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KOSZTORYS ŚLEPY

Zakład produkcji betonowych prefabrykowanych segmentów modułowych

Pracownia Architektoniczna  AR-CAD-A Anna Iwanowicz
15-024 Białystok,  ul. J.I. Kraszewskiego 11A/6

Opis J.m. Norma Cena  R  M  S

Element nr 1. STAN ZEROWY

Element nr 1.1. Roboty ziemne

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat.III, na odkład
1. KNR 2-01 0228-02

Jednostka: m3          Ilość robót: 2722,00

r-grobocizna 0,108800

m-gspycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) 0,014000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w gruncie kat.III, na odkład (zbiornik p.poż. płyty 
fundamentowe betoniarni)

2. KNR 2-01 0217-04

Jednostka: m3          Ilość robót: 841,41

r-grobocizna 0,140000

m-gkoparka gąsienicowa 0.25 m3 0,057600

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Ręczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych w gruncie kat.III - dokop do rzędnej posadowienia
3. KNR 2-01 0309-02

Jednostka: m3          Ilość robót: 63,86

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

1,738100

m-gprzenośnik taśmowy 10-15 m (podstawowy) 0,116000

m-gprzenośnik taśmowy do 10 m (pomocniczy) 0,231000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV
4. KNR 2-01 0235-02

Jednostka: m3          Ilość robót: 1500,00

r-grobocizna 0,117500

m-gspycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) 0,041600

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Zagęszczenie nasypów j.w. - ubicie warstwami grubości ok. 25 cm zagęszczarkami do Id=0,45
5. KNR 2-01 0236-03      [ST-B-02]

Jednostka: m3          Ilość robót: 1500,00

r-grobocizna 0,102200

m-gzagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h 0,031000
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Opis J.m. Norma Cena  R  M  S

1.1. Roboty ziemne

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
6. KNR 2-01 0230-01

Jednostka: m3          Ilość robót: 600,00

m-gspycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) 0,012700

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Ręczne zasypywanie wykopów, z przerzutem na odległość do 3 m
7. KNR 2-01 0501-01      [ST-B-02]

Jednostka: m3          Ilość robót: 453,17

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

1,114485

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Ręczne zasypywanie wykopów j.w. - dodatek za każdy dalszy 1 m przerzutu ponad 3 do 5 m
Krotność = 2

8. KNR 2-01 0501-04      [ST-B-02]

Jednostka: m3          Ilość robót: 453,17

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

0,567270

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Zagęszczenie zasypania j.w. - ubicie warstwami grubości ok. 25 cm ubijakami mechanicznymi do Id=0,45
9. KNR 2-01 0236-01      [ST-B-02]

Jednostka: m3          Ilość robót: 453,17

r-grobocizna 0,133700

m-gubijak spalinowy 200 kg 0,070400

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km, grunt.kat.III
10. AW  AW

Jednostka: m3          Ilość robót: 1164,39 Cena jedn. 0,00        Wartość pozycji: 0,00

Razem wartość elementu nr 1.1

Element nr 1.2. Fundamenty
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Opis J.m. Norma Cena  R  M  S

1.2. Fundamenty

Wykonanie pali fundamentowych żelbetowych wylewanych (wierconych) o średnicy 600 mm i długości 5,5 m, w gruncie 
kat.III, z betonu C30/37 W8

11. KNR 2-10 0417-10

Jednostka: m          Ilość robót: 319,50

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

3,629000

kgpręty okrągłe do zbrojenia betonu śr. 10 mm 10

kgpręty okrągłe do zbrojenia betonu śr. 16 mm 19

m3beton zwykły C30/37 (B-37) W8 0,350000

kgdomieszki uszczelniające 2,543400

m-gwiertnica Saltzgitter BB-8 0,920000

m-gsamochód samowyładowczy 5 t 0,030000

m-gkoparka 0.25 m3 0,030000

m-gpompa do betonu 60 m3/h 0,460000

m-gsprężarka powietrza 10 m3/min 0,110000

m-gspawarka elektryczna 300 A 0,960000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Podłoże pod belki podwalinowe i stopy fundamentowe, z betonu C8/10 grubości 10 cm - pierwsze 5 cm grubości
12. KNR 2-22 0201-02      [ST-B-03]

Jednostka: m2          Ilość robót: 289,54

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

0,204561

m3chudy beton C8/10 0,052000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Podłoże pod belki podwalinowe i stopy fundamentowe j.w. - dodatek za dalsze 5 cm grubości /do 10 cm/
13. KNR 2-22 0201-04      [ST-B-03]

Jednostka: m2          Ilość robót: 289,54

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

0,202556

m3chudy beton C8/10 0,051500

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Belki podwalinowe żelbetowe monolityczne (wraz ze ścianami cokołymi); z betonu C25/30 (B30) W8
14. KNR 2-02 0205-02 analogia

Jednostka: m3          Ilość robót: 94,00

r-grobocizna 4,364800

m3beton zwykły C25/30 (B-30) W8 1,020000

m3deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0,030000

m3deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 0,011000

kggwoździe budowlane okrągłe gołe 0,250000

m-gśrodek transportowy 0,110000

m-gpompa do betonu na samochodzie 0,080000
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Opis J.m. Norma Cena  R  M  S

1.2. Fundamenty

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe monolityczne, o objętości do 1,5 m3; z betonu C20/25 (B25) W6
15. KNR 2-02 0204-02

Jednostka: m3          Ilość robót: 2,78

r-grobocizna 3,787800

m3beton zwykły C20/25 (B-25) W6 1,015000

m3drewno okrągłe na stemple budowlane 0,003000

m3deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0,004000

m3deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 0,004000

kggwoździe budowlane okrągłe gołe 0,160000

m-gśrodek transportowy 0,030000

m-gpompa do betonu na samochodzie 0,070000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe monolityczne, o objętości ponad 2,5 m3; z betonu C20/25 (B25) W6
16. KNR 2-02 0204-04

Jednostka: m3          Ilość robót: 106,62

r-grobocizna 1,657800

m3beton zwykły C20/25 (B-25) W6 1,015000

m3drewno okrągłe na stemple budowlane 0,001000

m3deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0,002000

m3deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 0,002000

kggwoździe budowlane okrągłe gołe 0,090000

m-gśrodek transportowy 0,010000

m-gpompa do betonu na samochodzie 0,070000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Przygotowanie i montaż zbrojenia belek podwalinowych i stóp fundamentowych ze stali okrągłej gładkiej #6 i 8 (A-I)
17. KNR 2-02 0290-01      [ST-B-03]

Jednostka: t          Ilość robót: 1,57

r-grobocizna 35,720000

tpręty gładkie śr. 6-8 mm 1,002000

m-gprościarka do prętów 3,600000

m-gnożyce do prętów 4,750000

m-ggiętarka do prętów 4,030000

m-gwyciąg 0,720000

m-gśrodek transportowy 1,300000
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Opis J.m. Norma Cena  R  M  S

1.2. Fundamenty

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Przygotowanie i montaż zbrojenia belek podwalinowych i stóp fundamentowych ze stali okrągłej żebrowanej #12 i 16 
(A-IIIN)

18. KNR 2-02 0290-02      [ST-B-03]

Jednostka: t          Ilość robót: 13,73

r-grobocizna 42,880000

tpręty żebrowane śr. 12-16 mm 1,020000

m-gprościarka do prętów 4,300000

m-gnożyce do prętów 5,800000

m-ggiętarka do prętów 4,800000

m-gwyciąg 0,800000

m-gśrodek transportowy 1,600000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Izolacja przeciwwilgociowa belek podwalinowych - masa bitumiczna 2x - pierwsza warstwa
19. KNR 2-02 0603-09

Jednostka: m2          Ilość robót: 983,94

r-grobocizna 0,109500

kgmasa bitumiczna 0,350000

kgroztwór asfaltowy do izolacji 0,400000

m-gśrodek transportowy 0,001100

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Izolacja przeciwwilgociowa belek podwalinowych - masa bitumiczna 2x - druga warstwa
20. KNR 2-02 0603-10

Jednostka: m2          Ilość robót: 983,94

r-grobocizna 0,050200

kgmasa bitumiczna 0,400000

m-gśrodek transportowy 0,000600

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Izolacja termiczna pionowa - polistyren ekstrudowany XPS grubości 14 cm
21. KNNR-W 3 0207-03      [ST-B-09]

Jednostka: m2          Ilość robót: 470,02

r-grobocizna 0,310000

m2polistyren ekstrudowany XPS gr. 14 cm 1,050000

kgklej winylowy emulsyjny 0,300000
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Opis J.m. Norma Cena  R  M  S

1.2. Fundamenty

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        4,00

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Razem wartość elementu nr 1.2

Razem wartość elementu nr 1

Element nr 2. STAN SUROWY

Element nr 2.1. Konstrukcja stalowa hali produkcyjnej wraz z lekką obudową

Słupy stalowe główne oraz szczytowe ze stali S355, z wykonaniem połączeń styków montażowych oraz wykonaniem i 
rozebraniem rusztowań (SG 1.2, 1.4, 1.3, 1, 1.6, 1.8, 1.9, 1.12, 1.7, 1.5, 1.10, 1.1, 1.11 oraz SŁ.1 i SŁ.2) - zgodnie z 
listą pozycji montażowych w Projekcie konstrukcyjnym wykonawczym

22. KNR 2-05 0101-01

Jednostka: t          Ilość robót: 59,49

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

21,774000

kgśruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z 
gwintem z nakrętkami i podkładkami

0,200000

kgtrzpienie stalowe do montażu konstrukcji 
stalowych

0,100000

kgblachy stalowe walcowane na gorąco StO i StOS 
grub. 4.75 - 40 mm

18,300000

kgdrabiny z rur stalowych spawane 5,900000

dm3farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna 
miniowa 60 %

0,190000

sztelektrody stalowe do spawania stali węglowych 
śr. 3.25mm

25

m3tlen techniczny 1,800000

kgacetylen techniczny rozpuszczony 0,600000

m-gżuraw samochodowy 5-6 t 1,100000

m-gżuraw samochodowy 12-16 t 2

m-gciągnik kołowy 75-85 KM 1,800000

m-gprzyczepa dłużycowa 10 t 1,800000

m-gspawarka elektryczna wirująca 300 A 4,100000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Koszt konstrukcji stalowej słupów j.w. zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe (grubość powłoki cynk. 
min. 80 um) i farbą antykorozyjną podkładową

23. AW  AW      [ST-B-04]

Jednostka: t          Ilość robót: 59,49

tkonstrukcja stalowa hali - słupy 1

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Konstrukcja stalowa zakotwień słupów j.w. na palach fundamentowych - kotwy KF.1 i KF.2
24. KNR 2-05 0208-03

