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Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
Modernizacja remizy OSP w Józefowie na dzienny dom "Senior- Wigor" .
1 Roboty rozbiórkowe
1.1 KNR 404/406/4

Rozebranie drewnianej podbitki.
122+12,35+1,96 = 136,31

136,31 ~136,31 m2
1.2 Kalkulacja indywidualna: Rozebranie warstwy dociepl enia ze styropianu

3,7*23,20 = 85,84
-(3,03+2,4*3) = -10,23

75,61 ~75,61 m2
1.3 KNRW 401/331/5

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych , na 
zaprawie cementowej, o grubo ści ponad 1/2 cegły

1*2,2 = 2,2
0,6*2*2 = 2,4
0,3*2 = 0,6
0,6*1,4 = 0,84

6,04 ~6,04 m3
1.4 KNR 401/212/1

Rozbiórka posadzki betonowej pod ław ę fundamentow ą ścianki działowej
3,2*0,2*0,25 = 0,16

0,16 ~0,16 m3
1.5 KNR 1901/1020/6

Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, ponad 5,0 m2
46,9*3,76 = 176,344
-(1,48*2,08+1,45*2+0,98*2+1,45* 
1,66) = -10,3454

165,9986 ~166,00 m2
1.6 Kalkulacja indywiduala: umywalki i wc kompaktów 1 kpl
1.7 KNR 404/504/3

Analogia: Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych
14,01*2,6 = 36,426
1,2*4*2,2 = 10,56

46,986 ~46,99 m2
1.8 KNR 401/535/2

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadaj ącej si ę do u żytku
13,5*0,4 = 5,4

5,4 ~5,40 m2
2 Roboty tynkarsko-murarskie
2.1 KNR 201/304/1

Wykopy fundamentowe z r ęcznym załadunkiem urobku przez przeno śnik ta śmowy na 
samochody samowyładowcze i transportem na odległo ść do 1 km, kategoria gruntu 
I-II- pod ścianki działowe i komin

3,2*0,7*0,25 = 0,56
0,4*1,1*0,4*2 = 0,352

0,912 ~0,91 m3
2.2 KNR 202/290/2

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pr ęty stalowe 
okr ągłe gładkie i żebrowane, Fi 6 i 12mm
ławy fundamentowe =
strzemiona fi6 0,222*2,28*5*(3,2)*0,001 = 0,008099
pr ęty fi 12 0,888*4*(3,2)*0,001 = 0,011366
wie ńce =

0,222*0,85*5*(46,9+14,1+3,2)* 
0,001 = 0,060573
0,888*4*(46,9+14,1+3,2)*0,001 = 0,228038

0,308076 ~0,308 t
2.3 KNR 202/202/1

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostok ątne, szeroko ść do 0.6 m, transport betonu 
taczkami, japonkami

0,56 = 0,56
0,4*1,1*0,4*2 = 0,352

0,912 ~0,91 m3
2.4 KNR 202/607/2

Analogia: Izolacja ław fundamentowych z folii PE- d wie warstwy, folia czarna
(3,2)*2,7 = 8,64
2,7*2 = 5,4
0,4*0,4*2 = 0,32

14,36 ~14,36 m2
2.5 KNR 202/607/2

Analogia: Izolacja pozioma z folii PE . gr. 1mm
3,2*0,4 = 1,28

1,28 ~1,28 m2
2.6 KNR 202/131/1

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ 
Max/220, grubo ść 19 cm

3,2*2,5 = 8,0
- otw. -(0,9*2) = -1,8

6,2 ~6,20 m2
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2.7 KNR 202/116/1

Ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki z beto nu komórkowego, grubo ść 24 cm 
rozbudowa ściany oddzoelenia po żarowego na s ąsiednim budynku

0,3*6*2+13,5*0,3 = 7,65
7,65 ~7,65 m2

2.8 KNR 202/908/1
Tynki szlachetne nakrapiane, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, 
loggie), r ęcznie Analogia: Uzupełnienie tynku na ściani oddzielenia po żarowego.

