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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS TECHNICZNY
 
1. ZAKRES I ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.
Opracowanie zawiera projekty budowlane obiektów kubaturowych 
i elementów "małej architektury" wchodzących w skład projektowanego 
Zespołu rekreacyjno-kulturalnego w Ostrowach.           
Zaprojektowano scenę sezonową, zadaszenie do grillowania, sanitariaty,
pomost pływający do cumowania kajaków oraz rowerów wodnych
z magazynem na sprzęt pływający.
 
2. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE.
2.1 Układ konstrukcji
Wszystkie obiekty zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej. 
Dachy o konstrukcji drewnianej, kryte  gontem bitumicznym 
na płycie OSB.   
Posadowienie na ławach fundamentowych na gruncie rodzimym.
2.2 Fundamenty
Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie 5MPa. Ławy fundamentowe oraz stopy fundamentowe zaprojektowano
jako żelbetowe wylewane na budowie z betonu klasy B20 zbrojone stalą 34GS.
 
2.3 Ściany zewnętrzne
 
Ściany zewnętrzne sceny, sanitariatów i magazynu zaprojektowano 
z pustaków ceramicznych MAX gr.24cm.
Ściany sanitariatów dodatkowo ocieplone warstwą styropianu gr.5cm
Ze względu na ochronę urządzeń elektrycznych służących do 
 przygotowania ciepłej wody użytkowej.
 
2.4 Ściany wewnętrzne
 
Ściany działowe gr.12 i 6cm, z cegły dziurawki.
 
2.5 Izolacja przeciwwilgociowa
 
a) Pozioma
Izolacja na ławach fundamentowych - 2x papa asfaltowa na   lepiku  na gorąco.
Izolacja w posadzce przyziemia i w ścianach zewnętrznych nad terenem  związana z cokołem budynku - 2x folia polietylenowa.
Uwaga ! Na styku ze styropianem stosować wyłącznie lepiki   nie powodujące rozpuszczania styropianu.
 
b) Pionowa
Izolacja pionowa ścian fundamentowych od ławy do połączenia
z izolacją poziomą w cokole budynku zaprojektowano z mas 
bitumicznych tzn. 1x papa na lepiku na gorąco.
 
2.6 Schody
 
Schody zewnętrzne sceny zaprojektowano jako żelbetowe, płytowe. 
Schody do pomieszczeń pod sceną żelbetowe na gruncie, ze zbrojeniem 
konstrukcyjnym wg rysunków. Na dolnym spoczniku zaprojektowano 
studzienkę zbiorczą w celu odwodnienia pomieszczeń zlokalizowanych 
pod sceną ( w przypadku nadmiernych opadów atmosferycznych).
Studzienkę fi500 zagłębioną 1m poniżej posadzki należy zaopatrzyć
w pompę pływakową zasilaną elektrycznie , z rurą odprowadzającą 
nadmiar wody na powierzchnię gruntu poza obiektem.
  
2.7 Dachy
 
Na wszystkich obiektach dachy w konstrukcji drewnianej z drewna 
sosnowego klasy C-27 - wymiary i szczegóły wg rysunków.
Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją 
biologiczną przez 2-krotne smarowanie   preparatem typu Movichron, 
wg. wytycznych stosowanych przez producenta lub innymi środkami 
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.
 
2.8 Scena
 
Płyta sceny z betonu B20 zbrojona stalą 34GS. Grubość 15cm. 
Zbrojenie podłużne: dołem w przęśle #12 co 15cm, górą nad 
podporą #12 co 12cm.
 
2.9    Słupy
 
Zadaszenie grilla i sceny oparte na słupach żelbetowych 24x24cm,
zbrojonych 4#12.
 
2.10 Pomost pływający
 
Wybrano pomost pływający o konstrukcji ciągłej S240 i wymiarach: 
2,4m x 21,0m + trap 1,2m x 5,0m.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Pow.całkowita - 56,4m?. Wolna burta - 0,5m. Wyporność 0,9kN/m?.
Pływaki siatkobetonowe M140 x 5szt.
Drewno sosnowe impregnowane podciśnieniowo. 
Części stalowe cynkowane ogniowo.
Wyposażenie : -  półki dla kajaków - 13m, 
- drabinka kąpielowa 4-stopniowa, 2szt.  
Producent - firma KAROS ( 11-200 Bartoszyce, ul.Sędławki 9).
 
Wszystkie prefabrykaty i elementy wyposażenia muszą posiadać 
świadectwa uznania typu wyrobów Polskiego Rejestru Statków.
                   