Jednostka: t          Ilość robót: 2,42

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

128,581200

dm3farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna 0,190000
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Opis J.m. Norma Cena  R  M  S

2.1. Konstrukcja stalowa hali produkcyjnej wraz z lekką obudową

miniowa 60 %

sztelektrody stalowe do spawania stali węglowych 25

m3tlen techniczny 1,800000

kgacetylen techniczny rozpuszczony 0,600000

m-gżuraw samochodowy 5-6 t 1,200000

m-gciągnik kołowy 75-85 KM 2,100000

m-gprzyczepa skrzyniowa 10 t 2,100000

m-gspawarka elektryczna wirująca 300 A 26

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Koszt konstrukcji stalowej zakotwień słupów j.w. zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe (grubość 
powłoki cynk. min. 80 um) i farbą antykorozyjną podkładową

25. AW  AW      [ST-B-04]

Jednostka: t          Ilość robót: 2,42

tkonstrukcja stalowa zakotwień słupów 1

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Rygle ścienne i szczytowe ze stali S355, z wykonaniem połączeń styków montażowych oraz wykonaniem i rozebraniem 
rusztowań - RS 1-16 oraz RGS.1 i RGS.2

26. KNR 2-05 0101-06

Jednostka: t          Ilość robót: 7,47

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

67,327500

kgśruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z 
gwintem z nakrętkami i podkładkami

5,600000

kgtrzpienie stalowe do montażu konstrukcji 
stalowych

1,900000

dm3farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna 
miniowa 60 %

0,190000

sztelektrody stalowe do spawania stali węglowych 
śr. 3.25mm

25

m3tlen techniczny 1,800000

kgacetylen techniczny rozpuszczony 0,600000

m-gżuraw samochodowy 5-6 t 0,500000

m-gżuraw samochodowy 12-16 t 3,900000

m-gciągnik kołowy 75-85 KM 0,800000

m-gprzyczepa dłużycowa 10 t 0,800000

m-gspawarka elektryczna wirująca 300 A 3,500000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Koszt konstrukcji stalowej rygli ściennych i szczytowych j.w. zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe 
(grubość powłoki cynk. min. 80 um) i farbą antykorozyjną podkładową

27. AW  AW      [ST-B-04]

Jednostka: t          Ilość robót: 7,47

tkonstrukcja stalowa hali - rygle ścienne i 
szczytowe

1
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Opis J.m. Norma Cena  R  M  S

2.1. Konstrukcja stalowa hali produkcyjnej wraz z lekką obudową

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Dźwigary kratowe stalowe o masie do 2 t ze stali S355, z wykonaniem połączeń styków montażowych oraz wykonaniem 
i rozebraniem rusztowań - DK.1.5, 1, 1.2, 1.3, 1.1, 1.4

28. KNR 2-05 0102-02

Jednostka: t          Ilość robót: 9,25

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

32,699200

m3deski iglaste obrzynane 0,003000

m3krawędziaki iglaste 0,003000

kgdrabiny z rur stalowych spawane 0,300000

kgśruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z 
gwintem z nakrętkami i podkładkami

0,700000

kgtrzpienie stalowe do montażu konstrukcji 
stalowych

0,200000

dm3farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna 
miniowa 60 %

0,190000

sztelektrody stalowe do spawania stali węglowych 
śr. 3.25mm

25

m3tlen techniczny 1,800000

kgacetylen techniczny rozpuszczony 0,600000

m-gżuraw samochodowy 5-6 t 0,400000

m-gżuraw samochodowy 12-16 t 4,500000

m-gciągnik kołowy 75-85 KM 0,700000

m-gprzyczepa dłużycowa 10 t 0,700000

m-gspawarka elektryczna wirująca 300 A 2,500000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Koszt konstrukcji stalowej dźwigarów kratowych j.w. zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe (grubość 
powłoki cynk. min. 80 um) i farbą antykorozyjną podkładową

29. AW  AW      [ST-B-04]

Jednostka: t          Ilość robót: 9,25

tkonstrukcja stalowa hali - dźwigary kratowe 1

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Stężenia oraz tężniki pionowe ze stali S355, z wykonaniem połączeń styków montażowych oraz wykonaniem i 
rozebraniem rusztowań - ST 1-6, STS 1-4, TK.1 i TK.2

30. KNR 2-05 0102-06

Jednostka: t          Ilość robót: 6,05

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

83,276000

m3deski iglaste obrzynane 0,017000

kgdrabiny z rur stalowych spawane 1,800000

kgśruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z 
gwintem z nakrętkami i podkładkami

2,900000

kgtrzpienie stalowe do montażu konstrukcji 
stalowych

1

dm3farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna 
miniowa 60 %

0,190000

sztelektrody stalowe do spawania stali węglowych 
śr. 3.25mm

25

m3tlen techniczny 1,800000
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Opis J.m. Norma Cena  R  M  S

2.1. Konstrukcja stalowa hali produkcyjnej wraz z lekką obudową

kgacetylen techniczny rozpuszczony 0,600000

m-gżuraw samochodowy 5-6 t 0,800000

m-gżuraw samochodowy 12-16 t 9,500000

m-gciągnik kołowy 75-85 KM 1,400000

m-gprzyczepa dłużycowa 10 t 1,400000

m-gspawarka elektryczna wirująca 300 A 2,900000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Koszt konstrukcji stalowej stężeń oraz tężników pionowych j.w. zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie 
ogniowe (grubość powłoki cynk. min. 80 um) i farbą antykorozyjną podkładową

31. AW  AW      [ST-B-04]

Jednostka: t          Ilość robót: 6,05

tkonstrukcja stalowa hali - stężenia i tężniki 
pionowe

1

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Płatwie stalowe ze stali S350 GD, z wykonaniem połączeń styków montażowych oraz wykonaniem i rozebraniem 
rusztowań - PŁ 7.2, 6, 12, 7, 4, 11, 13, 9, 14, 10, 2, 5, 8, 7.1 3, 1 oraz płatew okapowa

32. KNR 2-05 0102-05

Jednostka: t          Ilość robót: 11,05

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

20,666200

m3deski iglaste obrzynane 0,004000

kgdrabiny z rur stalowych spawane 0,500000

kgśruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z 
gwintem z nakrętkami i podkładkami

0,400000

kgtrzpienie stalowe do montażu konstrukcji 
stalowych

0,100000

dm3farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna 
miniowa 60 %

0,190000

sztelektrody stalowe do spawania stali węglowych 
śr. 3.25mm

25

m3tlen techniczny 1,800000

kgacetylen techniczny rozpuszczony 0,600000

m-gżuraw samochodowy 5-6 t 1

m-gżuraw samochodowy 12-16 t 1,900000

m-gciągnik kołowy 75-85 KM 1,600000

m-gprzyczepa dłużycowa 10 t 1,600000

m-gspawarka elektryczna wirująca 300 A 8,400000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Koszt konstrukcji stalowej płatwi j.w. zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe (grubość powłoki cynk. 
min. 80 um) i farbą antykorozyjną podkładową

33. AW  AW      [ST-B-04]

Jednostka: t          Ilość robót: 11,05

tkonstrukcja stalowa hali - płatwie 1
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Opis J.m. Norma Cena  R  M  S

2.1. Konstrukcja stalowa hali produkcyjnej wraz z lekką obudową

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Wymiany dachowe (konstrukcja stalowa wsporcza pod świetliki dachowe) ze stali S350 GD, z wykonaniem połączeń 
styków montażowych oraz wykonaniem i rozebraniem rusztowań - WM 1.2, 1.1, 1, 2.2, 2.1, 2, 3

34. KNR 2-05 0102-07

Jednostka: t          Ilość robót: 0,66

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

17,170900

m3deski iglaste obrzynane 0,001000

m3krawędziaki iglaste 0,001000

kgdrabiny z rur stalowych spawane 0,100000

kgśruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z 
gwintem z nakrętkami i podkładkami

0,200000

kgtrzpienie stalowe do montażu konstrukcji 
stalowych

0,100000

dm3farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna 
miniowa 60 %

0,190000

sztelektrody stalowe do spawania stali węglowych 
śr. 3.25mm

25

m3tlen techniczny 1,800000

kgacetylen techniczny rozpuszczony 0,600000

m-gżuraw samochodowy 5-6 t 0,200000

m-gżuraw samochodowy 12-16 t 1,600000

m-gciągnik kołowy 75-85 KM 0,400000

m-gprzyczepa dłużycowa 10 t 0,400000

m-gspawarka elektryczna wirująca 300 A 4,700000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Koszt konstrukcji stalowej wymian dachowych j.w. zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe (grubość 
powłoki cynk. min. 80 um) i farbą antykorozyjną podkładową

35. AW  AW      [ST-B-04]

Jednostka: t          Ilość robót: 0,66

tkonstrukcja stalowa hali - wymiany dachowe 1

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Słupki attyki ze stali S355, z wykonaniem połączeń styków montażowych oraz wykonaniem i rozebraniem rusztowań - 
St 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 6, 7

36. KNR 2-05 0101-05

Jednostka: t          Ilość robót: 0,88

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

34,083950

m3deski iglaste obrzynane 0,008000

kgśruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z 
gwintem z nakrętkami i podkładkami

1,500000

kgtrzpienie stalowe do montażu konstrukcji 
stalowych

0,500000

kgdrabiny z rur stalowych spawane 0,900000

dm3farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna 
miniowa 60 %

0,190000

sztelektrody stalowe do spawania stali węglowych 
śr. 3.25mm

25

m3tlen techniczny 1,800000
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Opis J.m. Norma Cena  R  M  S

2.1. Konstrukcja stalowa hali produkcyjnej wraz z lekką obudową

kgacetylen techniczny rozpuszczony 0,600000

m-gżuraw samochodowy 5-6 t 1,800000

m-gżuraw samochodowy 12-16 t 2,500000

m-gciągnik kołowy 75-85 KM 2,800000

m-gprzyczepa dłużycowa 10 t 2,800000

m-gspawarka elektryczna wirująca 300 A 5,200000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Koszt konstrukcji stalowej słupków attyki j.w. zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe (grubość 
powłoki cynk. min. 80 um) i farbą antykorozyjną podkładową

37. AW  AW      [ST-B-04]

Jednostka: t          Ilość robót: 0,88

tkonstrukcja stalowa hali - słupki attyki 1

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Kątowniki licujące ze stali S355, z wykonaniem połączeń styków montażowych oraz wykonaniem i rozebraniem 
rusztowań - KL 1, 2, 3, 4, 5