0,3*6*2+13,5*0,3 = 7,65
0,25*6*2 = 3,0

10,65 ~10,65 m2
2.9 KNR 202/506/2

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szeroko ści w rozwini ęciu ponad 25 cm 
Obróbka ściany oddzielenia po żarowego

13,5*0,5 = 6,75
6,75 ~6,75 m2

2.10 KNRW 202/1907/6
Wieńce (w deskowaniu tradycyjnym), wolno podparte, beto n podawany pomp ą

0,15*0,2*(46,9+14,1+3,2) = 1,926
1,926 ~1,93 m3

2.11 ZNPP 1/1212/3
Nadpro ża typu L, długo ść do 1,50 m, forma podwójna
drzwi zewn. 1 = 1,0

1,0 ~1,0 szt
2.12 ZNPP 1/1212/3

Nadpro ża typu L, długo ść do 1,50 m, forma podwójna
drzwi zewn. x2 2 = 2,0

2,0 ~2,00 szt
2.13 ZNPP 1/1212/3

Nadpro ża typu L, długo ść do 1,50 m, forma podwójna
8 = 8,0

8,0 ~8,00 szt
2.14 KNR 401/304/2

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wap ienna, bloczkami
z betonu komórkowego

(1,6+1)*0,46*2 = 2,392
(0,9+0,7+0,85+0,45)*1,66*0,46 = 2,21444

4,60644 ~4,61 m3
2.15 KNR 401/711/3

Uzupełnienie tynków zwykłych wewn ętrznych kat. III, ( ściany płaskie, słupy 
prostok ątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianob etonu) zaprawa 
cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)

(1,6+1)*2 = 5,2
(0,9+0,7+0,85+0,45)*1,66*0,46 = 2,21444

7,41444 ~7,41 m2
2.16 KNR 202/803/3

Tynki zwykłe wykonywane r ęcznie, ściany i słupy, kategoria III
6,2*2 = 12,4

12,4 ~12,40 m2
2.17 KNP 2/106/1

Ścianki z pustaków szklanych pojedyncze zbrojone, pu staki o wymiarach 20*20 cm z 
zewnątrz.

0,6*2*3 = 3,6
0,6*1,4*2 = 1,68
0,8*2 = 1,6

6,88 ~6,88 m2
2.18 KNR 202/218/1

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewn ętrzne i wewn ętrzne na gotowym podło żu, 
transport betonu taczkami, japonkami

0,6*1,59*1,5 = 1,431
0,3*1,59*1,4 = 0,6678

2,0988 ~2,10 m3
3 Remont podłóg i posadzek
3.1 KNR 404/405/3

Rozebranie sceny.
(2,5+0,9)*7,8 = 26,52

26,52 ~26,52 m2
3.2 KNR 404/405/2

Rozebranie drewnianych podłóg, białych na półwpust
122-(7,8*2,5) = 102,5

102,5 ~102,50 m2
3.3 KNR 404/405/4

Rozebranie legarów
7,8*16 = 124,8

124,8 ~124,80 m
3.4 KNR 404/504/3

Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych 12,00 m2
3.5 KNR 201/307/2

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojen ie i przewóz na odległo ść do 10
m, kategoria gruntu III- wybranie zanieczyszczonego  podkładu pod posadzki.

122*0,1 = 12,2
12,2 ~12,20 m3

3.6 KNR 202/1101/7
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podło żu gruntowym, piasek gr. 20 cm

(122+1,96)*0,2 = 24,792
24,792 ~24,79 m3
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3.7 KNR 202/1101/1

Podkłady, betonowe na podło żu gruntowym, beton podawany pomp ą, zwykły
0,1*(122+1,96+12,35) = 13,631

13,631 ~13,63 m3
3.8 KNR 202/607/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii p olietylenowej szerokiej, 
izolacja pozioma podposadzkowa

122+12,35+1,96 = 136,31
+15% wywini ęcie - zakłady 136,31*0,15 = 20,4465

156,7565 ~156,76 m2
3.9 KNR 202/609/2

Izolacje cieplne i przeciwd źwi ękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm, izolacje 
poziome na wierzchu konstrukcji, na zaprawie

