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Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie

Budowa: „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie” 
  w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz częściowej rozbudowy.

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANE

Lokalizacja: dz. nr 964/3 z k.m. 7, obręb: Prószków , Powiat: Opole ul. Daszyńskiego 6

Nazwa i kod CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Inwestor: Gmina Prószków
ul. Opolska 17
46-060 Prószków

Jednostka opracowująca kosztorys: JW Projekt Jerzy Wójick , ul. Prudnicka 14 , 47-300 Krapkowice
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Kosztorys Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie 
budynków
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych
Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie

1 Grupa BUDYNEK SALI Z ZAPLECZEM

1.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE

1.1.1 1 KSNR 1/105/1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, 
niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe ha 0,4

1.1.2 3 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 
15˙cm - podkłady posadzki - analogia m3 8,863

1.1.3 3 KNR 1323/107/1 Rozebranie posadzek monolitycznych cementowych lub lastrykowych m2 88,630

1.1.4 3 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości 
ponad 15˙cm - strop m3 1,984

1.1.5 3 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - schody, strop m3 2,7

1.1.6 3 KNR 401/349/4 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowej m3 22,140

1.1.7 3,5 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i 
okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość 
ponad 1/2 cegły m3 2

1.1.8 3,5 KNR 1901/350/2 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej, 
grubość ścian 2˙cegły szt 2

1.1.9 3 KNR 401/426/3 Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski nieotynkowane na wpust
lub półwpust - okładzina ścian m2 91

1.1.10 3 KNR 401/428/4 Rozebranie podłóg drewnianych, legary m 269,720

1.1.11 3 KNR 401/428/1 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe m2 277,134

1.1.12 3 KNR 401/429/5 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek 
nieotynkowanych m2 290,503

1.1.13 3 KNR 401/429/2 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, zasypki+istn.ocieplenie m2 290,503

1.1.14 3 KNR 401/428/1 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe - podłoga techn. na 
poddaszu m2 290,50

1.1.15 3 KNR 401/430/10 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe
wiatrowe m 52,00

1.1.16 2 KNR 401/106/2 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz 
budynku, przy istniejących fundamentach pod ławy m3 4,353

1.2 Element ROBOTY BUDOWLANE BETONOWE I MUROWE

1.2.1 4 KSNR 2/1101/1 
(1)

Podkłady, betonowe - chudy beton B10 - analogia
m3 1,6

1.2.2 3,5 KNR 401/210/2 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 
0,040˙m2 - wnęka pod strop sceny m 5,68

1.2.3 3,5 KNR 401/346/4 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa 
cem-wap, gniazda głębokości 2 cegły szt 17,000

1.2.4 4 KNR 20/265/2 
(1)

Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu  prostokątne, 
szerokości do 0,8˙m, wariant 1 m3 4,472

1.2.5 5 KNR 401/209/3 Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 
0,05-0,10˙m2, grubość do 20˙cm - wiercenie otworów w istniejacej 
ławie na pręty kotwiące - analogia m2 0,96

1.2.6 9 KNR 202/602/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na 
zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa  - ławy + ściany m2 32,9

1.2.7 9 KNR 202/602/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na 
zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę m2 32,9
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1.2.8 24 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14˙mm - ławy t 0,120

1.2.9 4 KNR 202/218/1 
(2)

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na 
gotowym podłożu, beton podawany pompą - beton architektoniczny 
B37 wodoszczelny W8 m3 8,9

1.2.10 4 KNR 202/218/1 
(2)

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na 
gotowym podłożu, beton podawany pompą - schody zewn. do piwnicy m3 1,788

1.2.11 24 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14˙mm - schody t 0,8

1.2.12 4,24 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany 
pompą m2 7,498

1.2.13 4,24 KNR 202/210/1 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 8m/m2, beton 
podawany pompą m3 2,892

1.2.14 24 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14˙mm t 0,492

1.2.15 5 KNR 907/201/1 Ściany fundamentowe i piwniczne z bloczków keramzytobetonowych,
grubości 24 cm - ściana z bloczków betonowych - analogia m2 16,146

