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lzolacia pionowa budynku Plac Konstytucji 3 Mala 24

KOSZTORYS

Opis

1. KNR 4-01 0212-0100
Rozelbrranie element6w betonowych niezbrojonych grub. do 15cm owymiarach : 11,60x 1,5x0,15 = 2,61

Jednostka: 1 m3 llo56 rob6t: 2.6'100

Robocizna 13,81000

Kos:Iy bezpoSrednie pozycji

2. KNtt 4-01 0104-0200
Wyltopy o Scianach pionowych, pr4y odkrywaniu odcinkami istniejqcych fundamentdw, glqbokoSci rlo
l,e's<2,7 x 1,0 = 1)1,32 m3

Jedrrostka: 1 m3 llo56 rob6l 1,3200

Roboc;izna

Kos;ty bezpoSrednie p

3. KNtl4-01 0701-0500

1 5m i1v grunc el

Odbic;ie tynkowwewngtrznychzzaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5mi2l na: 6cianach, filarabh pil

2,6'= 110,16 m2

Jednostka: 1 m2 llo56 rob6t:30,1600

Robocizna

Koszgr bezpoSrednie

4. KNtt 2-02 0901-0100
Tynki ;zwykle kategorii ll na Scianaqh plaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie) wykonywane rgpzrrie

Jednostka: 1 m2 llo56 rob6t: 30.1600

Robocizna

zapralva cementowo-wapienna M2 (m. 115)

zapralva cementowo-wapienna M7 (m. S0)

2uraw okienny przenoSny

Mat.pomocnicze % 1.50

Kosz\r bezpoSrednie

5. KN|R 2-02 0603-0100
Przeroiwwilgociowe p,owloka izolacyjna pionowa wykonywana na zimno z emulsji asfaltowej - pienrvsza warstlrva

Jednostka: 1 m2 llo56 robot: 30.1600
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Robooizna

emulsja asfaltowa izola cyjna

wycrqg

Srodelr transporlowy

Mat.lromocnicze % 1,50

Robocizna

emulsja asfaltowa izola cyjna

wycrilel

Srodekl transportowy

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszt)' bezposrednie P czYcji

6. KNtt 2-02 0603-Cr200
Pzerciwwilgociowr: powloka izolacyjna pionowa wykonywana na zimno z e ulsji ar;faltowej - ka2da nastgpna wa

Jednostka: 1 m2 lloSc rob6t: 30,'1600

0,08200

0,30000

0,00040

0,00040

Koszg' bezpoSrednie p czycji

7. KNIR 2-02W 06rDti-0401 i

lzoletcje przeciwwodtte z papy. lzolacje pow.poziom.na lepiku asf.na zimno - zagrunl,.roztworem asf.. warstwa
pap)/ iasf.na osnowie z ta6my lub folii alum.

Jednostka: 1 m2 llo56 rob6t: 30.'1600

vsla z

-tRoboci:zna

roztw6r asfaltowy do grunt.

lepik as;falt.stos.na zimno

r-g

Kg

kg

o,25600 |

0,5ooo0 |

2,00000
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Opis

paper ilsfaltowa nil o::;n

dreu,,no opalowe

wycrq(l

Srodek transportowy

Mat. pomocnicze '/o

bezpoSrednie p

8" KNll4-01 0108-0200
Wpvoz ziemi samoc;hodami skrzyniowymi na odleglosc do 1km; grunt kat.lll
Jednostka: 1 m3 llo6i rob6t: 31,3200

J.m. Norma Cena R M

.z ta5my lub folii lal.

1,50

m2

kg

m-g

m-g

'1 ,15000

1 ,1 0000

0,00520

0,00630

ozycJl

do 5t

Kosztlt bs2p6Srednie pozycji

9. KNlt z-',tgw 0408-0200
Kanaly z rur typu F,VC lqczone na wcisk. Rury kanalizacyjne pvc o sredn. zewn. 'ltlO mm
Jednostka: 100 m llo6c rob6t:0.1200

Robocrizna

samocir6d skrzyniowy

Roboci,zna

rury PCV kanaliz.zewn kiel

samoc;h6d skrzyniowy

z uszcz.kl.\,S

r-g

m-g

r-g

m

m-g

34,50000

1 02,00000

0,83000

Mat.lromocnicze % 2,50

Kosz.ty' bs7p65...6.1.

