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konstrukcyjno-architektoniczne oraz instalacyjne wod.-kan. i elektryczne.

Budowa Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp. 10.

Inwestor Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy - Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp. 10.

Biuro kosztorysowe Biuro Kosztorysowania, Nadzoru i Koordynacji Robót - Andrzej Żurek - Białe Błota ul. 
Forteczna 17

Sporządził Andrzej Żurek

Białe Błota 31 marzec 2015 r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50



Rodos 6.8.35.1 [11822]

Przedmiar Strona 2/12

Rozbudowa i przebudowa budynku zwierzętarni. Roboty ogólnobudowlane konstrukcyjno-architektoniczne oraz instalacyjne wod.-kan. i elektryczne.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Roboty ogólnobudowlane.
1.1.  Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.

1 Kalkulacja
indywidualna

Rozebranie istniejących garaży blaszanych o wym. 3,00*6,00 m i przekazanie ich Zamawiającemu do  
ewentualnej sprzedaży.

szt 5,000

2 KNR 2-31u1
0400/03
analogia

Rozebranie posadzki w rozebranych garażach z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 7cm, z przekazaniem kostki Zamawiajacemu do dalszego wykorzystania - 
współczynnik do R=0,50

R=0,50

powierzchnia powierzchni utwardzonej (posadzki)    15,00*6,00 m2 90,000

razem m2 90,000

3 KNR 4-01
0212/01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - podbudowa betonowa pod 
nawierzchnie utwardzone w rozbieranych garażach.

podbudowa betonowa grub. 15cm pod posadzką w garażach    (15,00*6,00)*0,15 m3 13,500

razem m3 13,500

4 KNR 4-04
0603/07
analogia

Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych konstrukcji betonowych podłoży o grubości 25cm - podłoże z 
płyty betonowej + kostka betonowa klejona do podłoża betonowego - współczynnik do R i S=1,667

R=1,667  S=1,667

rozebranie utwardzenia części placu manewrowegopod fundamenty części rozbudowywanej    (6,50*19,00)*0,25 m3 30,875

razem m3 30,875

5 KNR 4-01
1306/01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych

szt 7,000

6 Kalkulacja
indywidualna

Demontaż - z przeznaczeniem do ponownego wykorzystania daszku nad wejściem wszczycie budynku.

kpl 1,000

7 KNR 4-01
0212/02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm - schody na gruncie  przy 
ścianie szczytowejistniejącego budynku

(0,35*0,15)*0,5*1,40*4+(1,80*1,40)*0,15 m3 0,525

(3,50*1,40)*0,15 m3 0,735

razem m3 1,260

8 KNR 4-01
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

podbudowa betonowa grub. 15cm pod posadzką w garażach    (15,00*6,00)*0,15 m3 13,500

rozebranie utwardzenia części placu manewrowegopod fundamenty części rozbudowywanej    (6,50*19,00)*0,25 m3 30,875

(0,35*0,15)*0,5*1,40*4+(1,80*1,40)*0,15 m3 0,525

(3,50*1,40)*0,15 m3 0,735

razem m3 45,635

9 KNR 4-01
0108/12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

 (Krotność= 19)

podbudowa betonowa grub. 15cm pod posadzką w garażach    (15,00*6,00)*0,15 m3 13,500

rozebranie utwardzenia części placu manewrowegopod fundamenty części rozbudowywanej    (6,50*19,00)*0,25 m3 30,875

(0,35*0,15)*0,5*1,40*4+(1,80*1,40)*0,15 m3 0,525

(3,50*1,40)*0,15 m3 0,735

razem m3 45,635

10 Kalkulacja
indywidualna

Opłata za wysypisko śmieci - utylizacja gruzu

45,635*1,9 t 86,707

razem t 86,707

"WETERYNARIA-POWSTAŃCÓW WLKP. 10- ROZBUDOWA BUDYNKU ZWIERZĘTARNI-korekta..rds"
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Przedmiar Strona 3/12

Rozbudowa i przebudowa budynku zwierzętarni. Roboty ogólnobudowlane konstrukcyjno-architektoniczne oraz instalacyjne wod.-kan. i elektryczne.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.2.  Roboty ziemne i fundamentowe.
11 Kalkulacja

indywidualna
Wytyczenie geodezyjne obiektu -części rozbudowywanej.