1.2.16 5 KNR 27/160/4 
(1)

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych, 
ściana do 4,5˙m, grubość 38˙cm, zaprawa cementowa - ściany + 
zamurowania otw. drzwiowych m2 26,910

1.2.17 5 KNR 202/103/6 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m, z 
cegieł budowlanych, zaprawa cementowa, grubość 2-ch cegieł - 
zamurowania m2 5,352

1.2.18 5 KNR 202/103/1 
(1)

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m, z 
cegieł budowlanych, grubość 1-ej cegły, zaprawa wapienna, cegła 
pełna - zamurowania m2 7,940

1.2.19 5 KNR 202/120/2 
(1)

Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2˙cegły, z cegieł budowlanych 
pełnych m2 44,393

1.2.20 5 KNR 202/120/1 
(1)

Ścianki działowe, pełne, grubości 1/4˙cegły, z cegieł budowlanych 
pełnych m2 18,660

1.2.21 5 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, 
drzwi balkonowe i wrota szt 12

1.2.22 5 KNR 202/126/3 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 1/2 lub 2˙cegieł, z cegieł 
pojedynczych, otwory (bez nadproży) na okna szt 4,000

1.2.23 5 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży 
prefabrykowanych m 92,100

1.2.24 6 KNR 1313/806/3
(1)

Konstrukcje stalowe budynków i budowli belki stalowe osiatkowane - 
nadproża stalowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 t 0,753

1.2.25 5 KNR 202/123/2 Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji żelbetowych lub 
stalowych, ścian i słupów - cegłami, grubość 1/2˙cegły m2 2,315

1.2.26 2 KSNR 1/310/1 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, 
głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu I-II m3 4,35

1.3 Element WZMOCNIENIE WIĘŹBY DACHOWEJ + PODKONSTRUKCJA 
SUFITU SALI

1.3.1 1 KNKRB 
2/1506/3

Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe do robot 
wykonywanych na sufitach wysokość rusztowania do 9 m m2 309,980

1.3.2 6,7 Dostawa i montaż belek stalowych wzmocnienia dachu i sufitu sali t 11,120

1.3.3 30 KNR 202/406/6 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny 
drewna ponad 180˙cm2 - belki sufitu m3 9,62

1.3.4 30 KNR 202/409/3 Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - deskowanie 
stężające na belkach sufitowych gr. 3 cm m3 5

1.3.5 30 KNR 202/407/6 Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 
180˙cm2 m3 1,490

1.3.6 30 KNR 202/406/6 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny 
drewna ponad 180˙cm2 m3 1,650

1.3.7 30 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,880

1.3.8 30 KNR 401/412/5 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, płatwie m 50,800

1.3.9 30 KNRW 
401/627/2

Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami 
solnymi), 1-krotna, bale i krawędziaki m2 310
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1.4 Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

1.4.1 22,23 KNNR 2/1201/3 
(1)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, pospółka
m3 13,50

1.4.2 4 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą,
zwykły m3 9,00

1.4.3 9 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 90,00

1.4.4 15 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych 
układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe - EPS 
100 - 12cm m2 90,00

1.4.5 9 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 90,00

1.4.6 4 KNNR 2/1201/1 
(3)

Podkłady, betonowe, beton lekki, transport pompą - jastrych 6,5 cm
m3 5,850

1.4.7 13 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej 
grubości 20˙mm, zatarte na gładko - wyrównanie pod posadzkę m2 90,0

1.4.8 9 KNR 202/605/1 
(1)

Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na 
gorąco, 1-a˙warstwa - izolacja pom. sanit m2 28,54

1.4.9 9 KNR 202/605/2 
(1)

Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na 
gorąco, 2-a˙warstwa - izolacja pomi. sanit m2 28,54

1.4.10 10 KNR 401/713/1 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem 
farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach m2 788,16