2.11 Elementy wykończenia
a) Elewacje
 
Ściany i słupy obiektów kubaturowych oraz betonowe grille
obłożyć od zewnątrz okładziną elewacyjną imitującą kamień
lub kamieniem naturalnym w kolorze jasnym, piaskowym.
 
b) Okna
W podpiwniczeniu sceny oraz w sanitariatach wykonać
doświetlenie z pustaków szklanych ( luxfery).
 
c) Drzwi
Ze względu na warunki atmosferyczne należy zamontować 
drzwi płytowe obite blachą w kolorze ciemnobrązowym.
Zamontować zamki z wkładkami na klucze patentowe, 
w kabinach WC - zamki łazienkowe.  
             
d) Dachy
Jako pokrycie zaprojektowano gont bitumiczny w kolorze
ciemnobrązowym, na płycie OSB.
  
e) Obróbki blacharskie
Obróbka dachu obejmuje opierzenia wywietrzników, elementy związane z konserwacją  i utrzymaniem dachu. 
Zastosować obróbki dachowe  systemowe lub wykonać indywidualnie
z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm. Rynny i rury spustowe odpowiednio fi150 mm i fi12mm wg. rozwiązań 
systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy.
    
f) Tynki wewnętrzne
Wykonać jako mokre cementowo-wapienne zwykłe, gładkie kat. III filcowane,   
 
g) Posadzki
Posadzka sceny, pomieszczenia pod sceną, sanitariaty - płytki 
gresowe mrozoodporne, trudnościeralne.
 Zadaszenie do grillowania - kostka brukowa  w obrzeżach  krawężnikowych.
      
h) Malowanie
Ściany wewnętrzne sceny oraz sufity wszystkich pomieszczeń 
malować farbami mrozoodpornymi.        
W sanitariatach i pomieszczeniach pod sceną ściany wyłożyć 
glazurą mrozoodporną do pełnej wysokości pomieszczeń. 
 
2.11 Instalacje wewnętrzne
Wewnętrzną instalacje wod.-kan. i elektryczną 
w pomieszczeniach pod sceną oraz sanitarnych wykonać wg załączonych projektów branżowych.
 UWAGA: Obiekty kubaturowe wchodzące w skład projektowanego Zespołu  
użytkowane będą sezonowo ( max.4 miesiace w roku) i nie wymagają 
sporządzenia charakterystyki termicznej.
3.   WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWL.-MONTAŻOWYCH
Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiory robót należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, zgod-
nie 
z Polskimi Normami, przepisami BHP i Prawa Budowlanego, oraz pod nadzorem osób z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
Wszystkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej mogą być wprowadzone po ich uzgodnieniu z autorem projek-
tu, odpowiednim organem nadzoru budowlanego i kierownikiem budowy.
Kierownik budowy winien wpisywać do Dziennika budowy odbiory poszczególnych elementów robót.
Do realizacji obiektu można używać jedynie materiałów posiadających niezbędne atesty i aprobaty lub potwierdzenia zgodności produktu
z Polską Normą. Roboty budowlane mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje zawodowe w danej specjalności.
Po zakończeniu realizacji obiekt należy zgłosić do użytkowania 
w odpowiednim organie nadzoru budowlanego.
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2B_OSTROWY IIB przedmiar PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 MAGAZYN NA SPRZĘT PŁYWAJACY
1

d.1 wycena indy-
widualna

Rozebranie istniejącej wiaty blaszanej na sprzęt pływający wraz z
wszystkimi koniecznymi pracami towarzyszącymi. Materiał złożyć na
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za
pomocą spycharek

m2

10.5*7.5 m2 78.750
RAZEM 78.750

3
d.1

KNR 2-01
0201-02

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3
w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - wykop pod fundamenty i ławę

m3

(10.20*2*1.0*0.45)+(7.20*2*1.0*0.45) m3 15.660
RAZEM 15.660

4
d.1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni w gruncie kat. III-IV - profilowanie podłoża pod kostkę
brukową

m2

10.0*7.0 m2 70.000
RAZEM 70.000

5
d.1

KNR 2-02
1101-01
analogia

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton pod ławy m3

0.1*0.5*[(10.20*2)+(7.20*2)] m3 1.740
RAZEM 1.740

6
d.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane fi 12

t

0.140 t 0.140
RAZEM 0.140

7
d.1

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty gładkie

t

0.034 t 0.034
RAZEM 0.034

8
d.1

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z
ręcznym układaniem betonu

m3

od -1,2 do -0,
9

h=0.3

0.3*0.4*[(10.20*2)+(7.20*2)] m3 4.176
RAZEM 4.176

9
d.1

KNR-W 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na go-
rąco ław fundamentowych betonowych