kpl 1,000

12 KNR 2-01
0310/02

Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze 
złożeniem urobku na odkład

wykop pod ławy i ściany fundamentowe    (27,77+16,53+5,34*5+4,43)*1,20*1,10 m3 99,568

razem m3 99,568

13 KNR 4-01
0104/02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w 
gruncie kategorii III

wykoppod ławę i ścianę fundamentową przy istniejącym budynku    (10,60*1,00)*1,10 m3 11,660

razem m3 11,660

14 KNR 2-01
0122/01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

wykop pod ławy i ściany fundamentowe    (27,77+16,53+5,34*5+4,43)*1,20*1,10 m3 99,568

wykoppod ławę i ścianę fundamentową przy istniejącym budynku    (10,60*1,00)*1,10 m3 11,660

razem m3 111,228

15 KNR 2-02
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10

chudy beton pod ławy i ściany fundamentowe    (27,77+16,53+5,34*5+4,43)*0,70*0,10 m3 5,280

chudy beton ławę i ścianę fundamentową przy istniejącym budynku    (10,60*0,60)*0,10 m3 0,636

razem m3 5,916

16 KNR 2-02
0202/01

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu, beton B-20

ławy  fundamentowe części rozbudowywanej    (27,77+16,53+5,34*5+4,43)*0,50*0,30 m3 11,315

ławy fundamentowe przy istniejącym budynku    (10,60*0,40)*0,30 m3 1,272

razem m3 12,587

17 KNR-W 2-02
0101/06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

ściany fundamentowe części rozbudowywanej    (27,77+16,53+5,34*5+4,43)*0,24*0,46 m3 8,327

ściany fundamentowe przy istniejącym budynku    (10,60*0,24)*0,46 m3 1,170

razem m3 9,497

18 KNR 2-02
0212/12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm, beton B-20.

na ścianach fundamentowych części rozbudowywanej    (27,77+16,53+5,34*5+4,43)*0,24*0,24 m3 4,345

na ścianach  fundamentowych przy istniejącym budynku    (10,60*0,24)*0,24 m3 0,611

razem m3 4,956

19 KNR 2-02
0290/01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli

pręt fi 6mm - strzemiona    ((27,77+16,53+5,34*5+4,43)/0,25)*0,94*0,222*0,001 t 0,063

((10,60/0,25)*0,94)*0,222*0,001 t 0,009

razem t 0,072

20 KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

pręty główne fi 12mm    (27,77+16,53+5,34*5+4,43)*4*0,888*0,001 t 0,268

(10,60*4)*0,888*0,001 t 0,038

razem t 0,306

21 KNR 2-02
0602/09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza 
warstwa "Iziolbet BR"

ław i ścian fundamentowych części rozbudowywanej    (27,77+16,53+5,34*5+4,43)*0,50 m2 37,715

ław i ścian  fundamentowych przy istniejącym budynku    (10,60*0,40) m2 4,240

razem m2 41,955

22 KNR 2-02
0602/10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda 
następna warstwa ponad pierwszą "Izolbet BR"

ław i ścian fundamentowych części rozbudowywanej    (27,77+16,53+5,34*5+4,43)*0,50 m2 37,715

ław i ścian  fundamentowych przy istniejącym budynku    (10,60*0,40) m2 4,240

razem m2 41,955

23 KNR 2-02
0603/09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza 
warstwa "Izolbet BR"

ław i ścian fundamentowych części rozbudowywanej    (27,77+16,53+5,34*5+4,43)*1,00*2 m2 150,860

ław i ścian  fundamentowych przy istniejącym budynku    (10,60*1,00)*2 m2 21,200

razem m2 172,060

24 KNR 2-02
0603/10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda 
następna warstwa ponad pierwszą "Izolbet BR"

ław i ścian fundamentowych części rozbudowywanej    (27,77+16,53+5,34*5+4,43)*1,00*2 m2 150,860

ław i ścian  fundamentowych przy istniejącym budynku    (10,60*1,00)*2 m2 21,200

razem m2 172,060

25 KNR 2-01
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i 
głębokości do 1,5m

"WETERYNARIA-POWSTAŃCÓW WLKP. 10- ROZBUDOWA BUDYNKU ZWIERZĘTARNI-korekta..rds"
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Przedmiar Strona 4/12

