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Remont pomieszczeń w budynku remizy OSP w Szczepanowicach

Inwestor: Urząd Gminy w Pleśnej, 33-171 Pleśna 240
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Kosztorys Remont pomieszczeń w budynku remizy OSP w Szczepanowicach
1 Rozdział Remont pomieszczenia kuchni
1.1 Element Kuchnia: roboty budowlane rozbiórkowe

1 DC 20/121/2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi m2 19,45

2 KNR 401/807/4 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2 19,45

3 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone gr. 15cm m3 2,92

4 KNRW 
401/1011/3

Rozbiórka pieca, trzonów kuchennych, stołówkowych i kotłowych, oblicowanie ścianek nad trzonami - 
rozebranie pieca i 2szt zlew do zmywania
Krotność=2 m2 8,35

5 DC 20/121/1 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian m2 40,16

6 ZKNR C 2/803/1 Przygotowanie podłoża, skucie skorodowanego betonu na głębokość do 1 cm, powierzchnie poziome i 
pionowe, ręcznie - poniżej płytek na wysokość 20cm - gr. 2cm
Krotność=2 m2 3,72

7 KNNR 6/101/7 Koryta wykonywane ręcznie, głębokość 10˙cm, kategoria gruntu III-IV - krotność 2,7 do gr. 27cm
Krotność=2,7 m2 21,05

8 KNR 
1901/1019/4

Demontaż ościeżnic  drewnianych drzwiowych "70"
m2 1,44

9 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, grubość ponad 1/2 cegły - 
poszerzenie na drzwi "90" m3 0,24

10 KNRW 
401/109/5

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii I-II
m3 5,68

11 KNRW 
401/109/8

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, na każdy następny 1˙km
Krotność=4 m3 5,68

12 KNRW 
401/106/5

Usunięcie gruzu z budynku
m3 7,07

13 KNR 401/108/9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 7,07

14 KNR 401/108/16 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km - do 10km
Krotność=9 m3 7,07

15 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu z rozbiórki
m3 7,07

1.2 Element Kochnia: posadzka

16 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton B-10 gr.10cm
m3 2,11

17 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
- hydroizolacja z folii PE gr. 0,3mm m2 21,05

18 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho 
jednowarstwowe - styropian gr. 10cm m2 21,05

19 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko m2 21,05

20 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm - krotność 3 do 
gr. 5cm
Krotność=3 m2 21,05

21 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 21,05

22 KNR 202/1115/6 Gruntowanie podłoża pod płytki m2 21,05

23 NNRNKB 
202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 
m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30 m2 21,05

1.3 Element Kuchnia: ściany i sufit, montaż drzwi, okap kuchenny

24 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami
m3 0,59

25 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek m3 0,09

26 KNR 401/203/13 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego,podlewki pod belki stalowe nadproża m2 0,30

27 KNNR 7/206/1 Konstrukcje podparć,z blachy stalowej gr.12mm- pod belki stalowe nadproży t 0,02

28 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, IPE 
100˙mm (nadproże) m 5,60

29 Kalkulacja 
indywidualna

Połączenie belek nadproży stalowych śrubami z nawierceniem otworów dla tuleji z rury fi.32/2,5mm i 
skręcenie śrubami  M16 dł.60cm i szt 3,00

30 KNR 202/123/1 Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji żelbetowych lub stalowych, ścian i słupów - cegłami, 
grubość 1/4˙cegły m2 0,42

31 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m 1,40

32 KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej m2 1,40

33 KNR 202/1115/6 Gruntowanie podłoża pod płytki m2 46,49

34 KNR 202/829/6 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda zwykła m2 46,49

35 KNR 909/302/2 
(1)

Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD˙60/27, sufit 1-warstwowy, na ruszcie 
podwójnym m2 21,05

36 KNKRB 
2/1402/5

Malowanie podłoży i płyt gipsowych malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowa- nych farba 
emulsyjna z gruntowaniem dwukrotne - sufit i ościeża z płyt g-k m2 22,30

37 KNR 202/1019/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne "90", wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 1-dzielne, do 2.0˙m2
z ościeżnicą i klamką m2 1,85

38 KNR 913/102/9 Ochrona narożników wypukłych kątownikami m 5,00
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39 KNNR 2/1703/2 
(2)

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach belkach i ościeżach na 
zaprawie, pojedyncze, na paskach, płyty grubości 12,5˙mm - szpalety m2 1,25