m2

[(10.20*2)+(7.20*2)]*0.4 m2 13.920
RAZEM 13.920

10
d.1

NNRNKB 202
0136-02

(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

0.8*0.24*[(10.0*2)+(7.0*2)] m3 6.528
RAZEM 6.528

11
d.1

KNR-W 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku
na gorąco - pierwsza warstwa

m2

[(10.0*2)+(7.0*2)]*0.24 m2 8.160
RAZEM 8.160

12
d.1

KNR 2-02
0604-08

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku
na gorąco - pierwsza warstwa

m2

0.8*[(10.20*2)+(7.20*2)] m2 27.840
RAZEM 27.840

13
d.1

KNR 2-02
0604-09

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku
na gorąco - druga i następna warstwa

m2

0.8*[(10.20*2)+(7.20*2)] m2 27.840
RAZEM 27.840

14
d.1

KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu

m2

10.0*7.0 m2 70.000
RAZEM 70.000

15
d.1

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warst-
wy po zagęszczeniu

m2

10.0*7.0 m2 70.000
RAZEM 70.000

16
d.1

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
piaskowej - podłoga w magazynie

m2

10.0*7.0 m2 70.000
RAZEM 70.000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.26



2B_OSTROWY IIB przedmiar PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.1
KNR-W 2-02
0112-02
analogia

Ściany warstwowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do
4.5 m - "MAX" 25

m2

(10.0+7.0)*2*3.5-(3.0*3.0*2) m2 101.000
RAZEM 101.000

18
d.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane fi 12 - szczegól A i B

t

0.120 t 0.120
RAZEM 0.120

19
d.1

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty gładkie

t

0.025 t 0.025
RAZEM 0.025

20
d.1

KNR 2-02
0212-12
analogia

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30
cm - szczegół A i B

m3

<szeczegół A>0.25*0.25*10.0+<szczegół B>0.6*0.25*10.0 m3 2.125
RAZEM 2.125

21
d.1

KNR-W 2-02
0803-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i
słupach

m2

(10.0+7.0)*3.5*2-(3.0*3.0*2) m2 101.000
RAZEM 101.000

22
d.1

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej

m3 drew.

0.4 m3 drew. 0.400
RAZEM 0.400

23
d.1

KNR-W 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyconej - rozstaw co 80 cm

m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

24
d.1

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

1.7 m3 1.700
RAZEM 1.700

25
d.1

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą
smarowania preparatami solowymi

m2

80.00 m2 80.000
RAZEM 80.000

26
d.1

KNR 0-21
4007-02
analogia

Pokrycie dachu z płyt sklejkowych - płyta OSB m2

(4.08+3.92)*10.0 m2 80.000
RAZEM 80.000

27
d.1

KNR-W 2-02
0504-01
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - papa ter-
mozgrzewalna podkładowa - podkład pod gont bitumiczny

m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

28
d.1

NNRNKB 202
0523-01

(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną m2

80.0 m2 80.000
RAZEM 80.000

29
d.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

101.00 m2 101.000
RAZEM 101.000

30
d.1

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 100
mm

m

10.60*2 m 21.200
RAZEM 21.200

31
d.1

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 100 mm m

3.5*4 m 14.000
RAZEM 14.000

32
d.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

(10.0+7.0)*3.5*2-(3.0*3.0*2) m2 101.000
RAZEM 101.000

33
d.1

KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą
- jednokrotne gruntowanie

m2

101.00 m2 101.000
RAZEM 101.000

34
d.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie
warstwy siatki na ścianach

m2

101.00 m2 101.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 101.000

35
d.1

KNR 0-23
0933-01
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. np. Bo-
lix - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

101.00-[(1.88*3)/2]*2 m2 95.360
RAZEM 95.360

36
d.1

KNR 0-23
0933-02
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. np. Bo-
lix - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

95.360 m2 95.360
RAZEM 95.360

37
d.1

KNR AT-22
0301-01
analogia

Okładziny elewacyjne z okładzin imitujących kamień naturalny w kolo-
rze jasnym

m2

[(1.88*3)/2]*2 m2 5.640
RAZEM 5.640

38
d.1

KNR-W 2-02
1032-01
analogia

Bramy uchylne garażowe roletowe z zamkami m2

3.0*3.0*2 m2 18.000
RAZEM 18.000

2 SANITARIATY
39

d.2
KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za
pomocą spycharek
Krotność = 0.7

m2

8.5*4.5 m2 38.250
RAZEM 38.250

40
d.2

KNR 2-01
0201-02

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3
w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - wykop pod fundamenty i ławę