10. l(lNR 2-15W 0222-0300
Czy:;z:.czaki z PVC kanalizacyjne. Clyszczakz PVC o Srednicy 160 mm o polqczeniu wciskowym
Jedno:stka: 1 szt llos6 robot: 1.0000

Roboci:zna

czy stzc:zzak PCV ka n a I iz.wewn

Srodt;k transporlowy

Mat.pornocnicze 7o

r-g

szt

m-g

#160 mm

0

1,

0,01000

15cm w gruncie kat.l-ll

I f--

0,20

Koszty'bezpoSrednie

11. l(VR 4-01 0105.0100
Zasyplwanie wykoptiw z przerzuteftr ziemi na odleglo6c do 3m i ubiciem warstwanli co
Jedncrrstka: 1 m3 lloS6 rob6t: 31.3200

Robcrci:zna

Zwir

Koszty bezpoSrednie pozycji

12. ](NlR 2-02 1101-0100
Podklady betonowe rra podlozu gruhtowym, o wymiarach : 11,60 x 1,00 x.0,15 = 1 ,7,tm3
Jednc,stka: 1 m3 llo6c rob6t: 1,7400

Robc,ci;zna

beton ;zwykly

Mat.pomocnicze %

Koszty bezpoSrednie

13. l0{rR 2-02 1106-0100
Posacl;zki cementowo wtazz cokoli(ami grubo6ci 25mm, zalarle na ostro
Jednostka: 1 m2 llo6c rob6t: 11.6000

Roboci:lna

zapr€r!\rit cementowa Ml2 (m.80)

maser asfaltowa izolerc;y.ina

drewno opalowe

wycr€lg

Sroderk lransportowy

r-g

m3

kg

kg

m-g

m-g

0,75920

0,02720

0,08500

0,1 5000

0,03870

0,00030

llo56 rob6t: q1,3200

m3

1,04000

1,00000

r-Y

m3

1,50
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Mat.pomocnicze % '1 .50

Kos;:tv bezpo6rednie pozycji

14. KNR 0-11 0317-0101
Nawierzchnie z Polb,ruku na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawq.Polbruk
10, prrdsypka gruboSci 50mm (koslk aw m2).1 1,60 x 0,5 = 5,80 m2

Jednostka: 1m2 llo6c robot: 5.8000

Robr>c;izna

piasr:kr

cement portlan.35 berz dodatkow

wooa

tarcza diament.do citpc,kamieni nat.i betonu

kostker brukowa betonowa

ubijak spalinowy

pila do ciqcia plytek

obtzei::^ trawn ikowe betonowe 1 00x30xBcm

piasek do nawierzchni drogowych

cemr:nt portlan.35 z dodatkami

woda

IVPLI

m3

t

m3

5Zt

m2

m-g

m-g

1,25060

0,08450

0,01't 10

0,01600

0,00030

1,02000

0,05300

0,

Mat.pomocnicze % 0.50

bezpoSrednie pozycji

15. KNR 2-31 0407.0500
Obnzel,Za betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypellnienie spoin zapraWq c$mentow{t
fa,{'.,.^+f.^' 4AA * ll^AA -^LAL. ^ 

4^4AJednostka: 100 m lloS6 rob6t: 0.1210

27,71000

1 02,00000

0,55000

0,1 6000

0,1 4000

Mat.r:omocnicze %

Kosz:ty

16. l(l\lR 2-25 O417"O1OO I

Barierki ochronne :z rlesek na slupkprch drewnianych. Budowa - barierki ochronne
Jednostka: 1 m llo56 robot: 21.0000

Robocizna

sluplii z: krawqdz.pomal.farba bialq i czerw

r-g

m

m3

t

m3

0 00800

0 00700

0 00600deski pomalowane farba bialq i czenivorl;1

Koszt)' bezPoSrednie

17. l(lNR 2-25 0417.,0200
Barierl<i ochronne ;z rlesek na slupkpch drewnianych. Rozebranie - barierki ochronne
Jedno,stka: 1 m llo56 robot: 21.0000

Koszty' bezpoSrednie p'rzycji

18, t(lNR 2-25 04'16.,0200
Kladkidla pieszycfr. Budowa - klad(idla pieszych na ramach

Jednorstka: 1 m3 drewna llo56 rob6t: 0.1000

Roboci:zna

drewno okrqgle na stenrple

71 ,11

bale iglaste obrz.nas;.wym. kl.2 50-100mm

gwol:dz:ie budowlane okrqgle gole

klamry ciesielskie

pila tarczowa

Srodek transportoWy

r-g

m3

m3

Kg

Kg

m-g

m-g

0,

0,

0,43000

1,87000

0,1 8000

0,35000

r-g

m3

m3

Koszty' bezpoSrednie
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