
KI_Pawilony.ath

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Pawilon ul. Wojska Polskiego 33

1.1 Rozbiórki
1

d.1.
1

KNR 2-05
1007-01
z.o.7. 
analogia +
kalkulacja
własna

Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych - demontaż wraz z obrób-
kami

m2

<elew. zachodnia> 46.72*10.10-(1.70*1.97*7+1.85*1.97+1.15*2.27*4+1.12*
2.27+1.06*2.27+1.08*2.27+7.48*3.50+4.80*1.27+8.38*1.27+4.0*1.27+17.90*
2.40+17.90*1.27+1.42*1.35)

m2 311.33

<elew. wschodnia> (46.72-3.05*2)*6.75-(1.10*2.42*11+1.10*0.81*3) m2 242.23
<elew. północna> 18.43*6.62+2.40*3.48-1.70*3.48-1.70*3.57 m2 118.37
<elew. południowa> 18.43*9.90+5.19*0.20-(1.10*2.53*4+1.10*1.77*4+2.20*
1.50+4.67*3.28)

m2 145.96

<podsufitka> (27.0+7.48)*2.40 m2 82.75
RAZEM 900.64

2
d.1.

1

KNR 4-04
1107-01
analogia +
kalkulacja
własna

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym wraz z utylizacją

t

poz.1*6.5/1000 t 5.85
RAZEM 5.85

1.2 Prace remontowe
3

d.1.
2

KNR AT-27
0508-02
analogia +
kalkulacja
własna

Izolacje pionowe - montaż folii wiatrochronnej pod blachy trapez. m2

poz.1 m2 900.64
RAZEM 900.64

4
d.1.

2

KNR 2-05
1007-01
analogia +
kalkulacja
własna

Lekka obudowa ścian z blach stalowych trapezowych T18  bez ocieplenia na
istniejącym ruszcie wraz z obróbkami blacharskimi narożników, zakończeń i
parapetów - kolorystyka według opisu do projektu

m2

poz.1 m2 900.64
RAZEM 900.64

5
d.1.

2
wycena indy-
widualna

Malowanie proszkowe blach T18 na kolor zielony m2

533 m2 533.00
RAZEM 533.00

6
d.1.

2
wycena indy-
widualna

Panel osłonowy z blachy trapez. T18 w ramkach stalowych  z zamknięciem
blacha płaską

m2

1.60*3.60 m2 5.76
RAZEM 5.76

7
d.1.

2
wycena indy-
widualna

Ponowny montaż zdjętych w trakcie remontu klimatyzatorów kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

8
d.1.

2
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż paneli reklamowych - ramek stalowych wypełnionych blachą
stalową płaską gr. 0,5mm, ocynkowaną i malowaną proszkowo w kolorze bia-
łym. Przeznaczone są do umieszczania reklam firm działających w pawilonach

kpl

25,40*1,20=30,48m2
1 kpl 1.00

RAZEM 1.00
9

d.1.
2

analogia +
kalkulacja
własna

Dostawa i montaż zaokiennych łamaczy światła 120x172cm kpl

1,10*1,77*8=15,6m2
8 kpl 8.00

RAZEM 8.00
10

d.1.
2

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż paneli dekoracyjnych pionowych w formie ramki ze stalo-
wych profili, ocynkowanych i malowanych proszkowo, z wypełnieniem stalową
siatką cięto-ciągnioną, z blachy aluminiowej gr 2,0 mm,  malowanej
proszkowo. Kolor paneli rdzawy

m2

(1.30*8.45-1.30*0.50*0.5)*6 m2 63.96
RAZEM 63.96
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11

d.1.
2

NNRNKB
202 1026-05
analogia +
kalkulacja
własna

Wymiana drzwi zewnętrznych - aluminiowe ocieplone lakierowane m2

1.21*2.26 m2 2.73
RAZEM 2.73

12
d.1.

2
wycena indy-
widualna

Posadzka wylewana tzw. kamienny dywan gr. 1cm na tarasach i schodach m2

<tarasy> (2.0+3.0)*1.60+27.0*2.40*2 m2 137.60
<schody> 1.60*(4.80+4.50)+1.60*4.90 m2 22.72

RAZEM 160.32
13

d.1.
2

wycena indy-
widualna

Roboty naprawcze schodów - obetonowanie ubytków na stopniach betonem
B25, skucie odparzonych tynków belek nośnych i słupów i wykonanie nowych
tynków cementowych B15, na siatce

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

14
d.1.