1.4.11 10 KNR 202/904/1 Tynki cementowe kategorii˙III, wykonywane ręcznie, ściany płaskie i 
powierzchnie poziome (balkony, loggie) m2 234,23

1.4.12 10 KNR 202/813/1 
(1)

Tynki pocienione grubości 8˙mm, kategorii III, na elementach 
wielkoblokowych, wykonywane mechanicznie, ściany istn. pom 0,14 
do 0,19 m2 553,93

1.4.13 21 KNR 14/2010/3 
(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych 
rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, 
typ 100-101 z wypełnienime wełną mineralną 20 cm - obudowa ścian 
bocznych nadbudowy sceny 2x płyta G-K m2 25,0

1.4.14 21 KNR 202/2006/3
(2)

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na 
rusztach, płyty grubości 12,5˙mm - obudowa antresoli m2 10,6

1.4.15 21 KNR 202/2007/4 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na ścianach  z 
kształtowników metalowych podwójnych - obudowa antresoli m2 10,6

1.4.16 21 KNR 202/2006/4
(2)

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na 
rusztach, płyty grubości 12,5˙mm - odtworzenie sufitu pom. 0,14 m2 35,680

1.4.17 11 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i 
betonów wylewanych, 2-warstwowa m2 553,93

1.4.18 11 KSNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach m2 35,7

1.4.19 11 KNR 17/2610/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - ościeża 
otworów, krawędzie ścian,słupów mb 177,9

1.4.20 11 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany pom sanit. 
przed płytkowaniem m2 159,25

1.4.21 9 KNR 202/605/1 
(1)

Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na 
gorąco, 1-a˙warstwa - izolacja pom. sanit m2 28,7

1.4.22 14 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, 
przygotowanie podłoża m2 88,5

1.4.23 14 KNR 12/1118/10 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 
40x40˙cm, metoda zwykła m2 88,5

1.4.24 14 KNR 12/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem 
płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, przygotowanie podłoża m 29,3

1.4.25 14 KNR 12/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem 
płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, metoda kombinowana m 29,3

1.4.26 14 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana m2 159,250

1.4.27 14 KNR 12/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża m2 9,2

1.4.28 14 KNR 12/1121/4 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 
20x20˙cm - schody zewn do piwnicy. m2 9,2

1.4.29 18 KNRW 
202/1510/3

Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 
2-krotne - sufity m2 308,9

1.4.30 13 KNR 401/820/3 Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - 
wyrównanie poziomu podłogi pom. 0.19 - analogia m2 14
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1.4.31 30 KNRW 
401/415/1

Wymiana elementów podłóg z desek, legary na podsypce - pod 
sceną m 93,60

1.4.32 15 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z 
płyt układanych na sucho - izolacja między legarami pod sceną m2 39,42

1.4.33 13 KNR 202/1110/5 Podłoga na gotowym belkowaniu z bali grubości 50mm - bale 
dębowe szlifowane podłogi sceny m2 48,20

1.4.34 13 KNR 202/1111/8 Lakierowanie posadzek i parkietów - bale dębowe szlifowane - kolor 
wg. proj. aranżacji m2 48,20

1.4.35 13 KNR 202/1111/1 Posadzki z deszczułek na lepiku asfaltowym - analogia - parkiet z 
desek  trójwarstwowych 0,17+0,19 m2 231,520

1.4.36 13 KNR 202/1111/7 Pastowanie posadzek i parkietów m2 231,520

1.4.37 13 KNR 202/1111/6 Cokół dla posadzek z deszczułek i parkietu m 69,370

1.4.38 13 KNR 202/1111/7 Pastowanie posadzek i parkietów m2 48,2

1.4.39 13 KNR 202/1111/6 Cokół dla posadzek z deszczułek i parkietu - bale dębowe - analogia m 18,3

1.4.40 18 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne - ściany m2 581,8

1.4.41 21 KNR 202/2005/4 Okładziny z płyt gipsowych, płyty dekoracyjne na stropach, na 
rusztach drewnianych lub metalowych - sufit m2 127,438