122+12,35+1,96 = 136,31
136,31 ~136,31 m2

3.10 KNR 202/609/4
Izolacje cieplne i przeciwd źwi ękowe z płyt styropianowych gr. 5cm, izolacje 
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, ka żda nast ępna warstwa 136,31 m2

3.11 KNR 202/1106/2
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na g ładko grubo ści 25 mm 136,61 m2

3.12 KNR 202/1106/3
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za p ogrubienie posadzki o 1,5 cm 
do ł ącznej grubo ści warstwy 10 cm. 136,61 7,50 m2

3.13 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za z brojenie posadzki siatk ą 
stalow ą 136,61 m2

4 Stropy REI 60
4.1 KNBK 5/501/1

Analogia: Belki stropowe, z drewna klejonego- dosta wa i przygotowanie.
(2*0,12*0,4)*15*8,1 = 11,664
(2*0,22*0,15)*4*4,66 = 1,23024
(2*0,22*0,15)*2*1,65 = 0,2178

13,11204 ~13,11 m3
4.2 KNBK 5/501/2

Belki stropowe, z drewna klejonego- monta ż 13,11 m3
4.3 KNBK 5/502/9

Analogia: Podłoga z desek gr. 32 mm ł ączonych na piuro- wpust
122+12,35+1,96 = 136,31

136,31 ~136,31 m2
4.4 KNR 202/613/6

Analogia: Izolacje cieplne i przeciwd źwi ękowe z wełny mineralnej układanej na 
ruszcie drewnianym w dwóch warstwach o ł ącznej grubo ści gr. 25 cm

12,35+1,96 = 14,31
14,31 ~14,31 m2

4.5 KNR 202/613/6
Analogia: Izolacje cieplne i przeciwd źwi ękowe z wełny mineralnej układanej na 
ruszcie drewnianym w dwóch warstwach o ł ącznej grubo ści gr. 30 cm 122 m2

4.6 ORGB 202/2029/1
Analogia: Okładziny 2-warstwowe z płyt włóknowo- gi psowych na rusztach mocowanych 
bezpo średnio do stropu, z wykonaniem rusztu ,ruszt z łat drewnianych, no śny

122+12,35+1,96 = 136,31
136,31 ~136,31 m2

4.7 ORGB 202/2027/2
Analogia: Okładziny 2-warstwowe z płyt włóknowo- gi psowych mocowanych bezpo średnio
do stropu od góry

122+12,35+1,96 = 136,31
136,31 ~136,31 m2

5 Ścianki działowe i okładziny z płyt g-k
5.1 ORGB 202/2023/2

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips n a pojedynczych rusztach 
metalowych 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 75, pły ty GKFI

3*(8,7+7,22+3,07+1,5+2,12+2,12+ 
4,1+4,12+1,3+2,32+2,1) = 116,01

- otwory -(0,9*2*7+0,8*2+1,08*2,2+1*2+ 
1,3*2) = -21,176

wc- płyty GKI 0,7*2,5*3 = 5,25
2*1,2*1 = 2,4

102,484 ~102,48 m2
5.2 KNR 202/613/5

Izolacje cieplne i przeciwd źwi ękowe z wełny mineralnej, pionowa z  wełny 
mineralnej gr 7,5cm na sucho 102,48 m2

5.3 KNP 2/106/1
Ścianki z pustaków szklanych pojedyncze zbrojone, pu staki o wymiarach 20*12.5 cm

2*2,2 = 4,4
0,75*2,2 = 1,65
0,375*2 = 0,75

6,8 ~6,80 m2
5.4 ORGB 202/2027/3

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na ruszcie metalowym 50, 
płyty GKFI

46,9*3 = 140,7
-(0,6*2*3+0,8*2+0,6*1,4*2) = -6,88
-(1,6*2+0,9*2) = -5,0

128,82 ~128,82 m2
5.5 ORGB 202/2027/1

Analogia: Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigi ps na ścianach, druga warstwa, 
płyty GKFI 128,82 m2
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5.6 ORGB 202/2024/3

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips n a pojedynczych rusztach 
metalowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne,  100, p łyty GKFI, zabudowa na świetli

