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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEDZIERZY

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE

1 KNR 4-01
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety 
zewnętrzne
0,25*(2,3*44+2,3*28+3,3) m2 42,225

razem m2 42,225
2 KNR 4-01

0535/04
Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

40,6*2+7,75*2+11,2*2+23,5*2 m 166,100
razem m 166,100

3 KNR 4-01
0535/06

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

5,6*4+2,5*4+9,8*4 m 71,600
razem m 71,600

4 KNR 4-01
0212/01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - rozebranie opaski chodnikowej 
wokół budynku
0,6*0,05*144 m3 4,320

razem m3 4,320
5 KNR 2-01

0310/02
Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze 
złożeniem urobku na odkład
144*0,6*1,0 m3 86,400

razem m3 86,400
6 KNR 4-01

0349/07
Rozebranie licowania wykonanego z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej/ licowanie na cokole

144*1,1 m2 158,400
razem m2 158,400

7 KNR 4-01
0701/01

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 - odspajający 
się tynk na ścianach zewnętrznych - 5%

m2 40,000
8 KNR 4-01w

0353/05
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - okna i drzwi zewnętrzne

drzwi    2,25*2,85*2 m2 12,825
okna    2,25*2,0*41+2,25*2,3*3+2,25*0,8*15+3,25*1,1+2,25*1,1*9+2,25*0,5*4 m2 257,375

razem m2 270,200
9 KNR 4-01w

0109/11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km

4,32+158,4*0,01+40*0,01 m3 6,304
razem m3 6,304

10 KNR 4-01w
0109/12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1km wywozu ponad 
1km
 (Krotność= 9)

m3 6,304
ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE - OBRÓBKI BLACHARSKIE

11 KNR 2-02.2
0541/02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - PARAPETY 
ZEWNĘTRZNE
0,35*(2,3*44+2,3*28+3,3) m2 59,115

razem m2 59,115
12 KNR 2-02

0508/04
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 15cm/ analogia: rynny dachowe z
blachy stalowej powlekanej

m 166,100
13 KNR 2-02

0510/03
Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 12cm/ analogia: rury spustowe z 
blachy stalowej powlekanej

m 71,600
14 NNRNKB

202 0547/02
(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 180 mm łączone na klej - montaż lejów 
spustowych/ analogia: leje spustowe z blachy stalowej powlekanej

szt. 12,000
15 NNRNKB

202 0547/04
(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 180 mm łączone na klej - montaż denek 
rynnowych/ analogia: denka rynnowe z blachy stalowej powlekanej

szt. 12,000
DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU

16 KNR 2-02w
1603/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m

m2 1.150,000
17 KNR 2-02w

1612/02
Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 15m

m2 1.150,000
18 KNNR 2

1505/01
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

m2 1.150,000
19 KNR 4-01

0724/01
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.I o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 1 m2
w 1 miejscu )

m2 40,000
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20 KNR 0-23

2614/02
Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi FS15 gr.12cmprzy użyciu 
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - tynk barwiony w masie

m2 736,000
21 KNR 0-23

2614/05
Ocieplenie ościeży o szerokości do 15cm z cegły w systemie STOPTER płytami styropianowymi FS15 
gr.3cmprzy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - tynk barwiony w masie
0,25*(2,25*2+2,85*4+1,2+2*2) m2 5,275
0,25*(2,25*41+2*82+2,25*3+2,3*6+2,25*15+0,8*30+3,25+1,1*2+2,25*9+1,1*18+2,25*4+0,5*8) m2 98,263

razem m2 103,538
22 KNR 0-23

2614/10
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków w systemie 
STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
2,25*2+2,85*4+1,2+2*2 m 21,100
2,25*41+2*82+2,25*3+2,3*6+2,25*15+0,8*30+3,25+1,1*2+2,25*9+1,1*18+2,25*4+0,5*8 m 393,050
2,1*4+4,3*6 m 34,200

razem m 448,350
23 KNR 0-23

2614/11
Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi systemem STOPTER 
przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

m 144,000
24 KNR 0-17

2608/01
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie - ściany fundamentowe
144*1,0 m2 144,000

razem m2 144,000
25 KNR 0-23

2612/01
Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych/ analogia: docieplenie 
ścian fundamentowych płytami styrodurowymi gr.10cm
144*2,2 m2 316,800

