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Kosztorys Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Krzyżanowskiego 24

1 Element KORYTARZ I PIĘTRO - SEGMENT

1.1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 154,0

1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Wyczyszczenie posadzki z pozostałośći po kleju - szlifowanie.
m2 154,0

1.3 KNR 401/803/2 Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0˙m2 (w 1 miejscu), z 
zatarciem na gładko m2 59,0

1.4 KNRW 
202/1130/1

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, środek gruntujący
m2 154,0

1.5 KNR BC 2/418/3 Wylewka samopoziomująca Aso-NM˙15, warstwa wylewki grubości 15˙mm na podłożach betonowych i 
jastrychach cementowych m2 154,0

1.6 KNR BC 2/418/5 Wylewka samopoziomująca Aso-NM˙15, dodatek za każdy następny 1˙mm grubości warstwy m2 154,0

1.7 KNRW 
202/1123/1 (1)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną, klej winylowy, z wywinięciem na 
ścianę 10 cm- heterogeniczna, T, R10, Bfl-S1, gr. min 2mm. wtym warstwa ścieralna min. 1,2mm m2 160,5

1.8 KNRW 
202/1123/4

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych
m2 160,5

1.9 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, 
pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2 m2 235,0

1.10 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku m2 235,0

1.11 Kalkulacja 
indywidualna

Malowanie farbą strukturalną - płatek wraz z gruntowaniem i podkładem
m2 90,5

1.12 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 115,5

1.13 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 154,0

1.14 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż listew aluminiowych wtopionych w poprzek.- progi
mb 13,5

1.15 KNR 
401/1212/28 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50˙mm, 2-krotne
m 12,5

1.16 KNR 
401/1212/19 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne
m2 6,5

1.17 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 1,7

1.18 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 1,7
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2 Element KLATKA SCHODOWA

2.1 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1˙cm, na ścianach lub podłogach - cokół m2 1,6

2.2 Kalkulacja 
indywidualna

Odtłuszczenie i przeszlifowanie, stopni i spoczników klatki schodowej
m2 21,5

2.3 KNRW 
202/1130/1

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, środek gruntujący
m2 21,5

2.4 Kalkulacja 
indywidualna

Warstwa kontaktowa
m2 21,5

2.5 KNR 401/803/2 Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0˙m2 (w 1 miejscu), z 
zatarciem na gładko % m2 8,5

2.6 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko m2 22,0

2.7 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm m2 22,0

2.8 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża m2 8,5

2.9 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła m2 8,5

2.10 KNR 12/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża m2 12,5

2.11 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30˙cm - antyposlizgowe stopnicowe m2 12,5

2.12 KNR 12/1122/2 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, cokolik 
wysokości 15˙cm m 22,5

2.13 KNR 12/1122/8 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik 
wysokości 15˙cm m 22,5

2.14 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, 
pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2- klatki szt. 2 m2 59,5

2.15 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku- klatki sch szt. 2 m2 53,5

2.16 Kalkulacja 
indywidualna

Malowanie farbą strukturalną- klatki szt. 2
m2 53,5

2.17 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - klatki szt. 2 m2 59,5

2.18 KNR 401/1306/1 Demontaż balustrad schodowych stalowych szt 1,0

2.19 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż balustrady ze stali nierdzewnej i pochwytu, rura fi 50mm, wypełnienie pionowe fi 16mm co 
8 mm w ramie z rury fi 32 mm mb 8,6

2.20 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż ramy zabezpieczającej okno na pół piętrz z możliwością otwierania z rury fi 50 mm ze stali 
nierdzewnej - w nawiązaniu do istniejacych. mb 1,70

2.21 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 1,2

2.22 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 1,2