Rozbudowa i przebudowa budynku zwierzętarni. Roboty ogólnobudowlane konstrukcyjno-architektoniczne oraz instalacyjne wod.-kan. i elektryczne.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

objętość wykopów    111,228 m3 111,228

minus objętość fundamentów    -(5,916+12,587+9,497+4,956) m3 -32,956

razem m3 78,272

26 KNR 2-01
0212/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach - nadmiar ziemi po zasypaniu wykow

objętość wykopów    111,228 m3 111,228

minus objętość zasypanych wykopów    -78,272 m3 -78,272

razem m3 32,956

27 KNR 2-01
0214/04

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu 
kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - na 
dalsze 19 km

 (Krotność= 38)

objętość wykopów    111,228 m3 111,228

minus objętość zasypanych wykopów    -78,272 m3 -78,272

razem m3 32,956

28 KNR 2-02
1101/07

Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw - pod posadzki

podsypka piaskowa grub. 10 cm    ((3,00*5,60)*4+(3,20*5,60)+(10,60*3,79))*0,10 m3 12,529

razem m3 12,529

"WETERYNARIA-POWSTAŃCÓW WLKP. 10- ROZBUDOWA BUDYNKU ZWIERZĘTARNI-korekta..rds"
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Rozbudowa i przebudowa budynku zwierzętarni. Roboty ogólnobudowlane konstrukcyjno-architektoniczne oraz instalacyjne wod.-kan. i elektryczne.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.3.  Roboty konstrukcyjne nadziemia.
29 NNRNKB 5

0618/01
Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej pod ściany przyziemia

(27,77+0,64+0,74*3+1,24+1,00+5,64*5+10,60+0,60+0,65)*0,50 m2 36,460

razem m2 36,460

30 KNR 2-02
0107/01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego grubości 
24cm

(27,77+5,60*5+10,60)*3,48 m2 230,968

razem m2 230,968

31 KNR 2-02
0103/01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 1 cegły z cegły pełnej na zaprawie 
cementowo-wapiennej

(0,49+0,74*3+1,24+1,00+0,60+0,65)*3,48 m2 21,576

16,40*0,73 m2 11,972

razem m2 33,548

32 KNR 2-02
0118/01

Słupy i filarki międzyokienne z cegły pełnej o wymiarach 1x1 cegła na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej

m 3,480

33 KNR 2-02
0121/03

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm

(3,20*3,48)-(1,00*2,00) m2 9,136

razem m2 9,136

34 KNR 2-02
0126/05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

w ściance działowej    1,20 m 1,200

nad bramami wjazdowymi    (2,80*2)*4 m 22,400

nad drzwiami wejściowymi    1,50*2 m 3,000

razem m 26,600

35 KNR 2-02
0210/03

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12 z ręcznym układaniem 
betonu, beton B-20

nadproże na wrotami wjazdowymi szer. 3,0 m    (0,24*0,30)*3,50 m3 0,252

razem m3 0,252

36 KNR 2-02
0290/01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli

pręt fi 6mm - strzemiona    (3,50/0,15)*1,06*0,222*0,001 t 0,005

razem t 0,005

37 KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

pręty główne fi 12mm    (3,50*4)*0,888*0,001 t 0,012

razem t 0,012

38 NNRNKB 3
0230e/01

Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych TERIVA I o rozpiętości do 3,9 m i rozstawie co 
60cm, z transportem materiałów wyciągiem,beton B-30

powierzchnia stropu    (3,00*5,60)*4+(3,20*5,60)+(3,77*10,83) m2 125,949

razem m2 125,949

39 KNR 2-02
0212/11

Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych, beton B-30.

wieńce o wym. 24*30 cm    (0,24*0,30)*5,60*4 m3 1,613

razem m3 1,613

40 KNR 2-02
0212/12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm, beton B-30.

wieniec o wym. 24*30 cm    (0,24*0,30)*(27,77+6,08+16,55+10,83+4,25) m3 4,715

razem m3 4,715

41 KNR 2-02
0290/01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli

pręt fi 6mm - strzemiona    ((22,40+54,48)/0,25)*1,06*0,222*0,001 t 0,072

razem t 0,072

42 KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

pręty główne fi 12mm    ((22,40+65,48)*4)*0,888*0,001 t 0,312

razem t 0,312

43 KNR 2-02
0103/01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 1 cegły z cegły pełnej na zaprawie 
cementowo-wapiennej - ściana attyki

