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1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1 KNR 4-01 
0818/05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

 
bieg klatki schodowej    24*0,165*1,50+24*0,32+1,50 m2 15,12
spocznik pomiedzy parterem a I pietrem    3,44*1,0+0,5*3,14*3,44*3,44/4 m2 8,085

spocznik nr I piętrze pomiedzy biegiem klatki schodowej a drzwiami komunikacji na I piętrze    
3,00*0,4+3,44*1,80

m2 7,392

razem m2 30,597

2 KNR 4-04 
0401/11

Analogia - demontaż kątowników aluminiowych stopni schodowych

 
bieg klatki schodowej    (11+11)*1,5 m 33

razem m 33

3 KNR-W 4-01 
0425/06

(dopłata 0,3x)

Analogia - demontaż tralek schodów drewnianych

 
tralki    40 szt 40

słupki    5 szt 5

razem szt 45

4 KNR 4-01 
0815/05

Analogia - demontaż listew przyściennych w odcinkach prostych przy ścianach biegu schodów

 
bieg dolny    4,20 m 4,2
bieg górny    4,10 m 4,1

górny podest    1,50*2 m 3

razem m 11,3

5 KNR 4-01 
0815/06

Analogia - demontaż listew przyściennych listew przyściennych na łukach

 
spocznik pomiędzy parterem a I piętrem    0,5*(3,14*3,70*3,70/4) m 5,373

razem m 5,373

6 KNR 4-04 
0804/01

Rozebranie balustrady stalowej w poziomie kondygnacji I

 
blaustrada stalowa pomiędzy kondygnacją parteru a wyjscie z budynku    2,10 m 2,1

razem m 2,1

7 KNR 4-01 
0428/03

Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust - na spocznikach  (spocznik pomiędzy parterem a I piętrem, 
spocznik na I piętrze pomiedzy biegiem klatki schodowej a drzwiami komunikacji na I piętrze)

 
spocznik pomiędzy parterem a I piętrem    0,5*3,14*3,70*3,70/4 m2 5,373

spocznik na I piętrze pomiedzy biegiem klatki schodowej a drzwiami komunikacji na I piętrze    
3,00*0,4+(1,5*2+0,7)*1,80

m2 7,86

razem m2 13,233

8 KNR-W 
4-01r97 1214/02

Analogia ręczne zeskrobanie farby z elementów  drewnianych - szlifowanie powierzchni

 
wangi (policzki przy ścianach)    (4,20+4,10)*0,25 m2 2,075
wangi (policzki ) przy duszy    (4,20+4,10)*0,4 m2 3,32

powierzchnia (policzków)  wangi od spodu biegu górnego    4,20*2*0,25*2 m2 4,2

razem m2 9,595

9 KNR 4-04 
0404/07

Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nietynkowanych

 
(0,5*(2,10+1)*1,50)*2 m2 4,65

razem m2 4,65

10 KNR 4-04 
1105/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

 
posadzki z tworzyw sztucznych    
(24*0,165*1,50+22*0,32+1,50+3,44*1,0+0,5*3,14*3,44*3,44/4+3,00*0,4+3,44*1,80)*0,002

m3 0,06

tralki    (3,14*0,05*0,05/4)*40*1,10 m3 0,086
słupki    (3,14*0,25*0,25/4)*5*1,10 m3 0,27
poręcze    3,5+0,8+3,5+2,20*0,05*0,05 m3 7,806

ściana drewniana    ((0,5*(2,10+1)*1,50)*2)*0,02 m3 0,093

razem m3 8,315
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11 KNR 4-04 
1105/02

(dopłata 7x)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości 
ponad 1km

 
posadzki z tworzyw sztucznych    
(24*0,165*1,50+22*0,32+1,50+3,44*1,0+0,5*3,14*3,44*3,44/4+3,00*0,4+3,44*1,80)*0,002

m3 0,06

tralki    (3,14*0,05*0,05/4)*40*1,10 m3 0,086
słupki    (3,14*0,25*0,25/4)*5*1,10 m3 0,27
poręcze    3,5+0,8+3,5+2,20*0,05*0,05 m3 7,806

ściana drewniana    ((0,5*(2,10+1)*1,50)*2)*0,02 m3 0,093

razem m3 8,315

12   Kalkulacja 
indywidualna 

Koszt przyjęcia odpadów na wysypisko

 
posadzki z tworzyw sztucznych    
(24*0,165*1,50+22*0,32+1,50+3,44*1,0+0,5*3,14*3,44*3,44/4+3,00*0,4+3,44*1,80)*0,002

m3 0,06

tralki    (3,14*0,05*0,05/4)*40*1,10 m3 0,086
słupki    (3,14*0,25*0,25/4)*5*1,10 m3 0,27
poręcze    3,5+0,8+3,5+2,20*0,05*0,05 m3 7,806