m3

(8.10*2*1.0*0.45)+(4.1*2*1.0*0.45) m3 10.980
RAZEM 10.980

41
d.2

KNR 2-02
1101-01
analogia

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton pod ławy m3

0.1*0.5*[(8.10*2)+(4.10*2)] m3 1.220
RAZEM 1.220

42
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane fi 12

t

0.120 t 0.120
RAZEM 0.120

43
d.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty gładkie

t

0.022 t 0.022
RAZEM 0.022

44
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z
ręcznym układaniem betonu

m3

od -1,2 do -0,
9

h=0.3

0.3*0.4*[(8.1*2)+(4.1*2)] m3 2.928
RAZEM 2.928

45
d.2

KNR-W 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na go-
rąco ław fundamentowych betonowych

m2

[(8.1*2)+(4.1*2)]*0.4 m2 9.760
RAZEM 9.760

46
d.2

NNRNKB 202
0136-02

(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

0.8*0.24*[(8.1*2)+(4.1*4)] m3 6.259
RAZEM 6.259

47
d.2

KNR-W 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku
na gorąco - pierwsza warstwa

m2

[(8.1*2)+(4.1*4)]*0.24 m2 7.824
RAZEM 7.824

48
d.2

KNR 2-02
0604-08

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku
na gorąco - pierwsza warstwa

m2

0.8*[(8.10*2)+(4.10*2)] m2 19.520
RAZEM 19.520

49
d.2

KNR 2-02
0604-09

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku
na gorąco - druga i następna warstwa

m2

0.8*[(8.10*2)+(4.10*2)] m2 19.520
RAZEM 19.520

50
d.2

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkanio-
wym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym

m3

7.3*3.4*0.1 m3 2.482
RAZEM 2.482
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
51

d.2
KNR-W 2-02
1101-01
analogia

Podkłady z gruzobetonu  z dylatacją w budownictwie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na pod-
łożu gruntowym

m3

7.3*3.4*0.15 m3 3.723
RAZEM 3.723

52
d.2

KNR-W 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku
na gorąco - pierwsza warstwa

m2

7.3*3.4 m2 24.820
RAZEM 24.820

53
d.2

KNR-W 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku
na gorąco - druga i następna warstwa

m2

7.3*3.4 m2 24.820
RAZEM 24.820

54
d.2

KNR-W 2-02
0608-03

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

m2

7.3*3.4 m2 24.820
RAZEM 24.820

55
d.2

KNR-W 2-02
1116-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25
mm
Krotność = 2

m2

7.3*3.4 m2 24.820
RAZEM 24.820

56
d.2

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką
stalową

m2

7.3*3.4 m2 24.820
RAZEM 24.820

57
d.2

KNR-W 2-02
0112-02
analogia

Ściany warstwowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do
4.5 m - "MAX" 29

m2

(8.02+4.06)*2*2.66-[(0.9*2.0*2)+(1.0*2.0)+(0.4*0.4*6)] m2 57.706
RAZEM 57.706

58
d.2

KNR-W 2-02
0126-02

Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg. m2

3.4*2.66*2 m2 18.088
RAZEM 18.088

59
d.2

KNR-W 2-02
0126-01

Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/4 ceg. m2

1.3*2.0*2+(1.86*2.0) m2 8.920
RAZEM 8.920

60
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane fi 12

t

0.64 t 0.640
RAZEM 0.640

61
d.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty gładkie

t

0.01 t 0.010
RAZEM 0.010

62
d.2

KNR 2-02
0212-12
analogia

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30
cm - szczegół A i B

m3

0.25*0.25*8.0*2 m3 1.000
RAZEM 1.000

63
d.2

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej

m3 drew.

0.4 m3 drew. 0.400
RAZEM 0.400

64
d.2

KNR-W 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyconej - rozstaw co 80 cm

m3

0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900

65
d.2

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200

66
d.2

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą
smarowania preparatami solowymi

m2

48.436 m2 48.436
RAZEM 48.436

67
d.2

KNR 0-21
4007-02
analogia

Pokrycie dachu z płyt sklejkowych - płyta OSB m2

4.15*8.92+(1.28*8.92) m2 48.436
RAZEM 48.436

68
d.2

KNR-W 2-02
0504-01
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - papa ter-
mozgrzewalna podkładowa - podkład pod gont bitumiczny