(27,47+5,84)*1,19 m2 39,639

razem m2 39,639

44 KNR 2-02
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko

(16,16*5,84)+(11,31*3,77) m2 137,013

razem m2 137,013

45 KNR 2-02
1102/03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

"WETERYNARIA-POWSTAŃCÓW WLKP. 10- ROZBUDOWA BUDYNKU ZWIERZĘTARNI-korekta..rds"
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Rozbudowa i przebudowa budynku zwierzętarni. Roboty ogólnobudowlane konstrukcyjno-architektoniczne oraz instalacyjne wod.-kan. i elektryczne.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

 (Krotność= 2)

(16,16*5,84)+(11,31*3,77) m2 137,013

razem m2 137,013

"WETERYNARIA-POWSTAŃCÓW WLKP. 10- ROZBUDOWA BUDYNKU ZWIERZĘTARNI-korekta..rds"
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Rozbudowa i przebudowa budynku zwierzętarni. Roboty ogólnobudowlane konstrukcyjno-architektoniczne oraz instalacyjne wod.-kan. i elektryczne.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.4.  Roboty wykończeniowe.
46 KNR 2-02

0602/09
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza 
warstwa "Iziolbet BR"

powierzchnia stropodachu    (16,16*5,84)+(11,31*3,77) m2 137,013

razem m2 137,013

47 KNR 2-02
0602/10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda 
następna warstwa ponad pierwszą "Izolbet BR"

powierzchnia stropodachu    (16,16*5,84)+(11,31*3,77) m2 137,013

razem m2 137,013

48 KNR 2-02
0603/09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza 
warstwa "Izolbet BR"

ścianka attyki    (4,25+27,47+5,84)*1,19 m2 44,696

razem m2 44,696

49 KNR 2-02
0603/10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda 
następna warstwa ponad pierwszą "Izolbet BR"

ścianka attyki    (4,25+27,47+5,84)*1,19 m2 44,696

razem m2 44,696

50 KNR-W 2-02
0504/01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową paroizolacyjną,  jednowarstwowe

powierzchnia stropodachu    (16,16*5,84)+(11,31*3,77) m2 137,013

razem m2 137,013

51 KNR 0-15
0528/04

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 15cm

16,55+4,50 m 21,050

razem m 21,050

52 NNRNKB 6
0541/01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - pas nadrynnowy

(16,55+4,50)*0,25 m2 5,263

razem m2 5,263

53 KNR 0-15
0529/03

Rury spustowe z PCV o średnicy 10 cm

3,72*3 m 11,160

razem m 11,160

54 KNR 2-02
0609/02

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych EPS 100 z profilowanym spadkiem 10% 
grubości 2-60 cm (średnia grubość 31 cm) na zaprawie klejowej bitumicznej.

powierzchnia stropodachu    (16,16*5,84)+(11,31*3,77) m2 137,013

razem m2 137,013

55 KNR 2-02
0609/02

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych EPS 100 grub. 10 cm jednostronnie 
laminowanych papą podkładową na zaprawie klejowej bitumicznej

powierzchnia stropodachu    (16,16*5,84)+(11,31*3,77) m2 137,013

razem m2 137,013

56 KNR 2-02
0609/07
analogia

Wklejenie izoklinów styropianowych 12*12 cm laminowanych papą podkładową

przy murkach attyki    27,71+5,84 m 33,550

przy rynnach    3,77+16,55 m 20,320

razem m 53,870

57 KNR-W 2-02
0504/03

Obróbki z papy termozgrzewalnej podkładowej

obróbka murków attyki z wywinięciem pod kapę z blachy    (27,53+5,84+10,83)*1,15 m2 50,830

razem m2 50,830

58 KNR-W 2-02
0504/01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną nawierzchniową jednowarstwowe

powierzchnia stropodachu    (16,16*5,84)+(11,31*3,77) m2 137,013

razem m2 137,013

59 KNR-W 2-02
0504/03

Obróbki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej

obróbka murków attyki z wywinięciem pod kapę z blachy    (27,53+5,84+10,83)*1,15 m2 50,830

razem m2 50,830

60 NNRNKB 6
0541/02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - kapa na murkach attyki

(27,77+6,38)*0,55 m2 18,783

razem m2 18,783

61 KNR 2-02
0803/06

Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie

powierzchnia sufitów    (17,20*4)+52,86+5,48 m2 127,140

razem m2 127,140

62 KNR 2-02
0803/03

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie
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Rozbudowa i przebudowa budynku zwierzętarni. Roboty ogólnobudowlane konstrukcyjno-architektoniczne oraz instalacyjne wod.-kan. i elektryczne.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