3,2*(7,05*3)-0,8*2*3 = 62,88
8,9*1,6*2-0,8*2*2 = 25,28

88,16 ~88,16 m2
5.7 kalkulacja indywidualna: wyło żenie na świetli foli ą odblaskow ą

3,2*(7,05*3) = 67,68
8,9*1,6*2 = 28,48

96,16 ~96,160 m3
6 Roboty elewacyjne
6.1 BC 2/610/1

Analogia: Docieplenie powierzchni ścian płytami z wełny mineralnej o gr. 15 cm z 
wykonaniem wyprawy elewacyjnej o strukturze i kolor ze jak istniej ąca.

3,7*23,20 = 85,84
-(0,6*2*3+0,6*1,4*2+1,3*2+0,8*2) = -9,48

76,36 ~76,36 m2
6.2 Kalkulacja indywidualna: Demonta ż i ponowny monta ż daszku nad wej ściem w nowe 

miejsce 1 kpl
7 Roboty okładzinowe
7.1 ORGB 202/1134/1

Gruntowanie podło ży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
posadzki 122+7,37+1+1,63+1,63+1,96 = 135,59

135,59 ~135,59 m2
7.2 ORGB 202/1134/2

Gruntowanie podło ży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2
7.3 KNNR 2/601/6

Analogia: Izolacja z folii płynnej z zaizolowaniem ścian i posadzek w pom. mokrych
pozioma =
aneks kuchenny 3,5*2,5 = 8,75
szatnia wiatrołap 1,98+4,08 = 6,06
sanitariaty 3,6+3,18+1,5+1,53+7,37+1,63+ 

1,63+1 = 21,44
pionowe 145,26 = 145,26

181,51 ~181,51 m2
7.4 KNR 202/1118/8

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych n a klej, płytki 30x30 cm, metoda
zwykła
posadzki 122+7,37+1+1,63+1,63+1,96 = 135,59

135,59 ~135,59 m2
7.5 KNR 202/829/8

Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła
an. kuch. (3,5+2,5)*2,2 = 13,2
6 (2*1,7+2*2,12)*3-0,9*2 = 21,12
7 (2*1,5+2*2,12)*3-(0,9*2*2+0,8*2) = 16,52
8 (2*1,5+2*1)*3-0,8*2 = 13,4
9 (2*1,5+2*1,02)*3-0,9*2 = 13,32
14 11,7*3-(0,9*2*2+0,8*2*3) = 26,7
15 (2*0,9+2*1,1)*3-0,8*2 = 10,4
16 (2*0,9+2*1,8)*3-0,9 = 15,3
17 (2*0,9+2*1,8)*3-0,9 = 15,3

145,26 ~145,26 m2
7.6 KNR 202/1120/5

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 
30x30 cm, cokolik 15 cm, metoda zwykła
1 (2*1,1+2*1,8)-(1,3+1,3) = 3,2
2 (6,4-2*0,9+9,8-0,9*3) = 11,7

9,8-0,9*2 = 8,0
3 7,6 = 7,6
4 14,2 = 14,2
5 16 = 16,0
10,11 18,3+3,52+2,32 = 24,14
18 (4*1,4-0,9*2) = 3,8

88,64 ~88,64 m
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8 Roboty malarskie
8.1 KNR 202/1505/1

Analogia: Malowanie farbami emulsyjnymi wewn ętrznych tynków gładkich i płyt 
gipsowych bez gruntowania, 2-krotne
1 1,98 = 1,98