40 KNNRW 2/902/1 Tynki cienkowarstwowe wykonywane na mokro z gotowych mieszanek, tynk grubości 10 mm, 2-warstwowo, 
na ścianach, maszynowo - zatynkowanie po oknie m2 1,25

41 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż okapu gastronomicznego skośnego w dół ze stali CrNi o wymiarach 70x120cm wysokość 
40cm wraz z kanałem Fi 200mm o długości 2m kpl 1,00

1.4 Element Kuchnia: roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne

42 Kalkulacja 
indywidualna

Przerobienie podejścia wod-kan pod urządzenia
podejście 2,00

43 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie nowego punktu zasilania elektrycznego wraz z okablowaniem
punkt 4,00

44 KNR 1326/105/1 Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych dwubieg. 10A szt 5,00

45 KNR 403/307/6 Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego, łącznik p.t. w puszce szt 2,00

46 KNR 403/307/1 
(1)

Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego, łącznik p.t. w puszce
szt 1,00

47 KNNR 5/502/2 Montaż opraw oświetleniowych np. TRIO kpl 4,00
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2 Rozdział Remont pomieszczenia przedsionka
2.1 Element Przedsionek: roboty budowlane rozbiórkowe

48 KNR 401/807/4 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2 25,60

49 KNR 
1901/1019/4

Demontaż ościeżnic  drewnianych drzwiowych "80"
m2 3,28

50 DC 20/120/5 Rozbiórka okładzin  z boazerii m2 27,83

51 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, grubość ponad 1/2 cegły - 
poszerzenie na drzwi "90" i "100" m3 0,25

52 KNRW 
401/106/5

Usunięcie gruzu z budynku
m3 1,53

53 KNR 401/108/9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 1,53

54 KNR 401/108/16 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km - do 10km
Krotność=9 m3 1,53

55 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu z rozbiórki
m3 1,53

2.2 Element Przedsionek: posadzka

56 KNR BC 3/803/1 Warstwa szczepna z emulsji szczepnej m2 25,60

57 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko m2 25,60

58 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm - krotność 3 do 
gr. 5cm
Krotność=3 m2 25,60

59 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 25,60

60 KNR 202/1115/6 Gruntowanie podłoża pod płytki m2 25,60

61 NNRNKB 
202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 
m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30 m2 25,60

62 NNRNKB 
202/2809/4 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia 
ponad 10˙m2, płytki 10x30, zaprawa "Atlas" m 16,44

2.3 Element Przedsionek: ściany i sufit

63 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek m3 0,06

64 KNRW 
202/132/5

Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych
m 2,60

65 KNRW 
401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5˙m2
m2 73,32

66 KNR 202/815/3 Wewnętrzna gładź gipsowa na ścianach, 1-warstwowa m2 47,72

67 KNR 202/815/5 Gładź gipsowa na sufitach, 1-warstwowa m2 25,60

68 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie ścian i sufitów m2 73,32

69 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 19,17

70 KNNRW 
3/1004/2

Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany bez szpachlowania, 2-krotne - lamperia 
do 1,6m m2 28,54

71 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 25,60

72 KSNR 2/1202/3 Drzwi stalowe pełne - schowek m2 1,47

73 KNR 202/1019/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne "90", wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 1-dzielne, do 2.0˙m2
z ościeżnicą i klamką m2 1,85

74 KNR 913/102/9 Ochrona narożników wypukłych kątownikami m 10,00

75 KNNR 2/1703/2 
(2)

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach belkach i ościeżach na 
zaprawie, pojedyncze, na paskach, płyty grubości 12,5˙mm - szpalety m2 2,50

76 DC 21/704/1 (1) Analogia / Montaż parapetu PCV z profilem bocznym - nakładka szer. 27-30cm m 1,46

2.4 Element Przedsionek: roboty instalacyjne elektryczne

77 KNR 403/307/1 
(1)

Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego, łącznik p.t. w puszce
szt 1,00

78 KNNR 5/502/2 Montaż opraw oświetleniowych np. Rastrowa nastropowa kpl 3,00
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3 Rozdział Remont pomieszczenia korytarza
3.1 Element Korytarz: roboty budowlane rozbiórkowe

79 KNR 401/807/4 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - posadzka, parapety, cokoliki m2 5,71

80 ZKNR C 2/803/1 Analogia / Przygotowanie podłoża, skucie skorodowanego betonu na głębokość do 1 cm, powierzchnie 
poziome i pionowe, ręcznie - skucie kapinosów na schodach lastrico
Krotność=2 m2 3,74