powierzchnia ścian    
((3,00+5,60)*2*4+(14,03+3,77)*2+(3,20+1,71)*2)*3,48-((2,50*2,50)*4+(1,20*2,10)+(1,00*2,00)*2+(3,00*2,5
0))

m2 358,466

razem m2 358,466

63 KNR 2-02
0616/01
analogia

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE izolacyjnej na sucho

powierzchnia posadzek    (17,20*4)+52,86+5,48 m2 127,140

razem m2 127,140

64 KNR 2-02
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych XPS estrudowanych grub. 5 
cm na sucho

powierzchnia posadzek    (17,20*4)+52,86+5,48 m2 127,140

razem m2 127,140

65 KNR 2-02
1102/01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro

powierzchnia posadzek    (17,20*4)+52,86+5,48 m2 127,140

razem m2 127,140

66 KNR 2-02
1102/03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

 (Krotność= 8)

powierzchnia posadzek    (17,20*4)+52,86+5,48 m2 127,140

razem m2 127,140

67 KNR 2-02
1205/07

Wrota do garaży o wym. 2,50*2,50 m, podnoszone, segmentowe, otwierane automatycznie z funkcją 
samoczynnego zamykania z radiem wielokanałowym z indywidualnym kodem dla każdego pilota. W komplecie 
2 piloty.

B1    (2,50*2,50)*4 m2 25,000

razem m2 25,000

68 KNR 2-02
1205/07

Wrota do garaży o wym. 3,00*2,50 m, podnoszone, segmentowe, otwierane automatycznie z funkcją 
samoczynnego zamykania z radiem wielokanałowym z indywidualnym kodem dla każdego pilota. W komplecie 
2 piloty.

B2    (3,00*2,50)*1 m2 7,500

razem m2 7,500

69 KNR 2-02
1016/03

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla 
drzwi wejściowych FD1w

szt 1,000

70 KNR 2-02
1017/02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o 
powierzchni ponad 1,60m2

D2    1,00*2,00 m2 2,000

razem m2 2,000

71 KNR 2-02
1204/04
analogia

Drzwi stalowe pełne, antywłamaniowe o powierzchni ponad 2m2, fabrycznie wykończone, z klamkami, dwoma 
zamkami patentowymi i samozamykaczem.

D1    1,20*2,10 m2 2,520

razem m2 2,520

72 KNR 0-23
2615/11

Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków w systemie ROKER płytami z wełny mineralnej
 przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

0,75+0,75+27,77+6,38+0,64+0,74*3+1,24+1,24 m 40,990

razem m 40,990

73 KNR 0-23
2615/01

Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu w systemie ROKER płytami z wełny mineralnej  grub. 15 cm przy 
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

powierzchnia ścian    (4,50+27,77)*4,90+(6,38+16,55)*3,72 m2 243,423

minus powierzchnia otworów drzwiowych    -((2,50*2,50)*4+(3,00*2,50)*1+(1,20*2,10)) m2 -35,020

razem m2 208,403

74 KNR 0-23
2615/08

Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm z cegły w systemie ROKER płytami z wełny mineralnej  grub. 3 cm 
przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

powierzchnia ościeży drzwiowych    ((2,50*3)*4+(3,00+2,50*2)+(1,20+2,10*2))*0,30 m2 13,020

razem m2 13,020

75 KNR 0-23
2615/10

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków w systemie ROKER 
płytami z wełny mineralnej  przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym 
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

wokół otworów drzwiowych    (2,50*3)*4+(3,00+2,50*2)+(1,20+2,10*2) m 43,400

naroża ścian    (4,90*3)+(3,72*2) m 22,140

razem m 65,540

76 KNR 2-02
1505/11

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych wyprawy cienkowarstwowej (baranek)

powierzchnia ścian    (4,50+27,77)*4,90+(6,38+16,55)*3,72 m2 243,423

minus powierzchnia otworów drzwiowych    -((2,50*2,50)*4+(3,00*2,50)*1+(1,20*2,10)) m2 -35,020
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Rozbudowa i przebudowa budynku zwierzętarni. Roboty ogólnobudowlane konstrukcyjno-architektoniczne oraz instalacyjne wod.-kan. i elektryczne.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

powierzchnia ościeży drzwiowych    ((2,50*3)*4+(3,00+2,50*2)+(1,20+2,10*2))*0,30 m2 13,020

razem m2 221,423

77 KNR 2-02
1610/01

Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m.