38. KNR 2-05 0101-05

Jednostka: t          Ilość robót: 1,06

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

34,083950

m3deski iglaste obrzynane 0,008000

kgśruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z 
gwintem z nakrętkami i podkładkami

1,500000

kgtrzpienie stalowe do montażu konstrukcji 
stalowych

0,500000

kgdrabiny z rur stalowych spawane 0,900000

dm3farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna 
miniowa 60 %

0,190000

sztelektrody stalowe do spawania stali węglowych 
śr. 3.25mm

25

m3tlen techniczny 1,800000

kgacetylen techniczny rozpuszczony 0,600000

m-gżuraw samochodowy 5-6 t 1,800000

m-gżuraw samochodowy 12-16 t 2,500000

m-gciągnik kołowy 75-85 KM 2,800000

m-gprzyczepa dłużycowa 10 t 2,800000

m-gspawarka elektryczna wirująca 300 A 5,200000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Koszt konstrukcji kątowników licujących j.w. zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe (grubość powłoki 
cynk. min. 80 um) i farbą antykorozyjną podkładową

39. AW  AW      [ST-B-04]

Jednostka: t          Ilość robót: 1,06

tkonstrukcja stalowa hali - kątowniki licujące 1
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Opis J.m. Norma Cena  R  M  S

2.1. Konstrukcja stalowa hali produkcyjnej wraz z lekką obudową

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Belki podsuwnicowe (wraz ze wspornikami) ze stali S355, z wykonaniem połączeń styków montażowych oraz 
wykonaniem i rozebraniem rusztowań - BP 1.1, 1, 2

40. KNR 2-05 0101-07

Jednostka: t          Ilość robót: 22,89

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

21,993650

m3deski iglaste obrzynane 0,001000

m3krawędziaki iglaste 0,005000

kgśruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z 
gwintem z nakrętkami i podkładkami

0,300000

kgtrzpienie stalowe do montażu konstrukcji 
stalowych

0,100000

kgdrabiny z rur stalowych spawane 0,100000

dm3farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna 
miniowa 60 %

0,190000

sztelektrody stalowe do spawania stali węglowych 
śr. 3.25mm

25

m3tlen techniczny 1,800000

kgacetylen techniczny rozpuszczony 0,600000

m-gżuraw samochodowy 5-6 t 0,200000

m-gżuraw samochodowy 12-16 t 2

m-gciągnik kołowy 75-85 KM 0,400000

m-gprzyczepa dłużycowa 10 t 0,400000

m-gspawarka elektryczna wirująca 300 A 6,200000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Koszt konstrukcji stalowej belek posuwnicowych j.w. zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe 
(grubość powłoki cynk. min. 80 um) i farbą antykorozyjną podkładową

41. AW  AW      [ST-B-04]

Jednostka: t          Ilość robót: 22,89

tkonstrukcja stalowa hali - belki podsuwnicowe 1

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Belki pomostowe stalowe, ze stali S355, z wykonaniem połączeń styków montażowych oraz wykonaniem i rozebraniem 
rusztowań - BEP 1, 2, 3, 10

42. KNR 2-05 0120-04

Jednostka: t          Ilość robót: 2,89

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

22,251500

m3deski iglaste obrzynane 0,007000

m3krawędziaki iglaste 0,004000

kgdrabiny z rur stalowych spawane 0,700000

kgśruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z 
gwintem z nakrętkami i podkładkami

0,100000

kgtrzpienie stalowe do montażu konstrukcji 
stalowych

0,100000

dm3farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna 
miniowa 60 %

0,190000

sztelektrody stalowe do spawania stali węglowych 
śr. 3.25mm

25
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Opis J.m. Norma Cena  R  M  S

2.1. Konstrukcja stalowa hali produkcyjnej wraz z lekką obudową

m3tlen techniczny 1,800000

kgacetylen techniczny rozpuszczony 0,600000

m-gżuraw samochodowy 5-6 t 2,800000

m-gciągnik kołowy 75-85 KM 1,500000

m-gprzyczepa dłużycowa 10 t 1,500000

m-gspawarka elektryczna wirująca 300 A 4,200000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Koszt konstrukcji stalowej belek pomostowych j.w. zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe (grubość 
powłoki cynk. min. 80 um) i farbą antykorozyjną podkładową

43. AW  AW      [ST-B-04]

Jednostka: t          Ilość robót: 2,89

tkonstrukcja stalowa hali - belki pomostowe 1

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Pokrycie pomostu kratami pomostowymi KOZ 34x24/30*3 OC 1115x1150x30, 1115x1000x30, 1050x1150x30, 
1050x1000x30, 900x1000x30 - KP.1-KP.7

44. KNR 2-05 0120-08

Jednostka: t          Ilość robót: 1,56

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

35,965300

dm3farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna 
miniowa 60 %

0,190000

sztelektrody stalowe do spawania stali węglowych 
śr. 3.25mm

25

m3tlen techniczny 1,800000

kgacetylen techniczny rozpuszczony 0,600000

m-gżuraw samochodowy 5-6 t 3,300000

m-gciągnik kołowy 75-85 KM 1,600000

m-gprzyczepa dłużycowa 10 t 1,600000

m-gspawarka elektryczna wirująca 300 A 4,100000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Koszt krat pomostowych j.w.
45. AW  AW      [ST-B-04]

Jednostka: t          Ilość robót: 1,56

tkraty pomostowe KOZ 1

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Słupy pomostu ze stali S355, z wykonaniem połączeń styków montażowych oraz wykonaniem i rozebraniem rusztowań 
- SŁP.1

46. KNR 2-05 0101-05

Jednostka: t          Ilość robót: 0,25

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

34,083950

m3deski iglaste obrzynane 0,008000

kgśruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z 
gwintem z nakrętkami i podkładkami

1,500000
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Opis J.m. Norma Cena  R  M  S

2.1. Konstrukcja stalowa hali produkcyjnej wraz z lekką obudową

kgtrzpienie stalowe do montażu konstrukcji 
stalowych

0,500000

kgdrabiny z rur stalowych spawane 0,900000

dm3farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna 
miniowa 60 %

0,190000

sztelektrody stalowe do spawania stali węglowych 
śr. 3.25mm

25

m3tlen techniczny 1,800000

kgacetylen techniczny rozpuszczony 0,600000

m-gżuraw samochodowy 5-6 t 1,800000

m-gżuraw samochodowy 12-16 t 2,500000

m-gciągnik kołowy 75-85 KM 2,800000

m-gprzyczepa dłużycowa 10 t 2,800000

m-gspawarka elektryczna wirująca 300 A 5,200000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Koszt konstrukcji stalowej słupów pomostu j.w. zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe (grubość 
powłoki cynk. min. 80 um) i farbą antykorozyjną podkładową

47. AW  AW      [ST-B-04]

Jednostka: t          Ilość robót: 0,25

tkonstrukcja stalowa hali - słupy pomostu 1

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Balustrada stalowa pomostu
48. KNR 2-05 0120-06

Jednostka: t          Ilość robót: 0,36

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

44,808600

m3deski iglaste obrzynane 0,003000

kgdrabiny z rur stalowych spawane 0,400000

kgśruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z 
gwintem z nakrętkami i podkładkami

0,400000

kgtrzpienie stalowe do montażu konstrukcji 
stalowych

0,200000

dm3farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna 
miniowa 60 %

0,190000

sztelektrody stalowe do spawania stali węglowych 
śr. 3.25mm

25

m3tlen techniczny 1,800000

kgacetylen techniczny rozpuszczony 0,600000

m-gżuraw samochodowy 5-6 t 3,900000

m-gciągnik kołowy 75-85 KM 1

m-gprzyczepa dłużycowa 10 t 1

m-gspawarka elektryczna wirująca 300 A 6,600000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Koszt balustrady stalowej pomostu j.w.
49. AW  AW      [ST-B-04]

Jednostka: t          Ilość robót: 0,36

tbalustrada stalowa pomostu 1
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Opis J.m. Norma Cena  R  M  S

2.1. Konstrukcja stalowa hali produkcyjnej wraz z lekką obudową

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Słupy stalowe konstrukcji zabudowy wewnętrznej części socjalnej ze stali S355, z wykonaniem połączeń styków 
montażowych oraz wykonaniem i rozebraniem rusztowań - SŁP 2, 3, 3.1

50. KNR 2-05 0101-01

Jednostka: t          Ilość robót: 0,28

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

21,774000

kgśruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z 
gwintem z nakrętkami i podkładkami

0,200000

kgtrzpienie stalowe do montażu konstrukcji 
stalowych

0,100000

kgblachy stalowe walcowane na gorąco StO i StOS 
grub. 4.75 - 40 mm

18,300000

kgdrabiny z rur stalowych spawane 5,900000

dm3farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna 
miniowa 60 %

0,190000

sztelektrody stalowe do spawania stali węglowych 
śr. 3.25mm

25

m3tlen techniczny 1,800000

kgacetylen techniczny rozpuszczony 0,600000

m-gżuraw samochodowy 5-6 t 1,100000

m-gżuraw samochodowy 12-16 t 2

m-gciągnik kołowy 75-85 KM 1,800000

m-gprzyczepa dłużycowa 10 t 1,800000

m-gspawarka elektryczna wirująca 300 A 4,100000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Koszt konstrukcji stalowej słupów j.w. zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe (grubość powłoki cynk. 
min. 80 um) i farbą antykorozyjną podkładową

51. AW  AW      [ST-B-04]

Jednostka: t          Ilość robót: 0,28

tkonstrukcja stalowa - słupy zabudowy wewn. 1

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Belki stropowe zabudowy wewnętrznej części socjalnej ze stali S355, z wykonaniem połączeń styków montażowych 
oraz wykonaniem i rozebraniem rusztowań - BEP 11, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9

52. KNR 2-05 0115-06

Jednostka: t          Ilość robót: 0,56

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

23,693550

m3deski iglaste obrzynane 0,005000

kgśruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z 
gwintem z nakrętkami i podkładkami

0,110000

kgtrzpienie stalowe do montażu konstrukcji 
stalowych

0,120000

kgblachy stalowe walcowane na gorąco StO i StOS 
grub. 4.75 - 40 mm

0,510000

dm3farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna 
miniowa 60 %

0,190000

sztelektrody stalowe do spawania stali węglowych 
śr. 3.25mm

25
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Opis J.m. Norma Cena  R  M  S

2.1. Konstrukcja stalowa hali produkcyjnej wraz z lekką obudową

m3tlen techniczny 1,800000

kgacetylen techniczny rozpuszczony 0,600000

m-gżuraw samochodowy 5-6 t 1

m-gżuraw wieżowy torowy 160 tm 1,800000

m-gciągnik kołowy 75-85 KM 1,700000

m-gprzyczepa dłużycowa 10 t 1,700000

m-gspawarka elektryczna wirująca 300 A 11,100000

m-gtory pod żurawie wieżowe 120-180tm 1,800000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Koszt konstrukcji stalowej belek stropowych j.w. zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe (grubość 
powłoki cynk. min. 80 um) i farbą antykorozyjną podkładową

53. AW  AW      [ST-B-04]

Jednostka: t          Ilość robót: 0,56

tkonstrukcja stalowa - belki stropowe zabudowy 
wewn.