2
wycena indy-
widualna

Wymiana balustrad schodów zewnętrznych i tarasów, elementy nośne balus-
trad z profili nierdzewnych, wypełnienie blachą perforowaną aluminiową gr.3,
0 mm, lakierowaną proszkowo w kolorze szarym

m2

(2.20+10.80+11.87+1.87+0.37+3.05+5.40+1.70+5.30)*1.10 m2 46.82
 

RAZEM 46.82
15

d.1.
2

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż daszków systemowych nad drzwiami wejściowymi o wym
160x100cm w formie ramki z profila stalowego RP 40x50x2mm, przekrycie ze
szkła klejonego, bezpiecznego o gr.12mm. Profil  ocynkowany i malowany
proszkowo w kolorze szarym

kpl

<o wym. 160x100cm> 1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

16
d.1.

2

KNR 2-05
1007-01
analogia +
kalkulacja
własna

Wymiana pokrycia daszków (elew. wschodnia) na T-18 m2

(3.83+9.68)*0.60 m2 8.11
RAZEM 8.11

17
d.1.

2

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - cokoliki m2

(16.03+13.24+6.50+18.70+3.05+6.70+2.46*4)*0.30 m2 22.22
RAZEM 22.22

18
d.1.

2

KNR AT-31
0505-02 +
KNR AT-31
0505-04
analogia +
kalkulacja
własna

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy na cokołach m2

(16.03+13.24+6.50+18.70+3.05+6.70+2.46*4)*0.30 m2 22.22
RAZEM 22.22

19
d.1.

2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących na ścian, t.j. zmycie powierzchni tynków ,
zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku z wyrównaniem powierzchni pod
malowanie

m2

<elew. zachodnia> 7.48*3.30-1.08*1.96*3 m2 18.33
<elew. wschodnia> (3.05+2.46*2)*10.30+15.65*3.15+14.95*2.54+10.0*3.21-
1.70*1.33*6-1.15*1.91*8-1.15*0.76*2-1.25*2.70-1.80*2.70*2-1.12*2.70-0.95*
1.91

m2 150.64

<elew. północna> 6.29*3.78+9.74*3.28-1.15*2.0*4-1.12*2.17 m2 44.09
<pod schodami, słupy> 1.60*14.0+14.0*0.20+(0.62+0.45)*2*2.13*2+(0.62+
0.45)*2*5.0*2

m2 55.72

RAZEM 268.78
20

d.1.
2

KNR AT-31
0602-01

Malowanie elewacji farbą akrylową
Krotność = 2

m2

poz.19 m2 268.78
 

RAZEM 268.78
21

d.1.
2

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

<elew. północna> 1.15*2.0*4+1.12*2.17 m2 11.63
RAZEM 11.63
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22

d.1.
2

KNR-W 2-02
1603-01
analogia +
kalkulacja
własna

Rusztowania zewnętrzne rurowe wraz z kosztem eksploatacji m2

46.72*10.20 m2 476.54
46.72*10.20+2.40*10.60*4+3.05*0.60*2 m2 581.96
18.43*10.20*2 m2 375.97

RAZEM 1434.47
2 Pawilon ul. Szarych Szeregów 23A

23
d.2

NNRNKB
202 0528-01
analogia +
kalkulacja
własna

(z.IV) Rozebranie obudowy attyki z blachy m2

(32.70+8.50+12.90+32.0+23.90)*1.80 m2 198.00
RAZEM 198.00

24
d.2

KNR 4-01
0811-07
analogia +
kalkulacja
własna

Rozebranie parapetów zewnętrznych z płytek klinkierowych m2

2.80*0.25*12+2.50*0.25*2+1.65*0.25*2 m2 10.48
RAZEM 10.48

25
d.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących na ścian, t.j. zmycie powierzchni tynków ,
zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku z wyrównaniem powierzchni pod
malowanie

m2

<elew. północna> 31.26*5.66-1.02*2.17-2.34*0.80*2-1.02*2.87-2.40*2.44*4-
2.78*2.87

m2 136.64

<elew. zachodnia> (3.80+18.64)*5.66-2.53*2.80-2.80*2.44*2-2.40*2.44*4 m2 82.84
<elew. południowa> (18.70+12.56)*5.91-1.80*2.46-2.48*0.70-1.48*1.90-2.52*
2.46

m2 169.57

<elew. wschodnie> 8.46*6.11+12.20*5.66-1.70*2.46-2.52*2.80-2.52*2.46 m2 103.31
RAZEM 492.36

26
d.2

KNR AT-31
0602-01

Malowanie elewacji farbą akrylową
Krotność = 2

m2

poz.25 m2 492.36
 

RAZEM 492.36
27

d.2
NNRNKB
202 0541-02
analogia +
kalkulacja
własna

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety

m2

(2.80*12+2.50*2+1.65*2)*0.35 m2 14.67
RAZEM 14.67

28
d.2

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

<elew. północna> 1.02*2.17+2.34*0.80*2+1.02*2.87+2.40*2.44*4+2.78*2.87 m2 40.29
<elew. zachodnia> 2.53*2.80+2.80*2.44*2+2.40*2.44*4 m2 44.17
<elew. południowa> 1.80*2.46+2.48*0.70+1.48*1.90+2.52*2.46 m2 15.18
<elew. wschodnie> 1.70*2.46+2.52*2.80+2.52*2.46 m2 17.44