powierzchnia ścian    (4,50+27,77)*4,90+(6,38+16,55)*3,72 m2 243,423

razem m2 243,423

78 NNRNKB 6
2806/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 
na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm

powierzchnia posadzek    (17,20*4)+5,48+52,86 m2 127,140

razem m2 127,140

79 NNRNKB 6
2809/03

Cokoliki na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2

((3,00+5,60)*2-2,50)*4 m 58,800

((3,20+1,71)*2)-(1,00+1,20) m 7,620

((14,03+3,77)*2)-(3,00+1,00) m 31,600

razem m 98,020

80 KNR 2-02
0815/06

Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

powierzchnia sufitów    (17,20*4)+52,86+5,48 m2 127,140

razem m2 127,140

81 KNR 2-02
0815/04

Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

powierzchnia ścian    
((3,00+5,60)*2*4+(14,03+3,77)*2+(3,20+1,71)*2)*3,48-((2,50*2,50)*4+(1,20*2,10)+(1,00*2,00)*2+(3,00*2,5
0))

m2 358,466

razem m2 358,466

82 NNRNKB 7
1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych - sufity

powierzchnia sufitów    (17,20*4)+52,86+5,48 m2 127,140

razem m2 127,140

83 NNRNKB 7
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych - ściany

powierzchnia ścian    
((3,00+5,60)*2*4+(14,03+3,77)*2+(3,20+1,71)*2)*3,48-((2,50*2,50)*4+(1,20*2,10)+(1,00*2,00)*2+(3,00*2,5
0))

m2 358,466

razem m2 358,466

84 KNR 2-02
1505/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

powierzchnia sufitów    (17,20*4)+52,86+5,48 m2 127,140

powierzchnia ścian    ((3,00+5,60)*2*4+(14,03+3,77)*2+(3,20+1,71)*2)*1,48 m2 169,046

razem m2 296,186

85 KNR 2-02
1504/05

Dwukrotne malowanie doborową farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) podłoży gipsowych

powierzchnia ścian    
((3,00+5,60)*2*4+(14,03+3,77)*2+(3,20+1,71)*2)*2,00-((2,50*2,00)*4+(1,20*2,00)+(1,00*2,00)*2+(3,00*2,0
0))

m2 196,040

razem m2 196,040

86 Kalkulacja
indywidualna

Zamontowanie daszku nad wejściem do pom. gospodarczego. Daszek z odzyzku.

kpl 1,000
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Rozbudowa i przebudowa budynku zwierzętarni. Roboty ogólnobudowlane konstrukcyjno-architektoniczne oraz instalacyjne wod.-kan. i elektryczne.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.5.  Uzupełnienie utwardzenia placu manewrowego.
87 KNR 2-31

0103/02
Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV

19,00*2,50 m2 47,500

razem m2 47,500

88 KNR 2-31
0104/01

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie

19,00*2,50 m2 47,500

razem m2 47,500

89 KNR 2-31
0109/01

Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm, beton B-30.

19,00*2,50 m2 47,500

razem m2 47,500

90 KNR 0-11
0317/04

Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 70/8 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

19,00*2,50 m2 47,500

razem m2 47,500

91 Kalkulacja
indywidualna

Dopasowanie (skrócenie) istniejącego szlabanu przy wjeździe na plac manewrowy przy garażach.

kpl 1,000
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Rozbudowa i przebudowa budynku zwierzętarni. Roboty ogólnobudowlane konstrukcyjno-architektoniczne oraz instalacyjne wod.-kan. i elektryczne.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.6.  Instalacja kanalizacji deszczowej.
92 KNR 2-01