1

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Drabina systemowa stalowa ze stali S235 JR, z obręczą ochronną
54. KNR 2-05 0120-05

Jednostka: t          Ilość robót: 1,04

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

33,234000

m3deski iglaste obrzynane 0,007000

kgdrabiny z rur stalowych spawane 0,700000

kgśruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z 
gwintem z nakrętkami i podkładkami

0,400000

kgtrzpienie stalowe do montażu konstrukcji 
stalowych

0,200000

dm3farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna 
miniowa 60 %

0,190000

sztelektrody stalowe do spawania stali węglowych 
śr. 3.25mm

25

m3tlen techniczny 1,800000

kgacetylen techniczny rozpuszczony 0,600000

m-gżuraw samochodowy 5-6 t 4,500000

m-gciągnik kołowy 75-85 KM 1,400000

m-gprzyczepa dłużycowa 10 t 1,400000

m-gspawarka elektryczna wirująca 300 A 4,200000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Koszt konstrukcji systemowej drabiny systemowej j.w. zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe 
(grubość powłoki cynk. min. 80 um) i farbą antykorozyjną podkładową

55. AW  AW      [ST-B-04]

Jednostka: t          Ilość robót: 1,04

tdrabina systemowa z obręczą ochronną 1
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Opis J.m. Norma Cena  R  M  S

2.1. Konstrukcja stalowa hali produkcyjnej wraz z lekką obudową

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Malowanie konstrukcji stalowej hali zestawem farb p.poż. R60 (farba podkładowa + farba nawierzchniowa), z 
wykonaniem i rozebraniem rusztowań

56. KNNR 7 0902-04

Jednostka: t          Ilość robót: 126,60

r-grobocizna 19,200000

dm3farba podkładowa p.poż. R60 0,690000

dm3farba nawierzchniowa p.poż. R60 6,060000

dm3rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych 
ogólnego stosowania

0,540000

m2płyty rusztowaniowe pomostowe robocze 0,273000

m3deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,014000

kgdrabiny stalowe 2,440000

m-gśrodek transportowy 0,030000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        4,00

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Lekka metalowa obudowa dachu z płyt warstwowych dachowych NRO grubości 12 cm z rdzeniem z wełny mineralnej, 
wraz z montażem obróbek blacharskich systemowych, z wykonaniem i rozebraniem mechanicznych pomostów 
roboczych

57. KNNR 7 0602-03

Jednostka: m2          Ilość robót: 1128,53

r-grobocizna 0,774000

kgblachy stalowe czarne grube 0,050000

sztelektrody do spawania stali niskowęglowych o 
średnicy śr. 3,25 mm

0,280000

m-gżuraw samochodowy 0,039300

m-gśrodek transportowy 0,041900

m-gmechaniczny pomost roboczy 0,147000

m-gspawarka 0,016500

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        4,00

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Koszt płyt warstwowych dachowych NRO gr. 12 cm j.w. wraz z obróbkami blacharskimi systemowymi
58. AW  AW      [ST-B-04]

Jednostka: m2          Ilość robót: 1128,53

m2płyty warstwowe dachowe NRO gr. 12 cm 
(rdzeń-wełna mineralna)

1

m2obróbki blacharskie systemowe 0,250000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Lekka metalowa obudowa ścian z płyt warstwowych ściennych grubości 17 cm z rdzeniem z wełny mineralnej, wraz z 
montażem obróbek blacharskich systemowych, z wykonaniem i rozebraniem mechanicznych pomostów roboczych - 
REI60

59. KNNR 7 0601-05

Jednostka: m2          Ilość robót: 1761,38

- 17 -



Opis J.m. Norma Cena  R  M  S

2.1. Konstrukcja stalowa hali produkcyjnej wraz z lekką obudową

r-grobocizna 3,040000

kgblachy stalowe czarne grube 0,050000

sztelektrody do spawania stali niskowęglowych o 
średnicy śr. 3,25 mm

0,614000

m-gżuraw samochodowy 0,055000

m-gśrodek transportowy 0,086300

m-gmechaniczny pomost roboczy 0,304000

m-gspawarka 0,296000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        4,00

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Koszt płyt warstwowych ściennych gr. 17 cm REI60 j.w. wraz z obróbkami blacharskimi systemowymi
60. AW  AW      [ST-B-04]

Jednostka: m2          Ilość robót: 1761,38

m2płyty warstwowe ścienne gr. 17 cm (rdzeń-z 
wełny min.) REI60

1

m2obróbki blacharskie systemowe 0,250000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Lekka metalowa obudowa ścian z płyt warstwowych ściennych NRO grubości 10 cm z rdzeniem PIR, wraz z montażem 
obróbek blacharskich systemowych, z wykonaniem i rozebraniem mechanicznych pomostów roboczych

61. KNNR 7 0601-05

Jednostka: m2          Ilość robót: 455,42

r-grobocizna 3,040000

kgblachy stalowe czarne grube 0,050000

sztelektrody do spawania stali niskowęglowych o 
średnicy śr. 3,25 mm

0,614000

m-gżuraw samochodowy 0,055000

m-gśrodek transportowy 0,086300

m-gmechaniczny pomost roboczy 0,304000

m-gspawarka 0,296000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        4,00

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Koszt płyt warstwowych ściennych NRO gr. 10 cm j.w. wraz z obróbkami blacharskimi systemowymi
62. AW  AW      [ST-B-04]

Jednostka: m2          Ilość robót: 455,42

m2płyty warstwowe ścienne NRO gr. 10 cm 
(rdzeń-PIR)

1

m2obróbki blacharskie systemowe 0,250000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Zabudowa działu produkcji form:
a) Słupy stalowe ze stali S355, z wykonaniem połączeń styków montażowych oraz wykonaniem i rozebraniem 
rusztowań - SŁP 3.1.1 i 3.1.2

63. KNR 2-05 0101-01

Jednostka: t          Ilość robót: 4,72
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Opis J.m. Norma Cena  R  M  S

2.1. Konstrukcja stalowa hali produkcyjnej wraz z lekką obudową

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

21,774000

kgśruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z 
gwintem z nakrętkami i podkładkami

0,200000

kgtrzpienie stalowe do montażu konstrukcji 
stalowych

0,100000

kgblachy stalowe walcowane na gorąco StO i StOS 
grub. 4.75 - 40 mm

18,300000

kgdrabiny z rur stalowych spawane 5,900000

dm3farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna 
miniowa 60 %

0,190000

sztelektrody stalowe do spawania stali węglowych 
śr. 3.25mm

25

m3tlen techniczny 1,800000

kgacetylen techniczny rozpuszczony 0,600000

m-gżuraw samochodowy 5-6 t 1,100000

m-gżuraw samochodowy 12-16 t 2

m-gciągnik kołowy 75-85 KM 1,800000

m-gprzyczepa dłużycowa 10 t 1,800000

m-gspawarka elektryczna wirująca 300 A 4,100000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

b) Koszt konstrukcji stalowej słupów j.w. zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe (grubość powłoki 
cynk. min. 80 um) i farbą antykorozyjną podkładową

64. AW  AW      [ST-B-04]

Jednostka: t          Ilość robót: 4,72

tkonstrukcja stalowa - słupy zabudowy działu 
produkcji form

1

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

c) Belki stropowe ze stali S355, z wykonaniem połączeń styków montażowych oraz wykonaniem i rozebraniem 
rusztowań - BEP 4.1, 4.2, 4.3

65. KNR 2-05 0115-06

Jednostka: t          Ilość robót: 1,77

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

23,693550

m3deski iglaste obrzynane 0,005000

kgśruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z 
gwintem z nakrętkami i podkładkami

0,110000

kgtrzpienie stalowe do montażu konstrukcji 
stalowych

0,120000

kgblachy stalowe walcowane na gorąco StO i StOS 
grub. 4.75 - 40 mm

0,510000

dm3farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna 
miniowa 60 %

0,190000

sztelektrody stalowe do spawania stali węglowych 
śr. 3.25mm

25

m3tlen techniczny 1,800000

kgacetylen techniczny rozpuszczony 0,600000

m-gżuraw samochodowy 5-6 t 1

m-gżuraw wieżowy torowy 160 tm 1,800000

m-gciągnik kołowy 75-85 KM 1,700000

m-gprzyczepa dłużycowa 10 t 1,700000

m-gspawarka elektryczna wirująca 300 A 11,100000

m-gtory pod żurawie wieżowe 120-180tm 1,800000
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Opis J.m. Norma Cena  R  M  S

2.1. Konstrukcja stalowa hali produkcyjnej wraz z lekką obudową

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

d) Koszt konstrukcji stalowej belek stropowych j.w. zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe (grubość 
powłoki cynk. min. 80 um) i farbą antykorozyjną podkładową

66. AW  AW      [ST-B-04]

Jednostka: t          Ilość robót: 1,77

tkonstrukcja stalowa - belki stropowe zabudowy 
działu produkcji form

1

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

e) Malowanie konstrukcji stalowej j.w. zestawem farb p.poż. R60 (farba podkładowa + farba nawierzchniowa), z 
wykonaniem i rozebraniem rusztowań

67. KNNR 7 0902-04

Jednostka: t          Ilość robót: 6,49

r-grobocizna 19,200000

dm3farba podkładowa p.poż. R60 0,690000

dm3farba nawierzchniowa p.poż. R60 6,060000

dm3rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych 
ogólnego stosowania

0,540000

m2płyty rusztowaniowe pomostowe robocze 0,273000

m3deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,014000

kgdrabiny stalowe 2,440000

m-gśrodek transportowy 0,030000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        4,00

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

f) Lekka metalowa obudowa dachu z płyt warstwowych dachowych NRO grubości 140/100 z rdzeniem z wełny 
mineralnej, wraz z montażem obróbek blacharskich systemowych, z wykonaniem i rozebraniem mechanicznych 
pomostów roboczych