RAZEM 117.08
29

d.2
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - cokoliki m2

(31.26-2.80+3.80+18.64-2.53+8.46)*0.10+(12.20-2.52+18.70+12.56)*0.20 m2 13.87
RAZEM 13.87

30
d.2

KNR AT-31
0505-02 +
KNR AT-31
0505-04
analogia +
kalkulacja
własna

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy na cokołach m2

(31.26-2.80+3.80+18.64-2.53+8.46)*0.10+(12.20-2.52+18.70+12.56)*0.20 m2 13.87
RAZEM 13.87

31
d.2 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż daszków systemowych nad drzwiami wejściowymi o wym.
280x100cm w formie ramki z profila stalowego RP 40x50x2mm, przekrycie ze
szkła klejonego, bezpiecznego o gr.12mm. Profil  ocynkowany i malowany
proszkowo w kolorze szarym

kpl

<o wym. 280x100cm> 2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

32
d.2 wycena indy-

widualna

Attyka - osłona z blachy aluminiowej cięto- ciągnionej gr.2,0 mm, lakierowanej
proszkowo w kolorze pomarańczowym, w formie odrębnych kasetonów.

m2

(12.20+17.90+3.60+10.60+18.60+18.70+8.50+12.60)*1.80 m2 184.86
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RAZEM 184.86
33

d.2
KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne wysokości do 10 m m2

(31.30+3.80+18.64)*5.90+(18.70+12.60+8.50+12.20)*5.90 m2 623.87
RAZEM 623.87

3 Pawilon ul. Szarych Szeregów 23B
3.1 Rozbiórki
34

d.3.
1

KNR 2-05
1007-01
z.o.7. 
analogia +
kalkulacja
własna

Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych - demontaż m2

<elew. zachodnia> 55.62*10.10-(1.10*0.70*3+2.30*2.42*2+3.50*2.42*4+4.70*
2.42*3+5.90*0.70+1.10*2.42*6+1.20*3.50*6+2.40*3.50+8.90*3.50+0.90*5.40)

m2 390.61

<elew. wschodnia> 55.62*10.10+2.40*3.57*2+2.40*3.60*2-(13.10*2.42+3.50*
2.42+1.10*2.42+1.30*3.50*2+7.10*2.42+1.10*3.50+2.30*2.42)-(1.80*2.80*3+
1.20*3.50*3+1.20*2.80*2+1.94*2.80*1.0*3.50+1.10*2.80*2+1.10*3.50*2+1.80*
2.80*2+3.05*3.50+4.80*2.80+3.60*2.80+1.15*3.50+2.40*2.80)-(1.10*2.42+
7.10*2.42+9.60*3.50)

m2 341.87

<elew. północna> 16.04*6.60-4.70*2.42-2.30*2.42-5.90*2.42 m2 74.65
<elew. południowa> 16.04*10.10-2.30*2.42-7.10*2.42-5.90*2.42-1.10*2.42*2 m2 119.65
<podsufitka> 25.30*2.40*2 m2 121.44

RAZEM 1048.22
35

d.3.
1

KNR 4-04
1107-01
analogia +
kalkulacja
własna

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym wraz z utylizacją

t

poz.34*6.5/1000 t 6.81
RAZEM 6.81

3.2 Prace remontowe
36

d.3.
2

KNR AT-27
0508-02
analogia +
kalkulacja
własna

Izolacje pionowe - montaż folii wiatrochronnej pod blachy trapez. m2

poz.34 m2 1048.22
RAZEM 1048.22

37
d.3.

2

KNR 2-05
1007-01
analogia +
kalkulacja
własna

Lekka obudowa ścian z blach stalowych trapezowych T18  bez ocieplenia na
istniejącym ruszcie wraz z obróbkami blacharskimi narożników, zakończeń i
parapetów - kolorystyka według opisu do projektu

m2

poz.34+1.10*2.42 m2 1050.88
RAZEM 1050.88

38
d.3.

2
wycena indy-
widualna

Malowanie proszkowe blach T18 na kolor zielony m2

637 m2 637.00
RAZEM 637.00

39
d.3.

2
wycena indy-
widualna

Panel osłonowy z blachy trapez. T18 w ramkach stalowych  z zamknięciem
blacha płaską

m2

1.20*3.60 m2 4.32
RAZEM 4.32

40
d.3.

2
wycena indy-
widualna

Ponowny montaż zdjętych w trakcie remontu klimatyzatorów kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

41
d.3.