0310/02
Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze 
złożeniem urobku na odkład

pod rurociągi i studzienki rewizyjne    (37,50+20,00)*0,60*1,80 m3 62,100

razem m3 62,100

93 KNR-W 2-18
0517/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o średnicy 600mm z zamknięciem rurą teleskopową

szt 5,000

94 KNR 2-18
0501/02

Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm

(37,50+20,00)*0,60 m2 34,500

razem m2 34,500

95 KNR 4-01
0208/01

Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10cm - w celu 
wprowadzenia rurociągu do istniejącej studni kanalizacji deszczowej

szt 2,000

96 KNR-W 2-18
0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

37,50+20,00 m 57,500

razem m 57,500

97 KNR 2-01
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i 
głębokości do 1,5m

objętość wykopu pod rurociągi i studzienki rewizyjne    (37,50+20,00)*0,60*1,80 m3 62,100

minus objętość studzienek rewizyjnych    -(3,14*(0,30*0,30)*1,80)*5 m3 -2,543

razem m3 59,557

98 KNR 2-01
0212/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach - nadmiar ziemi po zasypaniu wykow

objętość wykopu pod rurociągi i studzienki rewizyjne    (37,50+20,00)*0,60*1,80 m3 62,100

minus objętość zasypanych wykopów    -59,557 m3 -59,557

razem m3 2,543

99 KNR 2-01
0214/04

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu 
kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - na 
dalsze 19 km

 (Krotność= 38)

objętość wykopu pod rurociągi i studzienki rewizyjne    (37,50+20,00)*0,60*1,80 m3 62,100

minus objętość zasypanych wykopów    -59,557 m3 -59,557

razem m3 2,543

100 KNR 2-18
0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150mm

37,50+20,00 m 57,500

razem m 57,500
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Rozbudowa i przebudowa budynku zwierzętarni. Roboty ogólnobudowlane konstrukcyjno-architektoniczne oraz instalacyjne wod.-kan. i elektryczne.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.7.  Instalacja elektryczna, odgromowa i alarmowa.
101 KNR 4-03

1119/01
Demontaż przewodu zasilającego istniejące garaże blaszane

m 35,000

102 Kalkulacja
indywidualna

Dostarczenie i montaż tablicy zasilajacej TZ wraz z niezbędnym wyposażeniem

kpl 1,000

103 Kalkulacja
indywidualna

Doposażyć rozdzielnię główna RG o rozłącznik instalacyjny z bezpiecznikiem R 303 50A

szt 1,000

104 KNR 5-08
0101/03

Przykręcenie uchwytów pod rury winidurowe pojedyncze do kołków plastykowych osadzonych w podłożu 
ceglanym

m 25,000

105 KNR 5-08
0207/03

Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych YDYżo o przekroju 5x10mm w powłoce polwinitowej

m 25,000

106 KNR 5-08
0209/05

Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym - przewód 
YDYZo 3x2,5mm

25,00*11 m 275,000

razem m 275,000

107 KNR 5-08
0209/05

Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym - przewód 
YDYZo 3x1,5mm

m 85,000

108 KNR 5-08
0301/19

Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w 
podłożu gazobetonowym

szt 63,000

109 KNR 5-08
0302/01

Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 
60mm

szt 38,000

110 KNR 5-08
0304/03

Montaż bezśrubowy odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych 4-wylotowych z podłączeniem przewodów 
kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoce polwinitowej

szt 25,000

111 KNR 5-08
0309/03

Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach

szt 24,000

112 KNR 5-08
0308/02

Przykręcenie do gotowego podłoża łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych

szt 4,000

113 KNR 5-08
0308/03

Przykręcenie do gotowego podłoża łączników bryzgoszczelnych bakelitowych krzyżowych 2-biegunowych

szt 4,000

114 KNR 5-08
0309/12

Przykręcenie gniazd wtyczkowych metalowych 3-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 
16A/4mm2

szt 6,000

115 KNR 5-08
0502/10

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 4 
mocowania

kpl 12,000

116 KNR 5-08
0515/08

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń, szczelne typu np. Pacifik  z 
podłączeniem, pyłoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych z odbłyśnikiem, przykręcanych końcowych 
2x40W

szt 12,000

117 Kalkulacja
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż czujek alarmowych i czujek p.poż.  z podłączeniem do istniejącej centrali 
alarmowej

kpl 5,000

118 Kalkulacja
indywidualna

Dostarczenie i zainstalowanie dodatkowych kamer zewnętrznych monitoringu i podłączeniem do istniejącej 
centrali monitoringu

kpl 2,000

119 KNR 5-10
1002/05

Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30kg na ścianie

szt 2,000

120 KNR 5-10
1005/07

Montaż opraw rtęciowych lub sodowych z 1 lampą w oprawie, na zamontowanym wysięgniku

szt 2,000

121 Kalkulacja
indywidualna

Dostarczenie grzejników elektrycznych wg projektu.

kpl 1,000
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