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
48.436 m2 48.436

RAZEM 48.436
69

d.2
NNRNKB 202
0523-01

(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną m2

48.436 m2 48.436
RAZEM 48.436

70
d.2

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 100
mm

m

8.92*2 m 17.840
RAZEM 17.840

71
d.2

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 100 mm m

2.66*2 m 5.320
RAZEM 5.320

72
d.2

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

73
d.2

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - jedna warstwa - wełna o grubości 15 cm

m2

24.820 m2 24.820
RAZEM 24.820

74
d.2

NNRNKB 202
2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2

7.3*3.4 m2 24.820
RAZEM 24.820

75
d.2

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowa-
nych

m

1.2*7 m 8.400
RAZEM 8.400

76
d.2

KNR-W 2-02
1027-02
analogia

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe obite blachą w
kolorze ciemnobrązowym bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 -
fabrycznie wykończone (szerokość 90 cm w świetle)

m2

0.9*2.0*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

77
d.2

KNR-W 2-02
1027-02
analogia

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe obite blachą w
kolorze ciemnobrązowym bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 -
fabrycznie wykończone (szerokość 90 cm w świetle)

m2

1.0*2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

78
d.2

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do
lokalu - fabrycznie wykończone

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

79
d.2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fa-
brycznie wykończone - szrokość 90 cm łazienkowe

m2

1.8*4 m2 7.200
RAZEM 7.200

80
d.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS
UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany

m2

114.416 m2 114.416
RAZEM 114.416

81
d.2

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i
słupach

m2

114.416 m2 114.416
RAZEM 114.416

82
d.2

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2

[(7.3*2*2.5)+(3.4*2.66*6)+(1.3*2.1*4)+(1.86*2.1*2)+(4.4*2.1*2)]-[(0.9*
2.0*7)+(0.4*0.4*6)]

m2 114.416

RAZEM 114.416
83

d.2
KNR AT-22
0104-03

Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach
w zaprawie klejowej cienkowarstwowej

m

(15*2.66)+(21*2.1) m 84.000
RAZEM 84.000

84
d.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS
UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - podłoga i sufit

m2

7.3*3.4*2 m2 49.640
RAZEM 49.640

85
d.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwy-
kłą

m2

7.3*3.4 m2 24.820
RAZEM 24.820

86
d.2

KNR-W 2-02
1510-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - tynków gładkich bez gruntowania- podsufitka

m2
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7.3*3.4 m2 24.820

RAZEM 24.820
87

d.2
KNR-W 2-02
0127-05

Okna z luksferów 19x19x10 cm m2

0.4*0.4*6 m2 0.960
RAZEM 0.960

88
d.2

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt
styropianowych do ścian

m2

(8.02+4.06)*2*2.66-[(0.9*2.0*2)+(1.0*2.0)+(0.4*0.4*6)] m2 57.706
RAZEM 57.706

89
d.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie
warstwy siatki na ścianach

m2

57.706 m2 57.706
RAZEM 57.706

90
d.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą
- jednokrotne gruntowanie emulsją - przed oraz po wklejeniu siatki
Krotność = 2

m2

57.706 m2 57.706
RAZEM 57.706

91
d.2

KNR 0-23
0933-01
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. np. Bo-
lix - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

(8.02+4.06)*2*2.66-[(0.9*2.0*2)+(1.0*2.0)+(0.4*0.4*6)] m2 57.706
RAZEM 57.706

92
d.2

KNR 0-23
0933-01
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. np. Bo-
lix - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

57.706 m2 57.706
RAZEM 57.706

93
d.2

KNR 0-23
0933-02
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. np. Bo-
lix - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

57.706- 10.400 m2 47.306
RAZEM 47.306

94
d.2

KNR AT-22
0301-01
analogia

Okładziny elewacyjne z okładzin imitujących kamień naturalny w kolo-
rze jasnym

m2

[(2.0*2.6)/2]*4 m2 10.400
RAZEM 10.400

3 WIATY Z GRILEM
95

d.3
KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za
pomocą spycharek

m2

16.5*8.5 m2 140.250
RAZEM 140.250

96
d.3

KNR-W 2-01
0308-11
analogia

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m
(kat. gruntu IV) - wykopanie dołów pod stopy żelbetowe

dół.

14 dół. 14.000
RAZEM 14.000

97
d.3

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni w gruncie kat. III-IV - profilowanie podłoża pod kostkę
brukową

m2

16.5*8.5 m2 140.250
RAZEM 140.250

98
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane fi 12 - elementy ław, słupów i  płyt pod grille

t

0.200 t 0.200
RAZEM 0.200

99
d.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty gładkie

t

0.030 t 0.030
RAZEM 0.030

100
d.3

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 -
z zastosowaniem pompy do betonu

m3

(0.6*0.6*1.0*9)+(0.4*0.4*1.0*5) m3 4.040
RAZEM 4.040

101
d.3

KNR 2-02
0208-01

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek desko-
wanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do beto-
nu

m3

(0.25*0.25*2.0*3)+(0.25*0.25*2.43*3)+(0.25*0.25*3.25*3) m3 1.440
RAZEM 1.440

102
d.3

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

2.0*1.2*0.15*4 m3 1.440
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RAZEM 1.440

