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Kosztorys wymiany stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ul. Greckiej 2 etap III

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmia rowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilo ść Warto ść jednostkowa Warto ść netto

1 Wymiana stolarki okiennej
1.1 KNR 401/354/3

Wykucie z muru, o ście Ŝnic drewnianych, powierzchnia 
do 1·m2 szt ~2,000

1.2 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, o ście Ŝnic drewnianych, powierzchnia 
do 2·m2 szt ~79,000

1.3 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, o ście Ŝnic drewnianych, powierzchnia 
ponad 2·m2 m2 ~6,515

1.4 KNR 401/535/8
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, 
okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadaj ącej si ę do u Ŝytku- demonta Ŝ parapetów 
zewnętrznych m2 ~16,293

1.5 KNR 202/1001/6
Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone 
wzmocnione, 2-szybowe budownictwa mieszkaniowego, 
fabrycznie wyko ńczone, okno 2-dzielne, powierzchnia 
0-1.5·m2 m2 ~22,841

1.6 KNR 202/1001/7
Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone 
wzmocnione, 2-szybowe budownictwa mieszkaniowego, 
fabrycznie wyko ńczone, okno 2-dzielne, powierzchnia 
1.5-2.0·m2 m2 ~69,237

1.7 KNR 202/1001/8
Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone 
wzmocnione, 2-szybowe budownictwa mieszkaniowego, 
fabrycznie wyko ńczone, okno 2-dzielne, powierzchnia 
2.0-2.5·m2 m2 ~6,515

1.9 KNR 202/923/4
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy- pod 
parapet zewn ętrzny m2 ~11,399

1.10 KNRW 202/516/1 (1)
RóŜne obróbki i elementy z blachy miedzianej, 
szeroko ść w rozwini ęciu do 25·cm - monta Ŝ parapetów
zewnętrznych m2 ~15,293

1.11 KNR 401/705/1 (1)
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na 
zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane 
cegł ą lub dachówk ą, pas do 15·cm- uzupełnienie 
tynków o ście Ŝy wewn ętrznych m ~247,890

1.12 KNR 401/726/1 (1)
Uzupełnienie tynków zewn ętrznych zwykłych kategorii
III ( ściany, loggie, balkony), podło Ŝe: cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1·m2 (w 
1 miejscu), ciasto wapienne (m3) / analogia / - 
uzupełnienie tynków o ście Ŝy zewn ętrz m2 ~44,620

1.13 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 
2-krotne, ściany wewn ętrzne - malowanie o ście Ŝy 
wewnętrzych m2 ~99,156

1.14 KNR 401/1204/3
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 
2-krotne, elewacje - tynki gładkie- malowanie 
oście Ŝy zewn ętrznych m2 ~44,620


