w budownictwie pżemysłowyrn z
transportem i układaniem ręcznym na podłożu grunto-
wym, Beton zwvkfu C8/10 {B-10)

63 2.25-1.90'
0. 10 = 0.43

1 c
d.1

KNR-W 2-02
0602-07

lzolacje pzeciwwilgociowe powłokowe bitumiErre pozio
me - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pier-
wsza warstwa

m2 2.25*1.9o =
4.28

11
d.1

KNR.W 2-02
0602-08

lzolacje pzeciwwilgociowe powłokowe uitumiczńe pozio
me - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga
i następna warstwa

1112 z.z5'1.9U =
4.28

12
d.1

KNR-W2.02
0205-01

Pfty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniern pom-
py do betonu C25BA

63 2.05"1.80'
0.25 = 0.92

13
d.'1

KNR.W 2-02
02s9-06

Plzygotowanie i montaż zbrojenia fundameniów pod
'naszyny _ prety żebrowane o Śr. 10 mm

t U.Ubb = U.U/

Razem dział: RoBoT Y FUNDAMENTOWE
2 ROBOTY BUDOWLANE

2.1 Piwnice
14

d.2.
1

KNR4-01 0354.
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powiezclrni
do 2 mZ (1 ,43x0,81)

szt. 1

15
d.2.

I

KNR 4-0,t 0304.
02

Uzupełnienie Ścian lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
betonu komÓrkoweoo

63 1 .43*0.81'
0.63 = 0.73

1 6
d.2.

KNR 4-01 071,1
l2

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętznych kaŁ lll z
zaprawy cementowo-Wapiennej na Ścianach i słupach
prostokątnych na podłozu z cegły, pustakóW ceramicz_
nych, gazo- ipianobetonów Go2m7w 1 mieiscu)

vn2 1.43-0.81 =
1.16

17
d.2.

1

KNR4-01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnyni starycń tyn-
ków wewnętznych ścian - ściana piwniczna

7n2 1.43*2"11 =
3.02

18
d.2.

1

KNR4-01 0725.
o2

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat ll o
podłożach z cegły, pustakÓW ceramicznych, gazo-i pia-
nobetonów (do2m2w 1 mieiscu )

612 1.43*0.81 =

1.16

d.2.
1

KNR 2-02 0603.
)7

Lzolacje pzeciwwiłgociowe powłokowe biiumiczne pio-
rowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
rierwsza warstwa

m2 1.43*0.81 =
1.16

2A
d.2.

1

KNR 2-02 0503.
08

lzolacje pzeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio_
nowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
druoa i nastepna warstwa

vn2 1.43*0.81 =
L16

2.2 Pańer
21

d.2.
KNR 4-0,t 0354.
05

Wykucie z muru oŚcieżnic drewnianycń o powierzc.nni
ponad 2 m2

7n2 1.03*2.36 =

2.43

22
d.2.

2

KNR 4-01 0304.
o2

Jzupełnienie ścian lub zamurovyanie otworów w Ścia-
rach na zaprawie cementowo-wapiennej blocakami z
retonu komórkoweqo

p3 1 .43*0.81-
0.50 = 0,58
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orzedm.
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23
d.2.

2

KNR 4-01 071.1
02

Uzupełnienie tynkÓw zwykłych wewnętrznych kai. lll z
zaprary cementowo-wapiennej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłozu z cegły, pustakóW ceramicz-
lyqh'gazo- ipianobeionów @o2m2w 1 mieisću)

62 1.03"2,36 =

2.43

24
d.2.

KNR4-01 1204.
02

uwuKrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętznych ścian _ ściana parteru

112 2.20*3.21 =
7.06

25
d.2.

2

KNR AT.31
0203-04

Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikatowa);
płyty styropianowe gr. 13 cm na ścianach

mz 1.03*2.36 =
2.43

2.3
'll'lll'lV 

p!ętro
26

d.2.
KNR4-01 0354.
05

Wykucie z muru oŚcieżnic drewnianych o powiezchni
ponad 2 m2

m2 6'6€

z(
d.2^

KNR4-01 0304.
o2

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w Ścia_
nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
betonu komórkoweoo

63 0.25*1 .17^

0.50"4 =
n6a

28
d.2.