103
d.3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

(16.05+8.6)*2*0.2*0.2 m3 1.972
RAZEM 1.972

104
d.3

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

(16.05+8.6)*2 m 49.300
RAZEM 49.300

105
d.3

KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu

m2

16.05*8.6 m2 138.030
RAZEM 138.030

106
d.3

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warst-
wy po zagęszczeniu

m2

138.030 m2 138.030
RAZEM 138.030

107
d.3

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
piaskowej

m2

138.030 m2 138.030
RAZEM 138.030

108
d.3

KNR-W 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyconej - rozstaw co 80 cm

m3

3.128 m3 3.128
RAZEM 3.128

109
d.3

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

2.688 m3 2.688
RAZEM 2.688

110
d.3

KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

0.112 m3 0.112
RAZEM 0.112

111
d.3

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

0.131 m3 0.131
RAZEM 0.131

112
d.3

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drew-
na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 drew.

0.743 m3 drew. 0.743
RAZEM 0.743

113
d.3

KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180
cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew.

0.245 m3 drew. 0.245
RAZEM 0.245

114
d.3

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą
smarowania preparatami solowymi

m2

(2.94+7.28)*16.95 m2 173.229
RAZEM 173.229

115
d.3

KNR-W 2-05
0102-07
analogia

Belka stalowa HEA 200 + koszt belki (42,3 kg/m) t

[(16.95*3)*42.3]/1000 t 2.151
RAZEM 2.151

116
d.3

KNR 0-21
4007-02
analogia

Pokrycie dachu z płyt sklejkowych - płyta OSB m2

(2.94+7.28)*16.95 m2 173.229
RAZEM 173.229

117
d.3

KNR-W 2-02
0504-01
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - papa ter-
mozgrzewalna podkładowa - podkład pod gont bitumiczny

m2

173.229 m2 173.229
RAZEM 173.229

118
d.3

NNRNKB 202
0523-01

(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną m2

173.229 m2 173.229
RAZEM 173.229

119
d.3

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 100
mm

m

16.95*2 m 33.900
RAZEM 33.900

120
d.3

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 100 mm m
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2.0*6 m 12.000

RAZEM 12.000
121
d.3

KNR 4-01
0424-05

Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym miejsc.

4 miejsc. 4.000
RAZEM 4.000

122
d.3

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
do 25 cm - obróbki kominów grilowych

m2

(0.9+0.4)*0.20*2*4 m2 2.080
RAZEM 2.080

123
d.3 kalk. własna

Dostawia i montaż grila prefabrykowanego np. HUSALLA B.K. szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

124
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż zestawu meblowego drewnianego dla 6 osób (2
ławki 3 osobowe bez oparcia oraz stołu prostokątnego) np.  produkcji
EKOMEBEL

kpl

5 kpl 5.000
RAZEM 5.000

125
d.3

KNR AT-22
0301-01
analogia

Okładziny elewacyjne z okładzin imitujących kamień naturalny w kolo-
rze jasnym - obłożenie słupów żelbetowych oraz grilli betonowych

m2

<słupy>(0.25*4*2.0*3)+(0.25*4*2.43*3)+(0.25*4*3.25*3)+<grill>(0.9+
0.4)*1.9*4

m2 32.920

RAZEM 32.920
4 SCENA SEZONOWA Z ZADASZENIEM I ZAPLECZEM

126
d.4

KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za
pomocą spycharek

m2

12.0*7.0 m2 84.000
RAZEM 84.000

127
d.4

KNR 2-01
0202-02

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3
w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

12.0*7.0*2.0 m3 168.000
RAZEM 168.000

128
d.4

KNR 2-02
1101-01
analogia

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton pod ławy m3

0.1*0.5*[(12.0*2)+(6.5*2)] m3 1.850
RAZEM 1.850

129
d.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane fi 12

t

0.150 t 0.150
RAZEM 0.150

130
d.4

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty gładkie

t

0.032 t 0.032
RAZEM 0.032

131
d.4

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z
ręcznym układaniem betonu

m3

od -1,2 do -0,
9

h=0.3

0.3*0.4*[(11.6*2)+(6.2*5)] m3 6.504
RAZEM 6.504

132
d.4

KNR-W 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na go-
rąco ław fundamentowych betonowych

m2

[(11.60*2)+(6.2*5)]*0.4 m2 21.680
RAZEM 21.680

133
d.4

KNR-W 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku
na gorąco - pierwsza warstwa

m2

[(11.60*2)+(6.2*5)]*0.4 m2 21.680
RAZEM 21.680

134
d.4

NNRNKB 202
0136-02

(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

1.5*0.24*[(11.6*2)+(6.16*5)]-(1.4*1.0*3) m3 15.240
RAZEM 15.240

135
d.4

KNR 2-02
0604-08

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku
na gorąco - pierwsza warstwa

m2

1.5*[(11.60*2)+(6.16*2)] m2 53.280
RAZEM 53.280

136
d.4

KNR 2-02
0604-09

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku
na gorąco - druga i następna warstwa

m2

53.280 m2 53.280
RAZEM 53.280
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137
d.4