81 DC 20/120/5 Analogia / Rozbiórka okładzin z sidingu m2 60,49

82 KNR 401/329/5 Analogia / Wykucie otworu w suficie dla schodów strychowych - poszerzenie na otwór 80x100cm m3 0,16

83 KNRW 
401/106/5

Usunięcie gruzu z budynku
m3 0,52

84 KNR 401/108/9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 0,52

85 KNR 401/108/16 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km - do 10km
Krotność=9 m3 0,52

86 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu z rozbiórki
m3 0,52

3.2 Element Korytarz: posadzka

87 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko m2 2,10

88 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm - krotność 3 do 
gr. 5cm
Krotność=3 m2 2,10

89 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 2,10

90 KNR BC 3/803/1 Warstwa szczepna z emulsji szczepnej m2 18,24

91 KNR 202/1115/6 Gruntowanie podłoża pod płytki m2 18,24

92 NNRNKB 
202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5˙mm, 
płytki 30x30, zaprawa "Atlas" m2 18,24

93 NNRNKB 
202/2809/4 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia 
ponad 10˙m2, płytki 10x30, zaprawa "Atlas" m 29,49

3.3 Element Korytarz: ściany i sufit

94 KNNR 2/1301/2 Pochwyty ze stali nierdzewnej na wspornikach m 5,40

95 KNRW 
202/1016/7

Analogia / Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy 80x100cm ze schodami na 
h=2,6m szt 1,00

96 KNR 913/102/9 Ochrona narożników wypukłych kątownikami m 15,33

97 KNNR 2/1703/2 
(2)

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach belkach i ościeżach na 
zaprawie, pojedyncze, na paskach, płyty grubości 12,5˙mm - szpalety m2 2,91

98 KNRW 
401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5˙m2
m2 60,49

99 KNR 202/815/3 Wewnętrzna gładź gipsowa na ścianach, 1-warstwowa m2 44,69

100 KNR 202/815/5 Gładź gipsowa na sufitach, 1-warstwowa m2 15,80

101 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie ścian i sufitów m2 60,49

102 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 17,19

103 KNNRW 
3/1004/2

Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany bez szpachlowania, 2-krotne - lamperia 
do 1,6m m2 27,50

104 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 15,80

105 DC 21/704/1 (1) Analogia / Montaż parapetu PCV z profilem bocznym -  szer. 20-25cm m 2,98

3.4 Element Korytarz: roboty instalacyjne elektryczne

106 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie nowego punktu zasilania elektrycznego wraz z okablowaniem
punkt 2,00

107 KNNR 5/502/2 Montaż opraw oświetleniowych np. Rastrowa nastropowa kpl 3,00

108 KNR 403/307/6 Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego, łącznik p.t. w puszce szt 2,00
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4 Rozdział Remont pomieszczenia sali głównej
4.1 Element Sala główna: roboty budowlane rozbiórkowe

109 KNR 
1901/1019/4

Demontaż ościeżnic  drewnianych drzwiowych i okiennych
m2 4,35

110 DC 20/120/5 Rozbiórka okładzin  z boazerii m2 32,06

111 KNR 401/329/2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły m2 3,32

112 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek m3 2,06

113 KNRW 
401/106/5

Usunięcie gruzu z budynku
m3 2,46

114 KNR 401/108/9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 2,46

115 KNR 401/108/16 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km - do 10km
Krotność=9 m3 2,46

116 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu z rozbiórki
m3 2,46

4.2 Element Sala główna: ściany i sufit, montaż drzwi

117 KNR 401/203/13 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego,podlewki pod belki stalowe nadproża m2 0,25

118 KNNR 7/206/1 Konstrukcje podparć,z blachy stalowej gr.12mm- pod belki stalowe nadproży t 0,02

119 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - 
nadproża 3xHEB120 m 12,00

120 Kalkulacja 
indywidualna

Połączenie belek nadproży stalowych śrubami z nawierceniem otworów dla tuleji z rury fi.32/2,5mm i 
skręcenie śrubami  M16 dł.40cm szt 9,00

121 KNR 202/123/1 Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji żelbetowych lub stalowych, ścian i słupów - cegłami, 
grubość 1/4˙cegły m2 1,20

122 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m 4,00

123 KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej m2 4,00

124 KNRW 
401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5˙m2
m2 124,99

125 KNR 202/815/3 Wewnętrzna gładź gipsowa na ścianach, 1-warstwowa m2 68,88

126 KNR 202/815/5 Gładź gipsowa na sufitach, 1-warstwowa m2 56,11

127 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie ścian i sufitów m2 124,99