(2*1,8+2*1,1)*2,9-(1,3*2*2+0,8* 
2,2*0,375*2,2) = 10,168

2 16,12 = 16,12
19,6*2,9-(1,3*2+0,9*2*5+1,08* 
2,2+1*2) = 40,864

3 4,08 = 4,08
8,65*2,9-(2*2,2+0,8*2,2*0,375* 
2+1,08*2,2) = 16,989

4 10,22 = 10,22
15,15*2,9-(0,6*2+2*2,2+0,8*2) = 36,735

5 18,04 = 18,04
17*2,9-(0,9*2) = 47,5

18 5,6*2,9-(0,9*2*2)+1,96 = 14,6
10,11 48,1 = 48,1

31,1*2,9-(2,2*2,5+2,2*3,5+1*2+ 
0,8*2+0,6*2) = 72,19

12 5,06 = 5,06
9*2,9-(0,9*2+0,6*1,4) = 23,46

13 3,63 = 3,63
7,8*2,9-(0,9*2+0,6*1,4) = 19,98

389,716 ~389,72 m2
8.2 KNR 202/1505/2

Malowanie farbami emulsyjnymi wewn ętrznych tynków gładkich i płyt gipsowych bez 
gruntowania, dodatek do trzeciego malowania 389,72 m2

9 Stolarka okienno- drzwiowa
9.1 KNR 401/354/4

Analogia: Demonta ż drzwi i okien oraz wykucie z muru o ście żnic.
drzwi 6 = 6,0
okna 2 = 2,0

8,0 ~8,00 szt
9.2 Kalkulacja indywidualna: Rozebranie podokienników w ewnętrznych. 3 szt
9.3 ORGB 202/1026/5

Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekł adk ą termiczn ą systemu PI 50, 
drzwi 1-skrzydłowe, na świetla, szyba bezpieczna piaskowana

2,18*1,9*2 = 8,284
1,09*2,28*3 = 7,4556

15,7396 ~15,74 m2
9.4 ORGB 202/1026/6

Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekł adk ą termiczn ą systemu PI 50, 
drzwi 2-skrzydłowe

1,3*2 = 2,6
2,6 ~2,60 m2

9.5 ORGB 202/1026/4
Analogia: Na świetla aluminiowe

1,9*2,18*2 = 8,284
1,09*2,28*3 = 7,4556

15,7396 ~15,74 m2
9.6 KNRW 202/1027/2

Analogia: Drzwi p.po ż
EI 30 1,3*2 = 2,6

0,9*2*2 = 3,6
6,2 ~6,20 m2

9.7 KNP 2/114/2
Dostawa i obsadzenie podokienników polimarmurowych
0,7m 5 = 5,0
0,9m 1 = 1,0

6,0 ~6 szt
9.8 ORGB 202/1027/1

Okna dachowe 94x140 z roletami elektrycznymi 14 kpl
9.9 KNNR 2/1105/2

Właz dachowy
0,87*1,1*2 = 1,914

1,914 ~1,91 m2
9.10 KNR 202/1018/2

Analogia: Dostawa i monta ż drzwi wewn ętrznych ramiakowych z o ście żnicami z MDF 
regulowanymi, w tym 1 szt system przesuwny na ścienny

0,9*2*8 = 14,4
0,8*2*4 = 6,4
1*2 = 2,0

22,8 ~22,80 m2
9.11 Kalkulacja indywidualna: Dostawa i mkonta ż schodów strychowych z obiceim płyt ą 

g-k typpu GKFI w 2 warstwach 1 kpl
9.12 KNR 202/506/2

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szeroko ści w rozwini ęciu ponad 25 cm  
Parapety zewn ętrzne

0,4*(0,65*5+0,85) = 1,64
1,64 ~1,64 m2
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10 Elementy stalowe
10.1 KNBK 20/23/2

Analogia: Wykonanie, dostawa i monta ż pochwytów z rur stalowych
schody zewn. 1,36*2 = 2,72
schody do przedsionka p.po ż. 2,10*2 = 4,2

6,92 ~6,92 m
11 Dach i wi ęźba dachowa
11.1 KNR 401/413/2

Wzmocnienie krokwi deskami grubo ści 60 mm, nabicie desek 2-stronnie
5,7*2*10 = 114,0

114,0 ~114,00 m
11.2 Kalkulacja szczegółowa: miejscowe rozbiórki i ponow ny monta ż pokrycia dachowego.