1.4.42 31 Motaż + dostawa paneli sufitowych akustycznych - sala m2 240

1.4.43 31 Motaż + dostawa paneli sufitowych akustycznych - scena m2 39,4

1.4.44 8 Dostawa i montaż balustrad i pochwytów wenętrznych i zewnętrznych
 - ze stali nierdzewnej mb 23

1.4.45 28 Dostawa i montaż wycieraczek obiektowych 3x0,8*1,5m kpl 3

1.4.46 27 Dostawa i montaż daszków systemowych z poliwęglanu litego gr.4 
mm wraz z konstrukcją wsporczą nad schodami zewn. - element 
gotowy 1,5*2,5 oraz 1,5*1,25 kształt i rodzaj do ustalenia w ramach 
nadzoru autorskiego m2 6

1.5 Element ZAGOSPODAROWANIE TERENU I WYWÓZ GRUZU

1.5.1 2 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie 
i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 10

1.5.2 1,2 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 
1˙km m3 56

1.5.3 1,2 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1˙km m3 56

1.5.4 1 Opłata za składowanie odpadów m3 56

1.6 Grupa BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

1.6.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.6.1.1 1 KSNR 1/105/1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, 
niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe ha 0,2

1.6.1.2 3 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości 
ponad 15˙cm - podłoga pom. 0.3 w piwnicy m3 3,194

1.6.1.3 2 KNR 401/106/2 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz 
budynku, przy istniejących fundamentach m3 4,791

1.6.1.4 3 KNR 401/349/4 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowej m3 14,340

1.6.1.5 3 KNR 401/428/1 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe - pułap m2 190,76

1.6.1.6 3 KNR 401/429/5 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek 
nieotynkowanych m2 190,76

1.6.1.7 3 KNR 401/429/2 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, zasypki+istn.ocieplenie m2 190,76

1.6.1.8 3 KNR 401/428/1 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe - podłoga techn. na 
poddaszu m2 190,76

1.6.1.9 3 KNR 401/430/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat 
do 24˙cm m2 346,74

1.6.1.10 3 KNR 401/430/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste m2 346,74

1.6.1.11 3 KNR 401/430/10 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe
wiatrowe m 44,48

1.6.1.12 3 KNR 401/508/2 Rozbiórka pokrycia z dachówek, karpiówka podwójnie m2 346,742

1.6.2 Element ROBOTY BUDOWLANE BETONOWE I MUROWE

1.6.2.1 4 KSNR 2/1101/1 
(1)

Podkłady, betonowe - chudy beton C8/10 - 10 cm - analogia
m3 1,6
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1.6.2.2 4 KSNR 2/1101/1 
(1)

Podkłady, betonowe - beton C20/25 - 15 cm - analogia
m3 2,4

1.6.2.3 13 KNR 202/1106/2 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 
25˙mm - pom. pompy ciepła m2 15,9

1.6.2.4 4 KNR 202/701/1 
(1)

Kanały wewnątrz budynku, dno kanału z betonu grubości 10˙cm, 
transport betonu taczkami, japonkami m2 6,000

1.6.2.5 4 KNR 202/701/3 
(1)

Kanały wewnątrz budynku, ściany kanału z betonu grubości 12˙cm, 
transport betonu taczkami, japonkami m2 6,000

1.6.2.6 4 KNR 202/701/1 
(1)

Kanały wewnątrz budynku, dno kanału z betonu grubości 10˙cm, 
transport betonu taczkami, japonkami - przekrycie analogia m2 6,000

1.6.2.7 4 KNR 202/210/1 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 8m/m2, beton 
podawany pompą - wieńce m3 16,433

1.6.2.8 24 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14˙mm - wieńce t 0,956

1.6.2.9 5 KNRW 
401/304/1 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, cegłą na zaprawie 
cementowo-wapiennej m3 6,19

1.6.2.10 5 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży 
prefabrykowanych m 20,40