128 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 20,53

129 KNNRW 
3/1004/2

Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany bez szpachlowania, 2-krotne - lamperia 
do 1,6m m2 48,34

130 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 56,11

131 KNR 202/1019/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne "90", wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 1-dzielne, do 2.0˙m2
z ościeżnicą i klamką m2 3,68

132 KNR 913/102/9 Ochrona narożników wypukłych kątownikami m 4,40

133 KNNR 2/1703/2 
(2)

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach belkach i ościeżach na 
zaprawie, pojedyncze, na paskach, płyty grubości 12,5˙mm - szpalety m2 1,10

134 DC 21/704/1 (1) Analogia / Montaż parapetu PCV z profilem bocznym -  szer. 27-30cm m 2,00

135 KNRW 
401/324/2

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratek wentylacyjnych
szt 2,00

4.3 Element Sala główna: renowacja parkietu

136 KNNR 3/807/2 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczułek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub lakierowanych m2 56,11

137 KNNRS 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczułek, lakierowanie trzykrotne m2 56,11

4.4 Element Sala główna: roboty instalacyjne elektryczne

138 KNR 1326/107/6 Analogia / Demontaż oprawy rastrowej zamocowanej przez przykręcenie - krotność =2 (demontaż i 
ponowny montaż opraw z rozbiórki)
Krotność=2 szt 6,00

139 KNR 1326/107/6 Analogia / Demontaż oprawy kinkietowej zamocowanej przez przykręcenie szt 3,00

140 KNNR 5/502/2 Montaż opraw oświetleniowych kinkietowych kpl 4,00

141 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, 
w cegle m 12,00

142 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój YDY 
3x1,5˙mm2 m 12,00

143 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie instalacji elektrycznej pod projektor i TV
kpl 1,00

144 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie nowego punktu zasilania elektrycznego wraz z okablowaniem
punkt 4,00

145 KNR 1326/105/1 Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych dwubieg. 10A szt 4,00

146 KNR 403/307/6 Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego, łącznik p.t. w puszce szt 4,00
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5 Rozdział Remont pomieszczenia wewnętrznego przy sali głównej
5.1 Element Pomieszczenie wewnętrzne przy sali głównej: roboty budowlane rozbiórkowe

147 DC 20/120/5 Analogia / Rozbiórka okładzin z sidingu m2 33,33

5.2 Element Pomieszczenie wewnętrzne przy sali głównej: ściany i sufit, montaż drzwi

148 KNRW 
401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5˙m2
m2 33,33

149 KNR 202/815/3 Wewnętrzna gładź gipsowa na ścianach, 1-warstwowa m2 23,11

150 KNR 202/815/5 Gładź gipsowa na sufitach, 1-warstwowa m2 10,22

151 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie ścian i sufitów m2 33,33

152 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 5,29

153 KNNRW 
3/1004/2

Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany bez szpachlowania, 2-krotne - lamperia 
do 1,6m m2 17,82

154 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 10,22

5.3 Element Pomieszczenie wewnętrzne przy sali głównej: parkiet

155 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, 
wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2˙mm m2 10,22

156 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, 
wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1˙mm grubości nie więcej jak do 10˙mm - krotność =3 - do gr. 5mm
Krotność=3 m2 10,22

157 KNKRB 
2/1105/4

Podłogi z parkietu - posadzka z deszczułek na kleju wraz z cokołem
m2 56,11

158 KNNRS 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczułek, lakierowanie trzykrotne m2 56,11

5.4 Element Pomieszczenie wewnętrzne przy sali głównej: roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne

159 KNR 402/235/3 Demontaż zlewu kuchennego kpl 1,00

160 KNRW 
402/141/1

Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej
szt 1,00

161 KNR 402/233/6 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi˙50˙mm szt 1,00

162 KNNR 4/130/2 
(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙20˙mm
szt 2,00

163 KNNR 5/502/2 Montaż opraw oświetleniowych kinkietowych kpl 2,00

164 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, 
w cegle m 8,00

165 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój YDY 
3x1,5˙mm2 m 8,00

166 KNRW 
508/309/3 (1)

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t., podwójne
szt 2,00

167 KNRW 
508/309/3 (1)

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t., poczwórne
szt 2,00

168 KNRW 
508/307/3 (1)

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjnej, świecznikowy
szt 2,00