2
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż paneli reklamowych - ramek stalowych wypełnionych blachą
stalową płaską gr. 0,5mm, ocynkowaną i malowaną proszkowo w kolorze bia-
łym. Przeznaczone są do umieszczania reklam firm działających w pawilonach

kpl

24,10*1,20=28,92m2
1 kpl 1.00

RAZEM 1.00
42

d.3.
2

analogia +
kalkulacja
własna

Dostawa i montaż zaokiennych łamaczy światła 110x172cm kpl

8+7 kpl 15.00
RAZEM 15.00
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43

d.3.
2

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż paneli dekoracyjnych pionowych w formie ramki ze stalo-
wych profili, ocynkowanych i malowanych proszkowo, z wypełnieniem stalową
siatką cięto-ciągnioną, z blachy aluminiowej gr 2,0 mm,  malowanej
proszkowo. Kolor paneli rdzawy

m2

(1.30*7.10-1.30*0.50*0.5)*4 m2 35.62
RAZEM 35.62

44
d.3.

2
wycena indy-
widualna

Posadzka wylewana tzw. kamienny dywan gr. 1cm na tarasach i schodach m2

<tarasy> (2.0+3.0)*1.60+25.30*2.40 m2 68.72
<schody> 1.60*(4.80+4.50)+1.60*4.90 m2 22.72

RAZEM 91.44
45

d.3.
2

wycena indy-
widualna

Roboty naprawcze schodów - obetonowanie ubytków na stopniach betonem
B25, skucie odparzonych tynków belek nośnych i słupów i wykonanie nowych
tynków cementowych B15, na siatce

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

46
d.3.

2
wycena indy-
widualna

Wymiana balustrad schodów zewnętrznych i tarasów, elementy nośne balus-
trad z profili nierdzewnych, wypełnienie blachą perforowaną aluminiową gr.3,0
mm, lakierowaną proszkowo w kolorze szarym

m2

(14.16+1.60+25.30-3.0)*1.10 m2 41.87
RAZEM 41.87

47
d.3.

2
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż daszków systemowych nad drzwiami wejściowymi o wym
160x100cm w formie ramki z profila stalowego RP 40x50x2mm, przekrycie ze
szkła klejonego, bezpiecznego o gr.12mm. Profil  ocynkowany i malowany
proszkowo w kolorze szarym

kpl

<o wym. 160x100cm> 11 kpl 11.00
RAZEM 11.00

48
d.3.

2
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż daszków systemowych nad drzwiami wejściowymi o wym
280x100cm w formie ramki z profila stalowego RP 40x50x2mm, przekrycie ze
szkła klejonego, bezpiecznego o gr.12mm. Profil  ocynkowany i malowany
proszkowo w kolorze szarym

kpl

<o wym. 280x100cm> 1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

49
d.3.

2

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - cokoliki m2

16.04*0.30 m2 4.81
RAZEM 4.81

50
d.3.

2

KNR AT-31
0505-02 +
KNR AT-31
0505-04
analogia +
kalkulacja
własna

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy na cokołach m2

16.04*0.30 m2 4.81
RAZEM 4.81

51
d.3.

2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących na ścian, t.j. zmycie powierzchni tynków ,
zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku z wyrównaniem powierzchni pod
malowanie

m2

<elew. zachodnia> 8.90*3.50-1.20*3.50-1.20*2.0 m2 24.55
<elew. północna> 16.04*3.30-1.20*2.0*2-1.15*2.80*3-1.15*3.0 m2 35.02
<pod schodami, słupy> 1.60*14.0+14.0*0.20+(0.62+0.45)*2*2.13*2+(0.62+
0.45)*2*5.0*2

m2 55.72

RAZEM 115.29
52

d.3.
2

KNR AT-31
0602-01

Malowanie elewacji farbą akrylową
Krotność = 2

m2

poz.51 m2 115.29
 

RAZEM 115.29
53

d.3.
2

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

<elew. zachodnia> 1.20*3.50+1.20*2.0 m2 6.60
<elew. północna> 1.20*2.0*2+1.15*2.80*3+1.15*3.0 m2 17.91

RAZEM 24.51
54

d.3.
2

KNR-W 2-02
1603-01
analogia +
kalkulacja
własna

Rusztowania zewnętrzne rurowe wraz z kosztem eksploatacji m2

55.62*10.20*2 m2 1134.65
16.04*10.20*2 m2 327.22

RAZEM 1461.87
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4 ROBOTY DODATKOWE

55
d.4 kalk. własna

Roboty dodatkowe - przyjąć jako 20% kwoty pozostałych prac (np. na zakup i
montaż dodatkowych budek lęgowych, jeśli wystąpi konieczność ich montażu)

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23331