KNR 2-02
0208-07

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek desko-
wanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do beto-
nu

m3

5.7*0.24*0.24*2 m3 0.657
RAZEM 0.657

138
d.4

KNR-W 2-02
0112-02
analogia

Ściany warstwowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do
4.5 m - "MAX" 29

m2

<piwnice>1.0*[(11.6*2)+(6.16*5)]-[(1.4*1.0*3)+(0.6*2.0*3)]+<nadzie-
mie>(2.26*5.76)+(1.7*1.25)+[(4.07*1.25)/2]+(9.6*2.23)+(2.23*1.5)+
[(0.27*1.5)/2]

m2 88.842

RAZEM 88.842
139
d.4

KNR-W 2-02
0127-05

Okna z luksferów 19x19x10 cm m2

0.6*2.0*3 m2 3.600
RAZEM 3.600

140
d.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane fi 12 - elementy ław, słupów i  płyt pod grille

t

0.950 t 0.950
RAZEM 0.950

141
d.4

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty gładkie

t

0.200 t 0.200
RAZEM 0.200

142
d.4

KNR 2-02
0212-12
analogia

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30
cm

m3

0.24*0.24*6.0*2 m3 0.691
RAZEM 0.691

143
d.4

KNR 2-02
0212-11
analogia

Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych o szerokości do 30
cm

m3

0.24*0.24*6.0*2 m3 0.691
RAZEM 0.691

144
d.4

KNR 2-02
0216-01
0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie lub na żebrach - z
zastosowaniem pompy do betonu

m2

10.0*6.0 m2 60.000
RAZEM 60.000

145
d.4

KNR 2-02
0218-01
analogia

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne - z zastosowaniem
pompy do betonu - schody na gruncie do piwnicy - schody na scenę

m3

1.200 m3 1.200
RAZEM 1.200

146
d.4

KNR 2-02
0218-01
analogia

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podło-
żu - z zastosowaniem pompy do betonu - schody do piwnicy

m3

1.762 m3 1.762
RAZEM 1.762

147
d.4

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej

m3 drew.

0.218 m3 drew. 0.218
RAZEM 0.218

148
d.4

KNR-W 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyconej - rozstaw co 80 cm

m3

<krokiew 8x16>1.528+<krokiew 7x14>0.214 m3 1.742
RAZEM 1.742

149
d.4

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0.899 m3 0.899
RAZEM 0.899

150
d.4

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drew-
na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 drew.

0.204 m3 drew. 0.204
RAZEM 0.204

151
d.4

KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180
cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew.

0.132 m3 drew. 0.132
RAZEM 0.132

152
d.4

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

0.083 m3 0.083
RAZEM 0.083

153
d.4

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą
smarowania preparatami solowymi

m2

< scena>(1.0+6.52)*10.60+<zejście do piwnicy>(1.93*6.6) m2 92.450
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RAZEM 92.450

154
d.4

KNR-W 2-05
0102-07
analogia

Belka stalowa HEA 200 + koszt belki (42,3 kg/m) t

[(10.6)*42.3]/1000 t 0.448
RAZEM 0.448

155
d.4

KNR 0-21
4007-02
analogia

Pokrycie dachu z płyt sklejkowych - płyta OSB m2

< scena>(1.0+6.52)*10.60+<zejście do piwnicy>(1.93*6.6) m2 92.450
RAZEM 92.450

156
d.4

KNR-W 2-02
0504-01
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - papa ter-
mozgrzewalna podkładowa - podkład pod gont bitumiczny

m2

92.450 m2 92.450
RAZEM 92.450

157
d.4

NNRNKB 202
0523-01

(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną m2

92.45 m2 92.450
RAZEM 92.450

158
d.4

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 100
mm

m

10.60*2+6.6 m 27.800
RAZEM 27.800

159
d.4

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 100 mm m

4.08*2+3.37*2+2.01 m 16.910
RAZEM 16.910

160
d.4

KNR-W 2-15
0224-02

Studnie rewizyjne o śr. 800 mm z kręgów betonowych, wewnątrz bu-
dynków wykonywane w gotowym wykopie, o głębokości do 1.5 m -
studzienka do wypompowywania wody splywającej ze schodów