68. KNNR 7 0602-03

Jednostka: m2          Ilość robót: 211,00

r-grobocizna 0,774000

kgblachy stalowe czarne grube 0,050000

sztelektrody do spawania stali niskowęglowych o 
średnicy śr. 3,25 mm

0,280000

m-gżuraw samochodowy 0,039300

m-gśrodek transportowy 0,041900

m-gmechaniczny pomost roboczy 0,147000

m-gspawarka 0,016500

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        4,00

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

g) Koszt płyt warstwowych dachowych gr. 140/100 j.w. wraz z obróbkami blacharskimi systemowymi
69. AW  AW      [ST-B-04]

Jednostka: m2          Ilość robót: 211,00

m2płyty warstwowe dachowe NRO 140/100 
(rdzeń-wełna mineralna)

1
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Opis J.m. Norma Cena  R  M  S

2.1. Konstrukcja stalowa hali produkcyjnej wraz z lekką obudową

m2obróbki blacharskie systemowe 0,250000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

h) Lekka metalowa obudowa ścian z płyt warstwowych ściennych NRO grubości 100 z rdzeniem PIR, wraz z montażem 
obróbek blacharskich systemowych, z wykonaniem i rozebraniem mechanicznych pomostów roboczych

70. KNNR 7 0601-05

Jednostka: m2          Ilość robót: 166,10

r-grobocizna 3,040000

kgblachy stalowe czarne grube 0,050000

sztelektrody do spawania stali niskowęglowych o 
średnicy śr. 3,25 mm

0,614000

m-gżuraw samochodowy 0,055000

m-gśrodek transportowy 0,086300

m-gmechaniczny pomost roboczy 0,304000

m-gspawarka 0,296000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        4,00

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

i) Koszt płyt warstwowych ściennych NRO gr. 100 j.w. wraz z obróbkami blacharskimi systemowymi
71. AW  AW      [ST-B-04]

Jednostka: m2          Ilość robót: 166,10

m2płyty warstwowe ścienne NRO gr. 10 cm 
(rdzeń-PIR)

1

m2obróbki blacharskie systemowe 0,250000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Razem wartość elementu nr 2.1

Element nr 2.2. Dach - pokrycie i obróbki blacharskie

Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej #15 cm
72. KNNR 2 0505-05

Jednostka: m          Ilość robót: 28,54

r-grobocizna 0,427000

mrynny dachowe z blachy powlekanej #15 cm 1,030000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        5,00

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej #12 cm
73. KNNR 2 0505-07

Jednostka: m          Ilość robót: 33,75

r-grobocizna 0,627000

mrury spustowe z blachy powlekanej #12 cm 1,030000
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Opis J.m. Norma Cena  R  M  S

2.2. Dach - pokrycie i obróbki blacharskie

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        5,00

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
74. KNNR 2 0504-02

Jednostka: m2          Ilość robót: 118,00

r-grobocizna 1,710000

m2blacha powlekana płaska 1,230000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        5,00

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Świetliki dachowe o wym. 355x200 cm
75. KNR-W 2-02 1017-03 analogia

Jednostka: m2          Ilość robót: 140,00

r-grobocizna 4,170000

kgkit trwale plastyczny 0,270000

kgpianka poliuretanowa 0,180000

sztświetlik dachowy 355x200 cm 0,100000

m-gwyciąg 0,050000

m-gśrodek transportowy 0,060000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %       15,00

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Razem wartość elementu nr 2.2

Razem wartość elementu nr 2

Element nr 3. STAN WYKOŃCZENIOWY

Element nr 3.1. Ścianki działowe

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubosci 50 mm, z pokryciem 
obustronnym jednowarstwowym - grubość ścianek 12 cm (wypełnione wełną mineralną + paroizolacją)

76. KNR AT-43 0106-01

Jednostka: m2          Ilość robót: 175,89

r-grobocizna 2,410000

m2płyty gipsowo-kartonowe GKB gr. 12,5 mm 2,060000

mprofil UW 50 0,840000

mprofil CW 50 2,080000

m2płyty lub maty z wełny mineralnej /ścianki g-k/ 1,050000

mtaśma uszczelniająca piankowa szer. 50 mm 1,160000

sztwkręt TN 25 25

sztkołki rozporowe 1,600000

kgmasa szpachlowa 0,520000

mtaśma spoinowa 2,940000

kgmasa szpachlowa wykończeniowa 0,220000

m-gwyciąg 0,035000

m-gśrodek transportowy (1) 0,028000
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3.1. Ścianki działowe

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        0,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Obudowa stelaży w WC z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji z profili mocowanych do podłoża za pomocą 
uchwytów - grubość 75 mm

77. KNR AT-43 0102-01

Jednostka: m2          Ilość robót: 4,60

r-grobocizna 1,750000

m2płyty gipsowo-kartonowe GKB gr. 12,5 mm 1,030000

mprofil CD 60 1,890000

mprofil UD 30 0,370000

sztuchwyt elastyczny dł. 30 mm 1,570000

sztwkręt TN 25 12,600000

sztwkręt "pchełka" 3,9 x 11 mm 3,150000

sztkołki rozporowe 2

mtaśma uszczelniająca piankowa szer. 30 mm 0,420000

kgmasa szpachlowa 0,260000

mtaśma spoinowa 1,470000

kgmasa szpachlowa wykończeniowa 0,110000

m2płyty lub maty z wełny mineralnej /ścianki g-k/ 1,050000

m-gwyciąg 0,025000

m-gśrodek transportowy (1) 0,016000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        0,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Razem wartość elementu nr 3.1

Element nr 3.2. Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane przylgowe, obłożone dwustronnie płytą MDF, okleina CPL 07, 
samozamykacz, zamek z władką patentową kl. C, klamka ze stali nierdzewnej

78. KNR 2-02 1017-02

Jednostka: m2          Ilość robót: 14,70

r-grobocizna 0,370000

sztskrzydło drzwiowe wewn. drewniane, 100x210, 
okleina CPL 07

0,476190

m-gwyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5 t

0,010000

m-gśrodek transportowy 0,020000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane przylgowe, obłożone dwustronnie płytą MDF, okleina CPL 07, 
samozamykacz, zamek z władką patentową kl. C, klamka ze stali nierdzewnej - łazienkowe, z otworami wentylacyjnymi

79. KNR 2-02 1017-02

Jednostka: m2          Ilość robót: 7,56

r-grobocizna 0,370000

sztskrzydło drzwiowe wewn. drewniane, 90x210, 
okleina CPL 07 - łaz.

0,529101

m-gwyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5 t

0,010000
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3.2. Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa

m-gśrodek transportowy 0,020000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Ościeżnice do skrzydeł drzwiowych j.w. drewniane regulowane, okleinowane jak skrzydła drzwiowe
80. KNR 2-02 1015-01      [ST-B-11]

Jednostka: m          Ilość robót: 56,80

r-grobocizna 0,760000

dm3farba ftalowa do gruntowania 0,021000

dm3farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego 
stosowania

0,024000

dm3rozcieńczalnik 0,011000

mćwierćwałki 2,140000

kggwoździe stolarskie 0,010000

m2papier ścierny 0,020000

dm3szpachlówka celulozowa 0,030000

sztdyble stalowe 8

kgpianka poliuretanowa 0,035000

sztościeżnica drzwiowa regulowana 0,193662

m-gśrodek transportowy 0,010000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Wrota segmentowe garażowe, skrzydla wykonane z paneli aluminiowych, wypełnione pianka poliuretanową, panel 
dolny pełny, pozostałe panele - szkło laminowane; otwierane automatycznie, z możliwością otwierania ręcznego; o 
wym. 400x425 cm

81. KNR 2-02 1205-01

Jednostka: m2          Ilość robót: 34,00

r-grobocizna 3,610000

sztwrota segmentowe garażowe 400x425 0,058824

dm3farba olejna do gruntowania 0,280000

dm3farba olejna nawierzchniowa 0,260000

m3zaprawa cementowa m. 80 0,010000

arkpapier ścierny 1,500000

kgelektrody 0,190000

m-gspawarka elektryczna wirująca 300 A 0,120000

m-gśrodek transportowy 0,050000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Drzwi aluminiowe zewnętrzne szklone z przegrodą termiczną, ewakuacyjne, antywłamaniowe, lakierowane proszkowo, 
pakiet szklany bezpieczny 44.2/16Ar/44.2/T, szkło bezbarwne przezierne, samozamykacz, okucia przeciwpaniczne, 
zamek-wkładka patentowa kl. C, uchwyt prosty ze stali nierdzewnej U=1,5 W/m2K

82. KNNR 7 0503-08

Jednostka: m2          Ilość robót: 5,16

r-grobocizna 4,600000

kgsilikon 0,240000

kgpianka poliuretanowa 0,160000

sztkotwy stalowe 4,300000

m2drzwi alumin. zewn. 1
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3.2. Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa

m-gwyciąg 0,080000

m-gśrodek transportowy 0,170000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Okna aluminiowe zewnętrzne z przegrodą termiczną, lakierowane proszkowo, pakiet szklany bezpieczny 33.1/16Ar/4T, 
U=1,1 W/m2K, o powierzchni do 2 m2 - nieotwieralne

83. KNNR 7 0503-02

Jednostka: m2          Ilość robót: 1,50

r-grobocizna 5,280000

kgsilikon 0,270000

kgpianka poliuretanowa 0,180000

sztkotwy stalowe 4,800000

m2okna alumin. zewn. nieotwierane 1

m-gwyciąg 0,070000

m-gśrodek transportowy 0,110000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Okna aluminiowe zewnętrzne z przegrodą termiczną, lakierowane proszkowo, pakiet szklany bezpieczny 33.1/16Ar/4T, 
U=1,1 W/m2K, o powierzchni ponad 2 m2 - nieotwieralne

84. KNNR 7 0503-03

Jednostka: m2          Ilość robót: 45,27

r-grobocizna 4,580000

kgsilikon 0,230000

kgpianka poliuretanowa 0,150000

sztkotwy stalowe 3,900000

m2okna alumin. zewn. nieotwierane 1

m-gwyciąg 0,080000

m-gśrodek transportowy 0,130000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Okna aluminiowe zewnętrzne z przegrodą termiczną, lakierowane proszkowo, pakiet szklany bezpieczny 33.1/16Ar/4T, 
U=1,1 W/m2K, o powierzchni do 1 m2 - uchylne

85. KNNR 7 0503-04

Jednostka: m2          Ilość robót: 0,54

r-grobocizna 7,130000

kgsilikon 0,360000

kgpianka poliuretanowa 0,240000

sztkotwy stalowe 6

m2okna alumin. zewn. uchylne 1

m-gwyciąg 0,070000

m-gśrodek transportowy 0,120000
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3.2. Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Okna aluminiowe wewnętrzne, szkło bezpieczne laminowane, o powierzchni ponad 2 m2 - nieotwieralne
86. KNNR 7 0503-03

