
Kosztorys lnwestorski- Remont balkonów przy ulicy Bałtyckiej 5b w Olsztynie

PRZEDMlAR

11!p,25! 1 .2\- 4+ 4- 4+3.rą-0 l 9

l44T - ŃuXrońJń-ańwańie fańamGńublJnymi ełewacr tynri głaOXie - spoo-
1204-03 nia I czołowa powiezchnia płyty balkonowej

1 + ( B,25- 4+ B.25+ 1 .2\* 4+ 4* 4+3.

Podstawa

4-01
1214-02

Rozebranie posadzki z płtek na zaprawie

.25*,t .5)-4+(3.55t1 .5-0.3'0.3)-4+(2.75j].ą:4lcl9i].§

25-1 .5)-4+(3.55-1 .5_0.3-0. .8)*4+(3.45*1

nózeŃanie oUróOer Ulacnarskicn murOw ogniÓwycrl, ÓXapOw, Xołniezy,

Rońórka polrr}rcla z papy na dachach betonowych - zerwanie izolacji z

Żolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych

Krawędzie balkonów i |oggi z blachy ocynkowanej

Warstwy wyrównawcze pod posadzki zzaplary cementowe., g

ilVarstrryv ŃiOŃ-nawóŻiŃ posaOzri z zdprawy cementowej - OoOateX luU

cenie za zmianę grubości o 10 mm
KNR_W 2_02
1,104_03

lzolacje na pówierzóni póziomeP polimerowej masy uszczelniającej (folii

w płyńie) wlkonywane ręcznie - nałożenie dwóch wars$ _ izolacja podpłyt-

z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na

CoXotkńłvtrŃe'z kańieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm

układane ńa klej z pzecinaniem płytek metodą zwykłą Pow. do ,l0,0 m2.

+3.25)"4+(3.55+,1 .5+0.5)*4+(2 75+1 +,t .6)-4+(3.45lą'8

KNR 2-02
1 1 20-05
z.sz.5,7.a

ńęcńeTeirńUa n ie Fa rOi ólei ną z elementów

Dwukrótne malowanie farbą olejną krat i balustrad z

PzviilOwańĘoOłoza. OcŻlszczenie i zmycie podłoża - spodnia i czołowa

1 +( B.25"4+B.25+1.2\" 4+4- 4+3.7-8))-0.'l 5

KNR 4-01
1212-05

ZKNR c_1
01 01-02

PzvgotoŃiń-i§iloałóŹ Jeńókrotne gruntowanie podłoża - spodnia i czo-
powiezchnia p|Ąy balkonowej

ZKNR c-1
010,|-04
analogia

Norma PRo Wer§ja 4,51 Nr sery]ny: 5246

1_



kosztorys lnwestorski- Remont balkonów przy ulicy BaĘckiej 5b w olsztynie

PRzEDMlAR

Lp. Podstawa opls iwyllczenla l.m. Poszcz. Razem
1€ (NR 4-01

)108-09
]108-1o

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skzyniowymi na odleg-
lość 5 km

ooz,1*0.07'1.2

m3

63 8.538
RAzEM 8.538

1§
(alk, wła§na

Utylizacja 9ruzu

loz,18*2.3 19.637
RAZEM 19.637

20 KNt{ A l _Uc

1651-01
Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,57 m o wys. do 10 m
4o*8

T|2

1f 320,00c
RAzEM 32o.

2,| KNK z-OZ
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1

(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,1 0,1 1,1 2,1 3,14,1 5,16)

Norma PRo WBfsja 4.5,1 Nf ggryiny: 52ż16
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