3

KNR 4-01 0349.
02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z ceg-eł na zaprawie
cementowo-wapien nej

p3 1,17*1 .12'
0.63*4 =

33n
29

d.2.
3

KNR 4-01 0711.
02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych xat. ttl ż
zaprawy cementowo_wapiennej na Ścianach i słupach
prostokątnych na podłozu z cegły, pustaków ceramica_
nYch' qazo- i oianobeionów Ho 2 m2 w '1 mieisnrl)

m2 8.1S

30
d.2.

ą

KNR4-01 1204.
o2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi siarych tyn-
ków wewnętznych ścian - ściana wewn. szczytowa i
ościeża

m2 1 6.'t I

3'1

d.2.
2

NNRNKB 202
2805-05

(z.Vl) Posadzki jednobarwne z pĄrtek kamionkowych
GRES 60x60- pas p[tek w miejscu wyburzenia

rtz 1.17-0.63*4
= 2.95

2.Ą Utwardzenia terenu
32

d.2.
4

KNR 0-11 0316.
02

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" - ponow-
ne ułożenie kostki betonowej

m2 4.05-2.80-
2.05"1.80 =

7AĄ
Razem dział: RoBoT BUDOWLANE

3 YYI IZ GRUZU IZIEMI
33

d.3
KNR4-01 0108.
06 0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczyńi na od-
ległość 10 km qrunt.kat. lll

63 5.03

3t
d.:

KNR4-01 0108.
17 0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczyńi gtruzu
zmieszanego z rozbieranych konstrukcji na odległośc
10 km

p3 4.32

3a
d.: kalk. własna

Utylizacja ziemi z wykopu m3 5.0:

3t
d.3 kalk. własna

urylEacJa gruzu zmieszanego m3 4.32

Razem dział: WYWI IGRUZU IZIEMI
Wańość kosŹorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
ogołem wańość kosztorysowa rgbót
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ZESTAWENIE ROBOCIZNY

Lp. Naała Jm llość Cena iedn- Wańość
,| Roboty ogÓlnobuclowlane - inwestvcvine (WP) r-o 174.15t

RAZEIV

Noma PRO 1 /ersja 4.il Nr seryjnf 12841 Uzytkownik Budromex



ZESTAWENlE MATERIAŁoW
winda.ath

Grupa

okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr

mieszanka betonowa zwykła z kruszywa

sa tynkarska silikatowa, struftura baranek '1

Kr.bet.C35i45 z dnem,wys.2000mm,fi '1 800mm z
nożem tnącym i felcęm kotwiącym korek betono-

zaprawa klejowa mrozoodporna - sucha mie-

Słownie:

Norma PRo Wersja 4.54 Nr seryjny: 1284'1 Użytkwnik; Budrmex

Ę



Lp. Nazwa Jm llość Cena iedn. Wańość
ubiiak soalinowv m-o 0.405

2. Wycląq m-o 0.209
t 9vvciaq iednomasztowv z napedem eleKrvcznvm 0.5 ł m-o 2-334
4.

'tWClaO 
WOlnOStOlaCV Z naDedem SDallnowvm U 75 t m-o 23.60Ą

5 Żuraw okiennY m-o o.11Ą
6 Srodek transportowy m-o 0,'t 98
7 samochód skrzvniowv 5-10 t m-o 11.241
8 środek transportowy m-o o.12t
I samochód samowvładowczv do 5 t m-o 9.23ę

10 betoniarka wolnospadowa elektryczna ft1-o o.752
11 pompa do betonu na samochodzie 11-0 0.1 92
12. oietafka do oretóW 'n-o 0.49t
1.1 nożvce do pretów T-q o-574
14. oroŚciarka do oretóW 1l-o o Ą3Ą
15 piła do ciecia płvtek T-q 0.191
16. Środek transportowy Tl-o 0.097

RAZEM

Słownie:

Norma PRo Wersja 4.54 Nr seryjny: 12841 Uż1.tkwnik Budromex