razem m2 316,800
26 KNR 23

2612/06
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER przez przyklejenie warstwy siatki na 
ścianach - dodatkowa warstwa siatki do wysokości I kondygnacji

m2 280,000
27 KNR 23

0931/02
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o gr. 2mm na 
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych-TYNK ŻYWICZNY NA COKOŁACH, tynk drobnoziarnisty
144*1,2 m2 172,800

razem m2 172,800
ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE

28 KNR 2-01
0501/01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III

144*0,6*0,8 m3 69,120
razem m3 69,120

29 KSNR 6
0106/06

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm

144*0,6 m2 86,400
razem m2 86,400

30 KNR 2-31
0105/05

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm

m2 86,400
31 KNR 2-31

0502/05
Chodniki z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową/ ANALOGIA: wykonanie opaski wokół budynku wraz z wymianą okładziny spocznika wejścia 
głównego (część dolna) na kostkę brukową kolor szary
0,5*144 m2 72,000
9 m2 9,000

razem m2 81,000
32 KNR 2-31

0403/05
Krawężniki betonowe wtopione na podsypce cementowo-piaskowej o wym. 12x25cm

m 144,000
33 KNR 4-01

1211/08
Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,50m2 - opalanie farby z 
balustrad balkonowych i krat
1,1*2*18 m2 39,600
1,1*2*8,5 m2 18,700
1,1*5,5 m2 6,050
2,25*2+2,25*1,1*2+2,25*0,5*4+2,25*0,8*8+2,25*1,1*3 m2 35,775

razem m2 100,125
34 KNR 4-01

1212/04
Malowanie jednokrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych

m2 100,125
35 KNR 4-01

1210/10
Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2/ analogia: dwukrotne 
malowanie drewnianej podprzybitki okapu z desek
144*0,7 m2 100,800

razem m2 100,800
INSTALACJA ODGROMOWA
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36 KNR 4-03

0708/03
Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód pionowy) w rurach ochronnych na ścianie wraz z 
puszkami kontrolnymi
9*4 m 36,000

razem m 36,000
37 KNNR 5

1304/01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)

szt. 1,000
38 KNNR 5

1304/02
Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)

szt. 3,000
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

39 KNR 0-19
1024/07

Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych (zgodnie z załączonym wykazem ślusarki aluminiowej, profil ciepły - 
szklenie podwójne)
2,25*2,85*3 m2 19,238

razem m2 19,238
40 KNR 4-01

0902/01
Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - skrzydła drzwiowe aluminiowe do sali gimnastycznej 100x210cm

szt 2,000
41 KNR 4-01

0920/20
Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami

szt 5,000
42 KNR 4-01

0920/24
Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane z wkładką

szt 5,000
43 KNR 4-01

0920/24
Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - samozamykacze z regulacją naciągu

szt 2,000
44 KNR 0-19

1023/11
Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2 - O1 (zgodnie z 
załączonym wykazem stolarki, profil okienny 5-komorowy)
2,25*2*41 m2 184,500

razem m2 184,500
45 KNR 0-19

1023/11
Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2 - O2 (zgodnie z 
załączonym wykazem stolarki, profil okienny 5-komorowy)
2,25*2,3*3 m2 15,525

razem m2 15,525
46 KNR 0-19

1023/07
Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2 - O3 (zgodnie z 
załączonym wykazem stolarki, profil okienny 5-komorowy)
2,25*0,8*15 m2 27,000

razem m2 27,000
47 KNR 0-19

1023/11
Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2 - O4 (zgodnie z 
załączonym wykazem stolarki, profil okienny 5-komorowy)
3,25*1,1*1 m2 3,575

razem m2 3,575
48 KNR 0-19

1023/07
Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2 - O5 (zgodnie z 
załączonym wykazem stolarki, profil okienny 5-komorowy)
2,25*1,1*9 m2 22,275

razem m2 22,275
49 KNR 0-19

1023/06
Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m2 - O6 (zgodnie z 
załączonym wykazem stolarki, profil okienny 5-komorowy)
2,25*0,5*4 m2 4,500

razem m2 4,500
50 KNR 4-01

0920/07
Założenie na nowym miejscu okuć okiennych - okapniki blaszane/ analogia: założenie nawiewników 
higrosterowalnych

szt 73,000


