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Kosztorys 

Opis J.m. Ilość Cena Wartość 

3. KNR4-01 0701-0500 
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy 
cementowo-wapiennej o pow. ponad 5m2 na: ścianach, 
filarach pilastrach 

m2 75,2300 

4. KNRO-23 2611-0100 
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką 
- mokrą przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 

m2 75,2300 

5. KNRO-23 2614-1100 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem 
Atlas Stopter; zamocowanie listwy cokołowej 

m 9,0800 

6. KNRO-23 2614-0101 
Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu systemem Atlas 
Stopter; ręczne wykonanie wyprawy z tynku mineralnego Atlas 
Cermit SN 20 lub Atlas Cermit DR 20 na warstwie 
podkładowej i osiatkowanych płytach styropianowych gr Mcm 

m2 75,2300 

7. KNRO-23 2614-1000 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem 
Atlas Stopter; ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym 

m 14,0000 

10. KNRO-23 2611-0200 
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką 
- mokrą przez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas 
Uni-Grunt 

m2 75,2300 

11. KNR 2-02 1505-1100 
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych; 
betonu - dwukrotne bez gruntowania farba Tikurilla kolor jasny 

m2 75,2300 

14. KNR 4-01 0535-0400 
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 

m 3,2000 

15. KNR 4-01 0504-0100 
Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej holenderki 
układanej na sucho 

m2 12,2000 

16. KNR 4-01 0414-1000 
Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką, odstęp łat 
ponad 16cm 

m2 18,3000 

17. KNR 4-01 0414-0200 
Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 25mm 

m2 18,3000 

18. KNR 4-01 0533-0200 
Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i 
nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i 
krawędzi balkonowych blachą ocynkowaną-pas podrynnowy 

m2 1,1200 

19. KNR 4-01 0524-0400 
Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych o 
średnicy 10cm, w odcinkach o długości ponad 1m, blachą 
ocynkowaną 

m 3,2000 

20. KNR 4-01 0414-1100 
Wymiana desek czołowych 

m 9,0000 

21. KNR 4-01 0532-0400 
Uzupełnienie pokrycia bocznych ścian okien prostokątnych 
blachą ocynkowaną-poz.zastępcza obicie wiatrownic 

m2 2,7000 



Opis J.m. Ilość Cena Wartość 

22. KNR2-02 1610-0100 m2 82,4900 
Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 
10m 

23. KNR 2-02 1610-0900 r-g 83,2800 
Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne; praca 
rusztowań 

24. KNR4-01 0108-1100 m3 3,5000 
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km 

25. KNR4-01 0108-1200 m3 10,5000 
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi; dodatek za każdy następny 1km 

Wyniki kosztorysu 

Razem wartość pozycji kosztorysu 


