Kosztorys
Opis pozycji
podstawy nakładów

Ilość

Krot. J.m. Wyliczona Wartość
wart. jedn.

1 Stworzenie rodzinnej pracowni majsterkowania
1.1 KNNRS 5/301/1 (1)
Linie zasilające prowadzone przewodami pod tynkiem, przewód wtynkowy lub płaski do 24˙mm2
Cu lub 40˙mm2 Al, na betonie
1.2 KNNR 9/402/1
Gniazda instalacyjne wtykowe, montaż gniazda nieuszczelnionego podtynkowego
1.3 KNP 1813/1310/4
Wyłącznik szybki prądu stałego jednobiegunowy do 100A
1.4 KNR 508/508/1
Montaż na gotowym podłożu opraw zawieszanych dla lamp LED (na ścienne)
1.5 KNNR 4/111/2 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w
budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm
1.6 KNKRB 4/310/9 (4)
Aparaty grzejne grzejniki stalowe lub aluminiowe pow. 22.5-25.0 m2
1.7 KNNRS 8/103/3 (2)
Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych, w budynkach
niemieszkalnych, Fi˙25˙mm, z tulejami ochronnymi
1.8 KNNRS 8/202/3
Wymiana rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego, na ścianie (uszczelnienie zaprawą cementową),
w budynkach mieszkalnych, Fi˙100˙mm
1.9 KNNRW 3/301/1
Rozbiórka ścian z cegieł, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
1.10 KNR 404/1101/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość
1˙km) ciągnikiem kołowym z przyczepą
1.11 KNR 16/155/1
Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany działowe budynków jednokondygnacyjnych z
bloczków "YTONG", wysokość do 4,5˙m, grubość 11,5˙cm
1.12 KNKRB 3/804/4 (2)
Remont posadzek z płytek z kamieni sztucznych płytki na zaprawie cement. lastryko 20x20 i
30x30
1.13 NNRNKB 202/2701/1
Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi
1.14 KNNR 2/802/6
Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach
1.15 DC 19/602/1 (1)
Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym Malech
1.16 DC 19/602/4
Malowanie elewacji farbami silikatowymi, dwukrotne, farbą Silexcolor Pittura
1.17 KNNRS 2/1202/4
Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne
1.18 KNKRB 2/1002/1 (2)
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - wymiary 90 cm x 210
cm
1.19 KNR 19/931/1 (2)
Wymiana stolarki drewnianej na okna PCV o powierzchni do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach, z
szybami 2-komorowymi - wymiary 0,57 m x 0,48 m szt. 2

30

m

10

szt

1

szt

6

szt

10

m

1

kpl

8

m

4

m

4,4

m2

2

m3

6

m2

25

m2

25

m2

90

m2

90

m2

90

m2

1

szt

1

szt

2

szt

