
Kisielice Stangów kl. schod. przedmiar na jedną klatkę OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont klatki schodowej Rodziny Stangów 2 klatki - kosztorys i przedmiar na jedn ą klatk ę

1 KNR 4-01
1202-08

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

m2

wiatrołap 2.75*1.40 3.850
(1.40+2.75)*2.75-2.0*0.9*2 7.813
-0.90*2.0 -1.800

klatka parter,
spoczniki

2.75*1.50*4 16.500

(2.75+1.50)*2*2.75*4 93.500
-0.9*2.0*2*4 -14.400
-2.75*1.35 -3.713
-2.75*2.75*3 -22.688

wejścia do
mieszkań

(2.09*2.75)*2*2.75*4 126.445

-0.9*2.0*2*4 -14.400
-2.75*2.75*4 -30.250
2.09*2.75*4 22.990

biegi schodo-
we

2.8*2.75*7 53.900

biegi schodo-
we od spodu

2.8*1.35*7 26.460

 
spoczniki od
spodu

1.50*2.75*3 12.375

A  (obliczenia pomocnicze) ========
276.582

276.582-125.90 m2 150.682
 

RAZEM 150.682
2 KNR 4-01

1204-08
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

150.682 m2 150.682
RAZEM 150.682

3 KNR-W 2-02
2011-02
z.sz.5.2.
9930-04 

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - powierzchnia po-
mieszczenia mniejsza niż 5 m2

m2

150.682 m2 150.682
RAZEM 150.682

4 KNR 2-02
1505-03
z.sz.5.3 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe

m2

150.682 m2 150.682
RAZEM 150.682

5 KNNR-W 3
1005-01

Usunięcie farby olejnej z tynków ścian m2

wiatrołap (1.40+2.75)*1.50-2.0*0.9*2 m2 2.625
spoczniki (2.75+1.50)*2*1.50*4 m2 51.000

-2.75*1.50*4 m2 -16.500
 

wejścia do
mieszkań

(2.09*2.75)*2*1.50*4 m2 68.970

-0.9*1.50*4 m2 -5.400
-2.75*1.50 m2 -4.125
 

biegi schodo-
we

2.8*1.50*7 m2 29.400

RAZEM 125.970
6 KNR AT-22

0101-01
Przygotowanie podłoża pod wykonanie struktury - oczyszczenie i zmycie pod-
łoża

m2

125.97 m2 125.970
RAZEM 125.970

7 KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie struktury - jednokrotne gruntowanie
podłoża pod kleje cementowe

m2

125.97 m2 125.970
RAZEM 125.970

8 KNR AT-22
0101-04
analogia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie struktury - naprawa podłoża przez
szpachlowanie - warstwy zaprawy klejowej
Krotność = 2

m2

125.97 m2 125.970
RAZEM 125.970

9 KNR 0-17
0929-01

Nałożenie na podłoże farby gruntującej pod tynk mozaikowy - lamperia m2

125.97 m2 125.970
RAZEM 125.970
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Kisielice Stangów kl. schod. przedmiar na jedną klatkę OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10 KNR 0-17

0929-03
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa  cienkowarstwowa - tynkk mozaikowy żywiczny gr. około 2 mm.Tynki
na pow.do 5 m2.

m2

125.97 m2 125.970
RAZEM 125.970

11 KNR 4-01
1207-01
z.sz.2.3. 

Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20
cm - klatki schodowe

m

2.80*7 m 19.600
RAZEM 19.600

12 KNR 4-01
1207-01
z.sz.2.3. 

Jednokrotne malowanie farbami olejnymi podstopni - klatki schodowe m

1.35*9*7 m 85.050
RAZEM 85.050

13 KNR 4-01
1207-01
z.sz.2.3. 

Jednokrotne malowanie farbami olejnymi policzki - klatki schodowe m

2.80*7 m 19.600
RAZEM 19.600

14 KNR 4-01
1212-04

Jednokrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych m2

2.80*7*1.10 m2 21.560
RAZEM 21.560

15 KNR 4-01
1212-27

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

m

(2.60+2.85+1.2+1.2+0.5+0.5)*4 m 35.400
RAZEM 35.400

16 KNR 0-17
2609-08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

narożniki 2.80*7 m 19.600
2.75*2*4 m 22.000

drzwi (2.0+2.0+1.0)*11 m 55.000
okna (3*0.9)*5 m 13.500

RAZEM 110.100
17 KNR 4-01

1209-08
z.sz.4.5.4.
9914-02
z.sz.4.5.4.
9914-07

Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płycino-
we z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 -
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

0.9*2.0*9 m2 16.200
RAZEM 16.200

18 KNR 0-19
0929-05

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-
dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2  z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi -
klatka schodowa i wiatrołap

m2

0.9*0.9*5 m2 4.050
RAZEM 4.050

19 KNR 4-01
1215-09

Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z podestami szt.

(8*3*2)+8 szt. 56.000
2.75*1.5*4 szt. 16.500
2.75*1.4 szt. 3.850
22.75*1.20 szt. 27.300

RAZEM 103.650
20 KNR 4-01

1212-22
Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych m

1.60 m 1.600
RAZEM 1.600

21 KNR 4-01
1212-01

Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpach-
lowanych jednokrotnie

m2

0.6*2.6*5 m2 7.800
RAZEM 7.800

22
analiza indy-
widualna

Wymiana lamp na lampy ledowe z czujnikiem ruchu i zmierzchowym oraz
przeróbka instalacji elektrycznej

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

23 KNNR-W 3
0702-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych - strych i klatkan scho-
dowa nowe ościeżnice stalowe do piwnicy pozostaje ościeżnica

m2

0.9*2.0*4 m2 7.200
RAZEM 7.200

24 KNR-W 4-01
1301-03
analogia

uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych na łukach z po-
chwytem

m
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5.0*0.5 m 2.500

RAZEM 2.500
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