Jednostka: m2          Ilość robót: 1,44

r-grobocizna 4,580000

kgsilikon 0,230000

kgpianka poliuretanowa 0,150000

sztkotwy stalowe 3,900000

m2okna alumin. wewn. nieotwierane 1

m-gwyciąg 0,080000

m-gśrodek transportowy 0,130000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Drzwi aluminiowe wewnętrzne, szkło bezpieczne laminowane, okucia przeciwpaniczne, samozamykacz, wkładka 
patentowa kl. C, uchwyt rurowy

87. KNNR 7 0503-08

Jednostka: m2          Ilość robót: 2,42

r-grobocizna 4,600000

kgsilikon 0,240000

kgpianka poliuretanowa 0,160000

sztkotwy stalowe 4,300000

m2drzwi alumin. wewn. 1

m-gwyciąg 0,080000

m-gśrodek transportowy 0,170000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Parapety okienne wewnętrzne z PCV grubości 3 cm
88. KNNR 2 0302-07      [ST-B-11]

Jednostka: m          Ilość robót: 33,25

r-grobocizna 1,900000

mparapety okienne wewn. z konglomeratu gr. 3 cm 1

m3zaprawa cementowa M12 0,010000

m-gwyciąg 0,080000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,00

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Zabudowa działu produkcji form:
a) Drzwi aluminiowe wewnętrzne pełne, wypełnienie - panel z blachy aluminiowej powlekanej, okucia przeciwpaniczne, 
wkładka patentowa kl. C, samozamykacz

89. KNNR 7 0503-08

Jednostka: m2          Ilość robót: 4,83

r-grobocizna 4,600000
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3.2. Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa

kgsilikon 0,240000

kgpianka poliuretanowa 0,160000

sztkotwy stalowe 4,300000

m2drzwi alumin. wewn. pełne 1

m-gwyciąg 0,080000

m-gśrodek transportowy 0,170000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

b) Okna aluminiowe zewnętrzne z przegrodą termiczną, EI60, lakierowane proszkowo, pakiet szklany bezpieczny EI60, 
U=1,1 W/m2K, o powierzchni ponad 2 m2 - nieotwieralne

90. KNNR 7 0503-03

Jednostka: m2          Ilość robót: 26,25

r-grobocizna 4,580000

kgsilikon 0,230000

kgpianka poliuretanowa 0,150000

sztkotwy stalowe 3,900000

m2okna alumin. zewn. nieotwierane EI60 1

m-gwyciąg 0,080000

m-gśrodek transportowy 0,130000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

c) Wrota garażowe roletowe z profili aluminiowych AW100, wypełnienie pianką poliuretanową, lakierowane, wyposażone 
w napęd elektryczny 3-fazowy

91. KNNR 2 1303-01

Jednostka: m2          Ilość robót: 6,25

r-grobocizna 2,900000

sztwrota garażowe roletowe z profili alumin. AW100 
250x250, z napędem

0,160000

m-gspawarka elektryczna 0,310000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        2,00

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

d) Parapety okienne wewnętrzne z PCV grubości 3 cm
92. KNNR 2 0302-07      [ST-B-11]

Jednostka: m          Ilość robót: 10,80

r-grobocizna 1,900000

mparapety okienne wewn. z konglomeratu gr. 3 cm 1

m3zaprawa cementowa M12 0,010000

m-gwyciąg 0,080000
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3.2. Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,00

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Razem wartość elementu nr 3.2

Element nr 3.3. Tynki wewnętrzne i oblicowania

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat.III - na ścianach cokołowych
93. KNR 2-02 0803-03

Jednostka: m2          Ilość robót: 348,81

r-grobocizna 0,572900

m3zaprawa wapienna m. 4 0,002700

m3zaprawa cementowo wapienna m. 15 0,020600

m3zaprawa cementowo-wapienna m 50 0,002100

m-gwyciąg 0,037800

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wym. 40x40 cm na kleju
94. KNR 2-02 0829-10

Jednostka: m2          Ilość robót: 202,32

r-grobocizna 1,011800

m2płytki ceramiczne - glazura 40x40 1,020000

kgzaprawa klejąca do płytek ceramicznych 4,750000

kgzaprawa spoinująca 0,300000

m-gwyciąg 0,029500

m-gśrodek transportowy 0,027500

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa na ścianach w pomieszczeniach mokrych (pod licówkę z glazury) - elastyczny 
szlam lub "płynna folia"

95. KNR 0-39 0115-03      [ST-B-08]

Jednostka: m2          Ilość robót: 202,32

r-grobocizna 0,134000

kgpłynna folia uszczelniająca 1,600000

m-gśrodek transportowy 0,001800

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Razem wartość elementu nr 3.3

Element nr 3.4. Sufit nad częścią administracyjną
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3.4. Sufit nad częścią administracyjną

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili; pokrycie 
dwuwarstwowe

96. KNR AT-43 0210-02

Jednostka: m2          Ilość robót: 52,11

r-grobocizna 2,750000

m2płyty gipsowo-kartonowe typ F gr. 12,5 mm 2,060000

mprofil UD 30 1,260000

mprofil CD 60 3,990000

sztwieszak obrotowy noniuszowy 1,600000

sztczęść górna wieszaka noniuszowego 1,600000

sztklamra zabezpieczająca do wieszaków 
noniuszowych

3,150000

sztłącznik krzyżowy do CD 60 2,630000

sztłącznik wzdłużny do CD 60 0,740000

sztwkręt TN 25 11

sztwkręt TN 35 26

sztkotwy metalowe 3,040000

kgmasa szpachlowa 0,530000

mtaśma spoinowa 1,470000

kgmasa szpachlowa wykończeniowa 0,110000

m-gwyciąg 0,053000

m-gśrodek transportowy (1) 0,026000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        0,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Izolacja termiczna sufitów podwieszanych j.w. - wełna mineralna grubości 16 cm, układana pomiędzy belkami 
stropowymi

97. KNR 2-02 0613-03

Jednostka: m2          Ilość robót: 52,11

r-grobocizna 0,090700

m2płyty z wełny mineralnej gr. 16 cm /pomiędzy 
belkami strop./

1,050000

m-gwyciąg 0,007700

m-gśrodek transportowy 0,008900

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Paroizolacja - folia PE 0,3 mm
98. KNNR 2 0604-02

Jednostka: m2          Ilość robót: 52,11

r-grobocizna 0,065000

m2folia PE gr. 0,3 mm 1,100000

m-gwyciąg 0,004000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        2,00

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)
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3.4. Sufit nad częścią administracyjną

Blacha trapezowa T60P, mocowana do belek stropowych (ciężar całkowity 412,86 kg)
99. KNNR 7 0602-01

Jednostka: m2          Ilość robót: 79,90

r-grobocizna 0,980000

kgblachy stalowe czarne grube 0,050000

sztelektrody do spawania stali niskowęglowych o 
średnicy śr. 3,25 mm

0,280000

m-gżuraw samochodowy 0,051900

m-gśrodek transportowy 0,044100

m-gmechaniczny pomost roboczy 0,122000

m-gspawarka 0,018000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        4,00

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Koszt blachy trapezowej T60P j.w.
100. AW  AW      [ST-B-04]

Jednostka: m2          Ilość robót: 79,90

m2blacha trapezowa T60P 1

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Wentylacja grawitacyjna - kanały typu Spiro
101. AW  AW      [ST-B-04]

Jednostka: m          Ilość robót: 78,50

r-grobocizna 0,500000

mkanały typu Spiro 1

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Razem wartość elementu nr 3.4

Element nr 3.5. Podłogi i posadzki

Podsypka z pospółki grubości 70 cm
102. KNR 2-02 1101-07      [ST-B-02]

Jednostka: m3          Ilość robót: 796,00

r-grobocizna 4,320000

m3pospółka 1,080000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Zagęszczenie podsypki j.w. ubijakami mechanicznymi - ubicie warstwami do Is=0,98
103. KNR 2-01 0236-01

Jednostka: m3          Ilość robót: 796,00

r-grobocizna 0,133700

m-gubijak spalinowy 200 kg 0,070400
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3.5. Podłogi i posadzki

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Podbudowa z kruszywa naturalnego grubości 25 cm po zagęszczeniu, stabilizowana mechanicznie
104. KNR 2-31 0114-01

Jednostka: m2          Ilość robót: 1199,49

r-grobocizna 0,019300

m3pospółka 0,307000

m3woda 0,025000

m-grówniarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0,003100

m-gwalec statyczny samojezdny 10 t 0,020200

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        0,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Podłoże betonowe z chudego betonu C8/10 (B10), grubości 20 cm
105. KNR 2-02 1101-01      [ST-B-03]

Jednostka: m3          Ilość robót: 239,90

r-grobocizna 5,260000

m3chudy beton C8/10 1,030000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma - folia PE gr. 0,3 mm 2x, sklejana na zakład
106. KNR 2-02 0607-02 p.z.      [ST-B-08]

Jednostka: m2          Ilość robót: 1199,49

r-grobocizna 0,163300

m2folia PE gr. 0,3 mm 1,300000

m-gśrodek transportowy 0,000500

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Posadzka betonowa z betonu C20/25 (B25), grubości 22 cm - pierwsze 5 cm grubości
107. KNR 2-22 1003-02

Jednostka: m2          Ilość robót: 1199,49

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

0,912216

m3beton zwykły C20/25 (B-25) 0,052000

tcement 25 z dodatkami 0,008200

m3piasek do zapraw 0,007000

kgmasa asfaltowa izolacyjna 0,680000

mpaski szkła szer.2.0 cm 1,080000

mlistwy iglaste kl.II 0,400000

kgdrewno opałowe 1,180000
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3.5. Podłogi i posadzki

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Posadzka betonowa j.w. - dodatek za pogrubienie za każdy 1 cm grubości (do 22 cm grubości)
Krotność = 17

108. KNR 2-22 1003-03

Jednostka: m2          Ilość robót: 1199,49

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

1,232237

m3beton zwykły C20/25 (B-25) 0,178500

kgmasa asfaltowa izolacyjna 2,380000

kgdrewno opałowe 4,080000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Dopłata za zbrojenie posadzki j.w. - siatka z prętów #8 mm co 25x25 cm górą i dołem (przyjęto 3,18 kg/m2 na jedną 
siatkę)

109. KNR 2-02 0290-01

Jednostka: t          Ilość robót: 7,58

r-grobocizna 35,720000

tpręty gładkie śr. 8 mm 1,006000

m-gprościarka do prętów 3,600000

m-gnożyce do prętów 4,750000

m-ggiętarka do prętów 4,030000

m-gwyciąg 0,720000

m-gśrodek transportowy 1,300000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Wykończenie płyty żelbetowej j.w. trudnościeralna - posypka
110. ZKNR C-2 0611-06 analogia