ściana drewniana    ((0,5*(2,10+1)*1,50)*2)*0,02 m3 0,093

razem m3 8,315

2. ROBOTY MONTAŻOWE I LAKIERNICZE

13 KNR-W 4-01 
0425/01

Analogia - wymiana stopnic schodów drewnianych, materiał dąb klejony na mikrowczepy surowy grubości 4 
cm, szerokość biegu ~150cm, długość stopnia ~32-34cm

 
stopnice bieg dolny    11 szt 11

stopnice bieg górny    11 szt 11

razem szt 22

14 KNR-W 4-01 
0425/02

Analogia - wymiana podstopnic  schodów drewnianych, materiał materiał dąb klejony na mikrowczepy surowy 
grubości 2 cm, szerokość biegu ~150cm, wysokość  ~17 cm

 
podstopnice bieg dolny    12 szt 12

stopnice bieg dolny    12 szt 12

razem szt 24

15 KNR 2-02 
1110/02

Analogia - podłogi z drewna materiał dąb klejony na mikrowczepy surowy grubości 4 cm

 
spocznik pomiędzy parterem a I piętrem    0,5*3,14*3,70*3,70/4 m2 5,373

spocznik na I piętrze pomiedzy biegiem klatki schodowej a drzwiami komunikacji na I piętrze    
3,00*0,4+(1,5*2+0,7)*1,80

m2 7,86

razem m2 13,233

16 TZKNBK XX 
21-8/01

Montaż policzków prostych do belek biegowych, podestowych i podobnych przy schodach z drewna dla stopni 
osadzanych w policzkach. (Wangi cienkie obiciowe gr. 16-mm klejone na szerokości z litego drewna 
dębowego. Sformatowane na długość i szerokość, szlifowane przygotowane do lakierowania)

 
bieg dolny    3*4,2 m 12,6
bieg górny    3*4,10 m 12,3
belka spocznika pomiędzy parterem a 1 piętrem    3,70*2 m 7,4

belka spocznika na I piętrze    3,70*2 m 7,4

razem m 39,7

17 KNR-W 2-02 
1035/04

Balustrada schodowa z drewna dębowego z poręczami profilowanymi minimalna wysokość  balustrady, 
mierzona do  wierzchu poręczy 1,1(m) z wypełnieniem  przestrzeni między słupkami z drewna rurkami 
stalowymi fi 12 mm stal nierdzewna szlif (słupek balustrady   wykonany ze stali nierdzewnej, łączony z 
bezsęcznym drewnem dębowym,   Dąb

 
4,10+0,7+4,20+2,10+2,10 m 13,2

razem m 13,2

18 KNR 4-01 
0815/05

Analogia - uzupełnienia listew dębowych przyściennych w odcinkach prostych

 
bieg dolny    4,20 m 4,2
bieg górny    4,10 m 4,1

górny podest    1,50*2 m 3

razem m 11,3

19 KNR 4-01 
0815/06

Analogia - uzupełnienia listew dębowych przyściennych na łukach

 
spocznik pomiędzy parterem a I piętrem    0,5*(3,14*3,70*3,70/4) m 5,373

razem m 5,373
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20 KNR 2-02 
1111/08

(dopłata 4x)

Czerokrotne krotne lakierowanie schodów, słupków, wang, listew, pochwytów - lakierem  do pomieszczeń 
użyteczności publicznej o dużym stopniu antypoślizgowości np.  DOMALUX EXTRA HARD POŁYSK 
dporność na ścieranie i zarysowania zgodna z normą PN-EN 14904:2009 dla podłóg sportowych , Właściwości 
Cfl s1 w zakresie reakcji na ogień PN-EN 13501-1+A1:2010 , antypoślizgowy (wersja połysk)  lakier odporny 
na ścieranie i zarysowania, twarda i trwała powłoka, przeznaczony do pomieszczeń o wysokich obciążeniach

 
stopnie    (11*1,50*0,32)*2 m2 10,56
spocznik pomiędzy parterem a I piętrem    0,5*3,14*3,70*3,70/4 m2 5,373
spocznik na I piętrze pomiedzy biegiem klatki schodowej a drzwiami komunikacji na I piętrze    
3,00*0,4+(1,5*2+0,7)*1,80

m2 7,86

podstopnie    (12*1,50*0,165)*2 m2 5,94
słupki    (3,14*0,04*0,25/4)*1,10*10 m2 0,086
poręcze    (0,05*4)*(3,50+0,80+3,50+2,20) m2 2

wangi    4,10*3*0,40+4,20*3*0,40+3*3,70*0,40 m2 14,4

razem m2 46,219

21 KNR 2-02 
1217/03

Listwa aluminiowa połączenie posadzki z wykładziny PCV a powierzchnią spocznika z drewna dębowego  na I 
pietrze  progowa aluminiowa w kolorze dębu

 
1,5 m 1,5

razem m 1,5

22 KNR 4-01 
1215/10

Mycie po robotach

 
1 szt 1

razem szt 1