1.6.3 Element WYMIANA WIĘŹBY DACHOWEJ + POKRYCIE

1.6.3.1 30 KNR 202/408/6 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna 
ponad 180˙cm2 m3 7,34

1.6.3.2 30 KNR 202/407/6 Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 
180˙cm2 m3 1,34

1.6.3.3 30 KNR 202/406/6 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny 
drewna ponad 180˙cm2 m3 4,01

1.6.3.4 30 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 1,29

1.6.3.5 30 KNR 202/408/2 Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 5,34

1.6.3.6 13,32 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - podbitka okapów
- analogia m2 10,96

1.6.3.7 15,32 KNR 15/517/1 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z 
otworami z przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach 
ekranu zabezpieczającego z folii - paroprzepuszczalnej m2 352,36

1.6.3.8 30,32 KNR 15/517/2 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z 
otworami z przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i 
przybicie kontrłat i łat m2 704,71

1.6.3.9 32 KNR 15/517/4 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z 
otworami z przykręceniem wkrętami do łat, montaż gąsiorów z 
przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej m 21,92

1.6.3.10 32 KNR 15/517/3 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z 
otworami z przykręceniem wkrętami do łat, dachówką ceramiczną z 
otworami z przykręceniem wkrętami do łat - dachówka "holenderka" 
kolor ceglasty m2 352,36

1.6.3.11 32 KNR 15/526/1 Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej m 7,49

1.6.3.12 32 KNRW 
401/423/3

Uzupełnienie elementów wyposażenia dachów, włazy kominiarskie
szt 1

1.6.3.13 32 Dostawa i montaż płotka przeciwśniegowego systemowego mb 22,5

1.6.3.14 32 Dostawa i montaż elementów dodatkowych wyposażenia dachu, 
taśma koszowa, grzebień okapu, listwa went. okapu, siatka ochronna
okapu, pas nadrynnowy itp. kpl 1

1.6.3.15 32 KNR 222/702/5 Ławy kominiarskie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 2

1.6.3.16 32, Dostawa i montaż schodów strychowych ocieplanych EI60 kpl 1

1.6.3.17 16 KNR 202/506/2 
(1)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu 
ponad 25˙cm m2 1,275

1.6.3.18 16 KNR 202/508/4 
(2)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15˙cm 
z blachy tytanowo cynkowej m 49,50

1.6.3.19 16 KNR 202/510/3 
(2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o 
średnicy 12˙cm z blachy tytanowo cynkowej m 41,90
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1.6.4 Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE + OCIEPLENIE + OBUDOWA 
PODDASZA

1.6.4.1 15 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z 
płyt układanych na sucho, 1˙warstwa - wełna mineralana 0,031- 18 
cm - ocieplenie dachu m2 259,95

1.6.4.2 15 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z 
płyt układanych na sucho, 1˙warstwa - wełna mineralana 0,031 - 4 
cm - ocieplenie dachu m2 259,95

1.6.4.3 32 KNR 15/517/1 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z 
otworami z przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach 
ekranu zabezpieczającego z folii - paroszczelnej m2 259,95

1.6.4.4 21 KNR 202/2006/4
(2)

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na 
rusztach, płyty grubości 12,5˙mm - rozwiązanie systemowe REI60 m2 259,95

1.6.4.5 21 KNR 202/2006/8
(2)

Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na
rusztach, płyty grubości 12,5˙mm - rozwiązanie systemowe REI60 m2 259,95

1.6.4.6 21 KNR 14/2010/3 
(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych 
rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, 
typ 100-101 - wypełnienie wełną mineralną - rozwiązanie systemowe 
- ściana REI60 - rozwiązanie systemowe m2 46,4

1.6.4.7 10 KNR 202/813/1 
(1)

Tynki pocienione grubości 8˙mm, kategorii III, na elementach 
wielkoblokowych, wykonywane mechanicznie, ściany szczytowe m2 52,00