(5,9+5,6)*16 = 184,0
7,5*5,6 = 42,0

226,0 ~226,00 m2
11.3 KNR 202/506/2

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szeroko ści w rozwini ęciu ponad 25 cm
2,5*0,6*5 = 7,5
1*0,6*3 = 1,8

9,3 ~9,30 m2
11.4 KNR 203/408/2

Impregnacja powierzchniowa tarcicy na budowie, 3-kr otn impregnownie powierzchni 
metod ą smarowania  tarcicy wbudowanej w konstrukcje bezpo średnio z istniej ącej 
konstrukcji, impregnatem solnym p. po ż., owado i grzybobójczym krotno ść 3
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
Impregnacja wi ęźby dachowej (5,9+5,7)*(0,23*0,12)*10 = 3,2016

2*(7,5+2+6+6+2)*0,2*0,2 = 1,88
0,35*0,5*7,5*20 = 26,25
5,5*(0,23*0,12)*6 = 0,9108

32,2424 ~32,24 3,00 m2
12 Podbitka
12.1 Kalkulacja indywidualna: Rozebranie istn. podbitki.

23,2*0,5 = 11,6
11,6 ~11,60 m2

12.2 ORGB 202/2030/2
Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 2-warstwow e Analogia: Podbitka z płyt 
GKFI 2 warstwowa p.po ż.

0,5*23,2 = 11,6
11,6 ~11,60 m2

12.3 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwd źwi ękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych
na sucho, 1 warstwa 11,60 m2

12.4 Kalkulacja indywidualna: Wykonanie obicia podbitki z blachy stalowej  elewacyjnej
powlekanej 11,60 m2

13 Wykonanie schodów z kostki betonowej
13.1 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szeroko ści jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, na gł ęboko ści 20 cm

6,15 = 6,15
6,15 ~6,15 m2

13.2 KNR 231/104/1
Warstwy ods ączaj ące, w korycie i na poszerzeniach, zag ęszczenie r ęczne, grubo ść 
warstwy po zag ęszczeniu 10 cm 6,15 m2

13.3 KNR 231/104/2
Warstwy ods ączaj ące, w korycie i na poszerzeniach, zag ęszczenie r ęczne, dodatek 
za ka żdy 1 cm zag ęszczenia- dodatek do średnie grubo ści 50 cm. 6,15 40,0 m2

13.4 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłucze ń, warstwa dolna, grubo ść warstwy po zag ęszczeniu 15 
cm 6,15 m2

13.5 Kalkulacja indywidualna: Wykonanie obramowania scho dów z minipalisady betonowej 
12x12 40 cm na ławie betonowej z oporem

3,4+3,95+4,5 = 11,85
11,85 ~11,85 m

13.6 KNR 231/511/2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo ść 6 cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara

3+0,82+0,95 = 4,77
4,77 ~4,77 m2

14 Utwardzenie terenu
14.1 KNR 231/806/1

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
10,78*2,2 = 23,716

23,716 ~23,72 m2
14.2 KNR 231/103/1

Profilowanie i zag ęszczanie podło ża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
r ęcznie, grunt kategorii I-II 23,72 m2

14.3 KNR 231/104/1
Warstwy ods ączaj ące, w korycie i na poszerzeniach, zag ęszczenie r ęczne, grubo ść 
warstwy po zag ęszczeniu 10 cm 23,72 m2

14.4 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłucze ń, warstwa dolna, grubo ść warstwy po zag ęszczeniu 15 
cm 23,72 m2

14.5 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tłucze ń, warstwa dolna, dodatek za ka żdy dalszy 1 cm 
grubo ści- dodatek do 20 cm 23,72 5,00 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
14.6 KNR 231/402/4

Analogia: Ława betonowa pod obrze żami
8x30 2,2*3*0,038 = 0,2508

0,2508 ~0,25 m3
14.7 KNR 231/407/4

Obrze ża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełni eniem spoin zapraw ą 
cementow ą
8x30 2,2*3 = 6,6

6,6 ~6,60 m
14.8 KNR 231/511/3

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo ść 8 cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa (kostka z rozb iórko 90%) 23,72 m2

15 Wyposażenie
15.1 Kalkulacja indywidualna: Dostawa i monta ż urz ądze ń wyposa żenia - wg. zał ącznika 

nr do projektu budowlanego. 1 kpl


