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Kosztorys 

Opis J.m. Ilość Cena Wartość 

1. KNR 4-01 1202-0900 
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. 
podłogi ponad 5m2 

m2 120,2500 

2. KNR 0-23 2613-0800 
Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Roker; ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem metalowym 

m 87,0000 

3. KNR 4-01 0711-0300 
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, na 
ścianach płaskich i słupach prostokątnych o pow. do 5m2 w 
jednym miejscu, z zaprawy cementowo-wapiennej, na podłożu 
z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - wapno 
suchogaszone 

m2 5,0000 

4. KNR 4-01 0705-0700 
Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III szerokości do 
10cm, na murach z cegieł lub ścianach z betonu, 
pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi - wapno 
suchogaszone 

m 37,0000 

5. KNR 2-02 2009-0200 
Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe z gipsu 
szpachlowego grub. 3mm, wykonywane ręcznie na ścianach o 
podłożu tynkowym 

m2 75,4700 

6. KNR 2-02 2009-0700 
Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie; dodatek za pogrubienie o 2mm tynków 
ścian 

m2 38,4800 

7. KNR 2-02 2009-0400 
Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe z gipsu 
szpachlowego grub. 3mm, wykonywane ręcznie na stropach o 
podłożu tynkowym 

m2 44,7800 

8. KNR 2-02 2009-0800 
Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie; dodatek za pogrubienie o 2mm tynków 
stropów 

m2 44,7800 

9. ZKNRC-1 0101-07 
Bezspoinowy system dociepleń CERESIT 
VWS.Przygotowanie podłoża. Gruntowanie podłoża 
jednokrotnie 

m2 36,9900 

10. NNR 9 0940-0301 
Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na 
małych powierzchniach do 5m2 w jednym miejscu. 
Powierzchnia otynkowania do 5m2, z wyprawy Ceresit 
CT77-tynk mozaikowy 

m2 36,9900 

11. KNR 2-02 1505-0100 
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; 
tynków gładkich - dwukrotne bez gruntowania kolor jasny 
ściany 

m2 75,4700 

12. KNR 2-02 1505-0100 
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; 
tynków gładkich - dwukrotne bez gruntowania kolor biały sufity 

m2 44,7800 

13. KNR4-01W 1206-0500 
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych. 

m2 53,9900 
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Malowanie ścian dwukrotne z dwukrotnym, szpachlowaniem 
/f.olejna naw./ 

14. KNR4-01W 1207-0200 
Malowanie farbami olejnymi pasów,(cokołów) o wys.do 20 cm. 
Malowanie dwukrotne pasów cokołów /farba olejna 
nawierzchniowa/ 

m 38,5000 

15. KNR4-01W 1209-0801 
Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej. 
Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej o pow.ponad 1.0 m2. 
/farba ftalowa nawierzchniwa/ 

m2 9,6000 

16. KNR4-01 0820-0300 
Przybicie do podłóg płyt OSB gr.22cm 

m2 17,1400 

17. KNR4-01 0820-0300 
Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych, poz.zastępcza 
obicie stopni schodowych sklejką wodoodporną 

m2 12,9000 

18. KNR2-02W 1125-0100 
Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych. 
Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny 
rulonowej /wykładzina z klasą odporności ogniowej/ 

m2 12,9000 

19. KNR2-02W 1123-0200 
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Posadzki z 
wykładzin z tw.sztucz. bez warstwy izolacyjnej - rulonowe. na 
kleju winylowym /wykładzina z klasa odporności ogniowej/ 

m2 17,1400 

20. KNR2-02W 1124-0700 
Posadzki z tworzyw sztucznych, wykładzin tekstylnych 
dywanopodobnych. Listwy przyścienne drewniane 

m 38,5000 

21. KNR 2-02W 1124-0700 
Posadzki z tworzyw sztucznych, wykładzin tekstylnych 
dywanopodobnych. Listwy przyścienne drewniane 
/poz.zastępcza ćwierćwałek na stopnie schodowe/ 

m 67,5000 

22. KNR2-02W 1124-0700 
Posadzki z tworzyw sztucznych, wykładzin tekstylnych 
dywanopodobnych. Listwy przyścienne drewniane 
/poz.zastępcza listwy stalowe na krawędziach stopni 
schodowych/ 

m 43,0000 

23. KNR4-03W 1017-0100 
Mechaniczne wiercenie otworów w drewnie,tworzywach 
sztucznych i metalu. Podłoże drewniane - # otworu do 10 mm 
/montaż listew stalowych na stopniach schodowych/ 

szt 258,0000 

24. KNR4-03W 1016-0300 
Osadzenie kołków. Kołek metalowy rozporowy o # do 6 mm. 
montowany na ścianie lub stropie 

szt 258,0000 

25. KNR 4-01 1212-0500 
Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów 
prostych drewnianych, bez miniowania /poz.zastępcza/ 

m2 12,8700 

26. KNR 4-01 1209-1000 
Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej 
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2 
/schody, belki policzkowe/ 

m2 19,8000 

27. KNR 4-01 1212-3700 
Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i 
gazowych o średnicy ponad 200 do 300mm, bez miniowania 

m 40,2000 
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28. KNR4-01 1215-0800 
Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i 
betonowych 

m2 46,3000 

29. KNR4-01 0108-0900 
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi 
na odległość do 1 km 

m3 1,0000 

30. KNR4-01 0108-1000 
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi; 
dodatek za każdy następny 1km 

m3 3,0000 

Wyniki kosztorysu 

Razem wartość pozycji kosztorysu 


