
klatka schodowa Poniatowskiego 27 kosztorys inwestorski ściany ślepy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Remont ścian i sufitów klatki schodowej. 
1

d.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

0.90*2*20 m2 36.000
RAZEM 36.000

2
d.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

klatka sciany (2*2.90*20.50-(5*1.45*2.88))+((2*7.85*20.50)-(20*2*1)) m2 379.870
hol ściany (16.50*2*3.50)-(2*2) m2 111.500

RAZEM 491.370
3

d.1
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2- sufity

m2

klatka sufit (2.90*5*3)+(2.9*5*1.80)+(2.9*7.85) m2 92.365
hol sufit (2.86*16.50) m2 47.190

RAZEM 139.555
4

d.1
KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płas-
kich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2-
przyjęto 50 %

m2

poz.3*0.50 m2 69.778
RAZEM 69.778

5
d.1

KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 przyjęto 50%

m2

poz.2*0.50 m2 245.685
RAZEM 245.685

6
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" -

m2

poz.4+poz.5 m2 315.463
RAZEM 315.463

7
d.1

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.5 m2 245.685
RAZEM 245.685

8
d.1

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z
cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.4 m2 69.778
RAZEM 69.778

9
d.1

KNR 4-01
0339-03

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

10
d.1

KNR 4-03
0203-04 ana-
logia

Demontaż i ułożenie w bruzdach przewodów przewidziancyh do ukrycia pod tyn-
kiem

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

11
d.1

KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z ce-
gieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

12
d.1

E-0508 0800-
04

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach
poprzez przykręcenie do cegły

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

13
d.1

KNR 4-01
0808-08

Rozbiórka cokolików m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

14
d.1

KNR K-04
0101-06

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie na bazie piasku kwarcowego m2

poz.2 +poz.3 m2 630.925
RAZEM 630.925

15
d.1

KNR 0-17
2609-08

ochrona narożników wypukłych katownikiem metalowym z siatką- analogia m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

16
d.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i stropach m2

poz.2+poz.3 m2 630.925
RAZEM 630.925

17
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome

m2

poz.16 m2 630.925
RAZEM 630.925
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18
d.1

KNR 4-01
1209-09

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścia-
nek i szafek o powierzchni do 1.0 m2

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

19
d.1

KNR 4-01
1204-02
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -
klatki schodowe

m2

poz.2*0.70 m2 343.959
RAZEM 343.959

20
d.1

KNR 4-01
1206-02
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez
szpachlowania - klatki schodowe lamperia

m2

poz.2*0.30 m2 147.411
RAZEM 147.411

21
d.1

KNR 4-01
1204-01
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
- sufity

m2

poz.3 m2 139.555
RAZEM 139.555

22
d.1

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do
50 mm

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

23
d.1

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR
20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

24
d.1

KNR-W 2-02
1104-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych- oczyszczenie i my-
cie podłoża

m2

poz.28 m2 47.190
RAZEM 47.190

25
d.1

KNR 2-02
1118-01

przygotowanie posadzki betnowej - usuniecie nierówności- analogia m2

poz.24 m2 47.190
RAZEM 47.190

26
d.1

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na ostro

m2

poz.24 m2 47.190
RAZEM 47.190

27
d.1

KNR-W 2-02
1104-01

Przygotowanie podłoża- dwukrotne gruntowanie pod kleje cementowe m2

poz.28 m2 47.190
RAZEM 47.190

28
d.1

KNR 0-12II
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą
kombinowaną

m2

 
(2.86*16.50) m2 47.190

RAZEM 47.190
29
d.1

KNR 0-12II
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane
na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

16.50*2+2.90 m 35.900
RAZEM 35.900

30
d.1 kalk. własna

Demontaż bramy wahadłowej w holu szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1

KNR 4-01
0304-02

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
betonu komórkowego- brama od strona podwórza.

m3

2.89*3.50 m3 10.115
RAZEM 10.115

32
d.1 kalk. własna

Wymiana kloszy ( plafoniera) na klatce schodowej szt7 szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

33
d.1

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla-
nych na odległość do 1 km

m3

poz.3*0.02 m3 2.791
RAZEM 2.791

34
d.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność 14

m3

poz.3*0.12 m3 16.747
RAZEM 16.747
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