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

161
d.4

KNR 7-07
0101-01
analogia

Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o na-
pędzie elektrycznym o masie 0.05 t - pompa pływakowa do ścieków
np. KP 150 "Grundfoss" - z wyprowadzeniem na zewnątrz budynku

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

162
d.4

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkanio-
wym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym - podłoga piwni-
cy

m3

[(3.06*4.2*2)+(2.92*4.2)+(9.76*1.2)+(4.0*1.2)]*0.10 m3 5.448
RAZEM 5.448

163
d.4

KNR-W 2-02
1101-01
analogia

Podkłady z gruzobetonu  z dylatacją w budownictwie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na pod-
łożu gruntowym - podłoga piwnica

m3

[(3.06*4.2*2)+(2.92*4.2)+(9.76*1.2)+(4.0*1.2)]*0.15 m3 8.172
RAZEM 8.172

164
d.4

KNR-W 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku
na gorąco - pierwsza warstwa - podłoga piwnicy

m2

(3.06*4.2*2)+(2.92*4.2)+(9.76*1.2)+(4.0*1.2) m2 54.480
RAZEM 54.480

165
d.4

KNR-W 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku
na gorąco - druga i następna warstwa - podłoga piwnicy

m2

54.480 m2 54.480
RAZEM 54.480

166
d.4

KNR-W 2-02
1116-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25
mm - podłoga piwnicy
Krotność = 2

m2

54.480 m2 54.480
RAZEM 54.480

167
d.4

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką
stalową - podłoga piwnicy

m2

54.480 m2 54.480
RAZEM 54.480

168
d.4

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowa-
nych

m

1.2*4 m 4.800
RAZEM 4.800

169
d.4

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do
lokalu - fabrycznie wykończone

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

170
d.4

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fa-
brycznie wykończone - szrokość 90 cm

m2

1.8*4 m2 7.200
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RAZEM 7.200

171
d.4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS
UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany

m2

[(3.06+4.2)*4*2.5]+[(2.92+4.2)*2*2.5]+[(9.76+1.2)*2*2.5]+[(4.0*2*2.5)+
(1.2*2.5)]-[(0.9*2*4*2)+(0.6*2.0*3)]

m2 168.000

RAZEM 168.000
172
d.4

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i
słupach

m2

[(3.06+4.2)*4*2.5]+[(2.92+4.2)*2*2.5]+[(9.76+1.2)*2*2.5]-[(0.9*2*4*2)+
(0.6*2.0*3)]

m2 145.000

RAZEM 145.000
173
d.4

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2

145.000 m2 145.000
RAZEM 145.000

174
d.4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS
UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - podłoga i sufit

m2

54.480*2 m2 108.960
RAZEM 108.960

175
d.4

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwy-
kłą - podłoga piwnicy

m2

54.480 m2 54.480
RAZEM 54.480

176
d.4

KNR-W 2-02
1510-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - tynków gładkich bez gruntowania- sufit

m2

54.480 m2 54.480
RAZEM 54.480

177
d.4

KNR 0-29
0635-01

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technolo-
gii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie - podłoga
sceny

m2

9.52*6.0 m2 57.120
RAZEM 57.120

178
d.4

KNR 0-29
0640-04

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działa-
niu pod ciśnieniem - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 - podłoga
sceny

m2

57.120 m2 57.120
RAZEM 57.120

179
d.4

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwy-
kłą - podłoga piwnicy

m2

54.480 m2 54.480
RAZEM 54.480

180
d.4

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą
- jednokrotne gruntowanie emulsją - przed oraz po wklejeniu siatki
Krotność = 2

m2

88.842*2 m2 177.684
RAZEM 177.684

181
d.4

KNR 0-23
0933-01
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. np. Bo-
lix - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

177.684 m2 177.684
RAZEM 177.684

182
d.4

KNR 0-23
0933-02
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. np. Bo-
lix - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

177.684 m2 177.684
RAZEM 177.684

183
d.4

KNR AT-22
0301-01
analogia

Okładziny elewacyjne z okładzin imitujących kamień naturalny w kolo-
rze jasnym

m2

(2.8*0.24*4*2)+(2.3*0.24*4) m2 7.584
RAZEM 7.584

184
d.4 kalk. własna

Barierka ze stali nierdzewnej wg. rysunku (dostawa i montaż) m

<wejście na scenę> 2.3*2+<zejście do piwnicy>6.7 m 11.300
RAZEM 11.300
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