1.6.4.8 11 KSNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach m2 98,40

1.6.4.9 11 KSNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach m2 259,95

1.6.4.10 13 KNR 202/1111/5 Posadzki i parkiety z desek klejonych - panele podłogowe lub 
wykładzina PCV kl. antypoślizgowości min. R9 - pomieszczeń 
poddasza - analogia m2 259,95

1.6.4.11 18 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne - poddasze m2 311,95

1.6.4.12 14 KNR 12/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża m2 11,0

1.6.4.13 14 KNR 12/1121/4 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 
20x20˙cm - schody + kl. schodowa m2 11,0

1.6.4.14 15 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje 
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa - styropapa  
EPS100 - 0,038 w dwóch warstwach - LAMINOWANA PAPĄ 
ASFALTOWĄ PODKŁADOWĄ NA WELONIE Z WŁÓKNA 
SZKLANEGO gr 25 cm - zadaszenie m2 8

1.6.4.15 17 KNR 22/527/1 Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD, podłoże betonowe - 
papa podkładowa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną 
powłoką z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z 
wypełniaczem mineralnym + papa asfaltowa modyfikowana SBS 
zgrzewalna wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej gr. 5.2 mm 
- analogia m2 8

1.6.4.16 18 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne - ściany parter + piętro - po wymianie 
instalacji m2 705,21

1.6.4.17 18 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne - sufity parter + pietro - po wymianie instalacji m2 330,00

1.6.4.18 8 Dostawa i montaż pochwytów i balustrad wenętrznych - ze stali 
nierdzewnej mb 29

1.6.5 Element WYMIANA I OCIEPLENIE STROPU NAD PIĘTREM

1.6.5.1 6 Dostawa i montaż belek stalowych stropu WPS - półka dolna belek 
IPE zabezpieczone p-poż R60 t 9,209

1.6.5.2 4 KNNR 2/113/1 Stropy W.P.S., płyty stropowe WPS m2 175,00

1.6.5.3 6 KNR 205/120/5 Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach, schody t 0,5

1.6.5.4 4 KNR 218/611/4 Układanie mieszanki betonowej pompą stropy - wylewki przyścienne m3 0,960

1.6.5.5 4 KNR 202/1101/2
(2)

Podkłady, betonowe na stropie, beton podawany taczkami lub 
japonkami, z keramzytu - warstwa wyrównawcza 4 cm m3 7,281

1.6.5.6 15 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje 
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa dla IPE 330 
EPS 100 - 20 cm m2 108,22
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1.6.5.7 15 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje 
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa dla IPE 240 
EPS 100 - 11 cm m2 60,560

1.6.5.8 4 KNR 202/1101/2
(4)

Podkłady, betonowe na stropie, beton podawany pompą, zwykły - 4,5 
cm m3 8,191

1.6.5.9 15 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje 
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa  EPS 100 - 3 
cm m2 175,00

1.6.5.10 13 KNR 202/1106/2 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 
25˙mm m2 175,00

1.6.5.11 13 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie 
posadzki o 1˙cm ponad 25˙mm m2 175,00

1.6.6 Element ZAGOSPODAROWANIE TERENU I WYWÓZ GRUZU

1.6.6.1 2 KNR 231/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II - pod odwodnienie liniowe m2 120,0

1.6.6.2 22,23 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po
zagęszczeniu 20˙cm - pod odwodnienie liniowe m2 120,0

1.6.6.3 25 KNR 231/1103/1 Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, 
wysokość 6˙cm, na podsypce piaskowej, spoiny piaskiem - remont 
nawierzchni z kostki przy budynku administracyjnym (przełożenie)  + 
regulacja spadków do odwodnienia liniowego m2 348,00

1.6.6.4 2 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie 
i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 10

1.6.6.5 1 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 
1˙km m3 73

1.6.6.6 1 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1˙km m3 73

1.6.6.7 1 Opłata za składowanie odpadów m3 73

1.6.7 Element LOGO

1.6.7.1 Wykonanie, dostawa i montaż Logo Ośrodka Kultury i Sportu (rys. 
9b) kpl 1