Jednostka: m2          Ilość robót: 1141,80

r-grobocizna 0,012000

kgposypka 4

m-gwyciąg 0,000030

m-gśrodek transportowy 0,000050

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Wykończenie płyty żelbetowej j.w. trudnościeralna - impregnat
111. ZKNR C-2 0611-07 analogia

Jednostka: m2          Ilość robót: 1141,80

r-grobocizna 0,070000

kgimpregnat do betonu 0,125000

m-gwyciąg 0,000020

m-gśrodek transportowy 0,000030
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3.5. Podłogi i posadzki

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Dylatacja styku posadzki ze ścianą (wypełnienie dylatacji - masa dylatacyjna + sznur polietylenowy + preparat 
gruntujący)

112. KNR 2-02 0333-01 analogia

Jednostka: m          Ilość robót: 216,40

r-grobocizna 0,339700

kgmasa dylatacyjna 0,189091

msznur polietylenowy 1

dm3preparat gruntujący do dylatacji 0,010000

m-gśrodek transportowy 0,001500

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Posadzki z płytek ceramicznych GRES o wym. 30x30 cm na kleju
113. KNR 2-02 1118-08      [ST-B-13]

Jednostka: m2          Ilość robót: 49,90

r-grobocizna
(mnożnik normy = 1,300)

1,237730

m2płytki GRES 30x30
(mnożnik normy = 1,030)

1,050600

kgzaprawa klejąca do płytek ceramicznych
(mnożnik normy = 1,030)

4,892500

kgzaprawa spoinująca
(mnożnik normy = 1,030)

0,412000

m-gwyciąg 0,031500

m-gśrodek transportowy 0,027000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Cokoliki z płytek ceramicznych GRES j.w. wysokości 10 cm (w pomieszczeniach nie licowanych glazurą)
114. KNR 2-02 1120-02      [ST-B-13]

Jednostka: m          Ilość robót: 13,41

r-grobocizna 0,464900

m2płytki GRES 30x30 0,103500

kgzaprawa klejąca do płytek ceramicznych 0,480000

kgzaprawa spoinująca 0,120000

m-gwyciąg 0,003500

m-gśrodek transportowy 0,002000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma - płynna folia 2x (pod posadzki w "pomieszczeniach mokrych")
115. KNR 0-39 0115-01      [ST-B-08]

Jednostka: m2          Ilość robót: 17,40

r-grobocizna 0,125000
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3.5. Podłogi i posadzki

kgpłynna folia uszczelniająca 1,600000

m-gśrodek transportowy 0,001800

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Razem wartość elementu nr 3.5

Element nr 3.6. Malowanie wewnętrzne

Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową 2x - ściany cokołowe
116. KNR 2-02 1505-01

Jednostka: m2          Ilość robót: 348,81

r-grobocizna 0,139100

dm3farba lateksowa do wymalowań wewn. 0,289100

m-gśrodek transportowy 0,000300

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Malowanie płyt gipsowo-kartonowych farbą lateksową 2x
117. KNR 2-02 1505-05      [ST-B-14]

Jednostka: m2          Ilość robót: 201,57

r-grobocizna 0,318300

dm3farba lateksowa do wymalowań wewn. 0,259000

kgklej kostny 0,005000

kgszpachlówka gipsowa z dodatkiem farby 
emulsyjnej

3

m-gśrodek transportowy 0,003200

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Razem wartość elementu nr 3.6

Element nr 3.7. Elementy kowalsko-ślusarskie

Balustrada stalowa schodów zewnętrznych
118. KNR 2-02 1207-06

Jednostka: m          Ilość robót: 35,20

r-grobocizna 2,760000

kgbalustrada stalowa schodów zewn. 6,221591

m3zaprawa cementowa m. 80 0,002000

dm3farba olejna do gruntowania 0,050000

dm3farba olejna nawierzchniowa 0,050000

kgelektrody 0,060000

m-gwyciąg 0,010000

m-gspawarka elektryczna wirująca 300 A 0,940000

m-gśrodek transportowy 0,010000
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3.7. Elementy kowalsko-ślusarskie

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Balustrada stalowa przy pochylni zewnętrznej
119. KNR 2-02 1207-06

Jednostka: m          Ilość robót: 65,40

r-grobocizna 2,760000

kgbalustrada stalowa pochylni 6,207951

m3zaprawa cementowa m. 80 0,002000

dm3farba olejna do gruntowania 0,050000

dm3farba olejna nawierzchniowa 0,050000

kgelektrody 0,060000

m-gwyciąg 0,010000

m-gspawarka elektryczna wirująca 300 A 0,940000

m-gśrodek transportowy 0,010000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Razem wartość elementu nr 3.7

Element nr 3.8. Elewacje

Osiatkowanie izolacji termicznej (cokół budynku) - pierwsza warstwa
120. ZKNR C-2 0105-08

Jednostka: m2          Ilość robót: 114,30

r-grobocizna 0,845000

kgzaprawa klejowa CT85 4,600000

m2siatka z włókna szklanego 1,180000

m-gwyciąg 0,007000

m-gśrodek transportowy 0,005200

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Osiatkowanie izolacji termicznej - dodatkowa warstwa siatki
121. ZKNR C-2 0105-13

Jednostka: m2          Ilość robót: 114,30

r-grobocizna 0,505000

kgzaprawa klejowa CT85 3,400000

m2siatka z włókna szklanego 1,080000

m-gwyciąg 0,007000

m-gśrodek transportowy 0,005200
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3.8. Elewacje

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa
122. ZKNR C-2 0118-01

Jednostka: m2          Ilość robót: 114,30

r-grobocizna 0,105000

dm3farba gruntująca 0,300000

m-gwyciąg 0,004000

m-gśrodek transportowy 0,000400

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Gruntowanie podłoża - druga warstwa
123. ZKNR C-2 0118-02

Jednostka: m2          Ilość robót: 114,30

r-grobocizna 0,059100

dm3farba gruntująca 0,200000

m-gwyciąg 0,003000

m-gśrodek transportowy 0,000200

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Pokrycie tynkiem mozaikowym - cokół budynku
124. ZKNR C-2 0118-04

Jednostka: m2          Ilość robót: 114,30

r-grobocizna 0,569000

kgtynk mozaikowy 5,360000

m-gwyciąg 0,009000

m-gśrodek transportowy 0,011600

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
125. KNNR 2 0504-02

Jednostka: m2          Ilość robót: 96,00

r-grobocizna 1,710000

m2blacha powlekana płaska 1,230000
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3.8. Elewacje

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        5,00

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Opaska wokół budynku z kostki brukowej betonowej "cegiełka" gr. 6 cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

126. KNR 2-31 0511-01

Jednostka: m2          Ilość robót: 51,31

r-grobocizna 1,089100

m2kostka brukowa "cegiełka" 6 cm 1,025000

m3piasek 0,076300

m3woda 0,021000

m-gwibrator powierzchniowy 0,130000

m-gpiła do cięcia kostki 0,025000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        0,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Obrzeże betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
127. KNR 2-31 0407-01

Jednostka: m          Ilość robót: 107,00

r-grobocizna 0,208400

mobrzeża trawnikowe betonowe 20x6 cm 1,020000

m3piasek 0,004700

tcement portlandzki zwykły bez dodatków 35 0,000100

m3woda 0,000400

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        0,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Razem wartość elementu nr 3.8

Razem wartość elementu nr 3

Element nr 4. Nawierzchnie

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.III
128. KNR 2-31 0103-04

Jednostka: m2          Ilość robót: 2196,00

r-grobocizna 0,002800

m3woda 0,005000

m-gwalec samojezdny wibracyjny 7.5 t 0,004300

m-gspycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) 0,003900

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, grubość 25 cm
129. KNR 2-31 0113-01

Jednostka: m2          Ilość robót: 2196,00

r-grobocizna 1,284600
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4. Nawierzchnie

tcement portlandzki zwykły bez dodatków 35 0,020240

m3krawędziaki iglaste kl.II 0,000500

m3woda 0,040000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        0,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Podbudowa z pospółki grubości 20 cm
130. KNR 2-01 0235-01

Jednostka: m3          Ilość robót: 440,00

r-grobocizna 0,072500

m3pospółka 1

m-gspycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) 0,043300

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Zagęszczenie podbudowy j.w. zagęszczarkami, warstwami do Is=0,98
131. KNR 2-01 0236-03

Jednostka: m3          Ilość robót: 440,00

r-grobocizna 0,102200

m-gzagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h 0,031000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Chudy beton, grubość 20 cm
132. KNR 2-31 0109-03

Jednostka: m2          Ilość robót: 2196,00

r-grobocizna 0,374500

m3krawędziaki iglaste kl.II 0,000500

m3woda 0,010000

m3chudy beton C8/10 0,203000

m-gwalec samojezdny wibracyjny 7.5 t 0,067400

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        0,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej "cegiełka" gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm
133. KNR 2-31 0511-03

Jednostka: m2          Ilość robót: 2196,00

r-grobocizna 1,303200

m2kostka brukowa "cegiełka" 8 cm 1,025000

m3piasek 0,081800

tcement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 0,011700

m3woda 0,027000

m-gwibrator powierzchniowy 0,130000

m-gpiła do cięcia kostki 0,025000
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4. Nawierzchnie

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        0,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce 
cementowo-piaskowej

134. KNNR 6 0403-04

Jednostka: m          Ilość robót: 66,00

r-grobocizna 0,755000

m3beton zwykły B15 0,039000

m3deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0,000900

mkrawężnik drogowy betonowy 20x30 cm 1,020000

m3piasek 0,026000

tcement portlandzki 35 zwykły bez dodatków 0,004900

m3woda 0,021900

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        0,20

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Razem wartość elementu nr 4

Element nr 5. Zieleń

Rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej grubości 10 cm spycharką na terenie płaskim
135. KNR 2-21 0218-03

Jednostka: m3          Ilość robót: 288,01

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

0,242570

m3ziemia urodzajna 1

m-gspycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM) 0,040000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.III bez 
nawożenia

136. KNR 2-21 0403-02

Jednostka: ha          Ilość robót: 0,29

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

439,682000

kgnasiona traw 200

m-gciągnik kołowy 9

m-gglebogryzarka (bez ciągnika) 4,540000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim
137. KNR 2-21 0702-06

Jednostka: m2          Ilość robót: 2880,10

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

0,106005

kgnasiona traw 0,002000
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5. Zieleń

tazofoska 0,000050

kgśrodki chwastobójcze 0,001000

m3woda 0,480000

m-gciągnik kołowy 0,013000

m-gkosiarka 0,013000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Razem wartość elementu nr 5

Element nr 6. Zbiornik p.poż. V=150 m3

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm, zagęszczony do Is=0,97
138. KNR 2-31 0114-01

Jednostka: m2          Ilość robót: 108,00

r-grobocizna 0,019300

m3pospółka 0,307000

m3woda 0,025000

m-grówniarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0,003100

m-gwalec statyczny samojezdny 10 t 0,020200

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        0,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Płyta fundamentowa pod zbiornik, z betonu C8/10, grubości 15 cm
139. KNR 2-02 0205-01

Jednostka: m3          Ilość robót: 16,20

r-grobocizna 0,446700

m3chudy beton C8/10 1,015000

m3deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0,002000

m3deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 0,001000

kggwoździe budowlane okrągłe gołe 0,020000

m-gśrodek transportowy 0,010000

m-gpompa do betonu na samochodzie 0,060000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Zbiornik p.poż. V=200 m3
Typowy modułowy betonowy zbiornik ppoż.  lub równoważny. Zbiornik wyposażony jest w drabinki złazowe, włazy 
żeliwne, dwa przewody ssawne DN110 ze stali nierdzewnej zakończone nasadą strażacką 110, rurą wentylacyjną ze 
stali nierdzewnej DN110, zaworem pływakowym do regulacji poziomu wody w zbiorniku i przewodem umożliwiającym 
odprowadzenie nadmiaru wody, tabliczką informacyjną

140. AW  AW

Jednostka: kpl          Ilość robót: 1,00 Cena jedn. 0,00        Wartość pozycji: 0,00
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6. Zbiornik p.poż. V=150 m3

Razem wartość elementu nr 6

Element nr 7. Mury oporowe

Podłoże pod podstawę murów oporowych z betonu C8/10 grubości 10 cm - pierwsze 5 cm grubości
141. KNR 2-22 0201-02      [ST-B-03]

Jednostka: m2          Ilość robót: 102,44

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

0,204561

m3chudy beton C8/10 0,052000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Podłoże pod podstawę murów oporowych j.w. - dodatek za dalsze 5 cm grubości /do 10 cm/
142. KNR 2-22 0201-04      [ST-B-03]

Jednostka: m2          Ilość robót: 102,44

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

0,202556

m3chudy beton C8/10 0,051500

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Mury oporowe żelbetowe monolityczne - podstawa ściany trapezowa płaska; z betonu C25/30 (B30) W8
143. KNR 2-02 0238-03

Jednostka: m3          Ilość robót: 28,86

r-grobocizna 9,965400

m3beton zwykły C25/30 (B-30) W8 1,020000

m3deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0,028000

m3deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 0,031000

kggwoździe budowlane okrągłe gołe 0,300000

m-gśrodek transportowy 0,070000

m-gpompa do betonu na samochodzie 0,100000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Mury oporowe żelbetowe monolityczne (część pionowa) o przekroju prostokątnym grubości do 25 cm; wysokości do 3 
m, z betonu C25/30 (B30) W8

144. KNR 2-02 0239-04

Jednostka: m3          Ilość robót: 35,19

r-grobocizna 21,999500

m3beton zwykły C25/30 (B-30) W8 1,020000

m3drewno okrągłe na stemple budowlane 0,030000

m3deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0,042000

m3deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 0,060000

m3krawędziaki iglaste kl.II 0,006000

kggwoździe budowlane okrągłe gołe 0,900000

kgklamry ciesielskie 1,200000

kgśruby,podkładki,nakrętki 1,300000
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7. Mury oporowe

m-gpompa do betonu na samochodzie 0,120000

m-gśrodek transportowy 0,160000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Mury oporowe żelbetowe monolityczne (część pionowa) o przekroju prostokątnym grubości do 25 cm; wysokości do 4,5 
m, z betonu C25/30 (B30) W8

145. KNR 2-02 0240-02

Jednostka: m3          Ilość robót: 5,36

r-grobocizna 27,979500

m3beton zwykły C25/30 (B-30) W8 1,020000

m3drewno okrągłe na stemple budowlane 0,043000

m3deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0,042000

m3deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 0,067000

m3krawędziaki iglaste kl.II 0,008000

kggwoździe budowlane okrągłe gołe 1,100000

kgklamry ciesielskie 1,400000

kgśruby,podkładki,nakrętki 1,600000

m-gpompa do betonu na samochodzie 0,120000

m-gśrodek transportowy 0,190000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Przygotowanie i montaż zbrojenia murów oporowych ze stali okrągłej żebrowanej #8 i #12 (A-IIIN)
146. KNR 2-02 0290-02      [ST-B-03]

Jednostka: t          Ilość robót: 3,37

r-grobocizna 42,880000

tpręty żebrowane śr. 8-12 mm 1,020000

m-gprościarka do prętów 4,300000

m-gnożyce do prętów 5,800000

m-ggiętarka do prętów 4,800000

m-gwyciąg 0,800000

m-gśrodek transportowy 1,600000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Razem wartość elementu nr 7

Element nr 8. Schody zewnętrzne terenowe

Schody zewnętrzne o wym. 15x35 cm (szerokość 1,37 m), ze stopnicami z kostki brukowej betonowej oraz 
podstopnicami z obrzeży betonowych (z wyprofilowaniem koryta pod schody)

147. KNR 2-21 0604-03 p.z.

Jednostka: m          Ilość robót: 23,29

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

1,413400

mobrzeża trawnikowe betonowe 30x8 cm 1,050000

sztpłyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm 3
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8. Schody zewnętrzne terenowe

m3zaprawa cementowa M12 0,001000

m3piasek do nawierzchni drogowych 0,025000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Podesty schodów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm
148. KNR 2-31 0511-03

Jednostka: m2          Ilość robót: 4,62

r-grobocizna 1,303200

m2kostka brukowa 8 cm 1,025000

m3piasek 0,081800

tcement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 0,011700

m3woda 0,027000

m-gwibrator powierzchniowy 0,130000

m-gpiła do cięcia kostki 0,025000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        0,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Razem wartość elementu nr 8

Element nr 9. Płyty fundamentowe pod betoniarnię

Podbudowa z pospółki ubitej warstwami do Is=0,98, grubości 50 cm
149. KNR 2-31 0114-01

Jednostka: m2          Ilość robót: 145,11

r-grobocizna 0,031800

m3pospółka 0,614500

m3woda 0,050000

m-grówniarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0,005600

m-gwalec statyczny samojezdny 10 t 0,030200

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        0,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Grunt stabilizowany cementem, grubości 25 cm
150. KNR 2-31 0113-01

Jednostka: m2          Ilość robót: 145,11

r-grobocizna 0,824600

tcement portlandzki zwykły bez dodatków 35 0,020240

m3krawędziaki iglaste kl.II 0,000500

m3woda 0,024000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        0,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Podłoże z chudego betonu C8/10 grubości 20 cm - pierwsze 5 cm grubości
151. KNR 2-22 0201-02      [ST-B-03]

Jednostka: m2          Ilość robót: 145,11
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9. Płyty fundamentowe pod betoniarnię

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

0,204561

m3chudy beton C8/10 0,052000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Podłoże z chudego betonu C8/10 j.w. - dodatek za dalsze 5 cm grubości /do 20 cm/
Krotność = 3

152. KNR 2-22 0201-04      [ST-B-03]

Jednostka: m2          Ilość robót: 145,11

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

0,607667

m3chudy beton C8/10 0,154500

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Płyty fundamentowe żelbetowe monolityczne, grubości 40 i 60 cm; z betonu C25/30 (B30) W8
153. KNR 2-02 0205-01

Jednostka: m3          Ilość robót: 62,07

r-grobocizna 0,446700

m3beton zwykły C25/30 (B-30) W8 1,015000

m3deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0,002000

m3deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 0,001000

kggwoździe budowlane okrągłe gołe 0,020000

m-gśrodek transportowy 0,010000

m-gpompa do betonu na samochodzie 0,060000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Przygotowanie i montaż zbrojenia płyt fundamentowych ze stali okrągłej żebrowanej #12 i #16 (A-IIIN)
154. KNR 2-02 0290-02      [ST-B-03]

Jednostka: t          Ilość robót: 5,04

r-grobocizna 42,880000

tpręty żebrowane śr. 12-16 mm 1,020000

m-gprościarka do prętów 4,300000

m-gnożyce do prętów 5,800000

m-ggiętarka do prętów 4,800000

m-gwyciąg 0,800000

m-gśrodek transportowy 1,600000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Razem wartość elementu nr 9
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10. Ogrodzenie

Element nr 10. Ogrodzenie

Wykopy wykonywane koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,.25 m3 w gruncie kat.III, na odkład
155. KNR 2-01 0217-04

Jednostka: m3          Ilość robót: 1068,90

r-grobocizna 0,140000

m-gkoparka gąsienicowa 0.25 m3 0,057600

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Wykonanie podmurówki betonowej pod ogrodzenia, o wym. 25x180 cm (średnio), wysokość podmurówki nad terenem 
30 cm, z betonu C30/37 F150 W4

156. KNR 2-02 0207-01

Jednostka: m2          Ilość robót: 916,20

r-grobocizna 3,206300

m3beton zwykły C30/37 F150 W4 0,252000

m3deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0,007000

m3deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 0,003000

kggwoździe budowlane okrągłe gołe 0,500000

kgdrut stalowy okrągły 0,120000

m-gwyciąg 0,319600

m-gśrodek transportowy 0,030000

m-gpompa do betonu na samochodzie 0,027000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Przygotowanie i montaż zbrojenia podmurówki ze stali okrągłej żebrowanej #12 (A-IIIN)
157. KNR 2-02 0290-02      [ST-B-03]

Jednostka: t          Ilość robót: 11,45

r-grobocizna 42,880000

tpręty żebrowane śr. 12 mm 1,020000

m-gprościarka do prętów 4,300000

m-gnożyce do prętów 5,800000

m-ggiętarka do prętów 4,800000

m-gwyciąg 0,800000

m-gśrodek transportowy 1,600000

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Osadzenie ogrodzenia na podmurówce i murach oporowych (długość ogrodzenia 509,0 m, wysokość 1,23 m)
158. KNR 2-02 1805-11

Jednostka: m2          Ilość robót: 626,07

r-grobocizna 1,350000

m3zaprawa cementowa m. 50 0,001000

dm3farba olejna nawierzchniowa 0,100000

kgelektrody stalowe 0,040000

m-gspawarka elektryczna wirująca 300 A 0,060000
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10. Ogrodzenie

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Mat.pomocnicze %        1,50

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Koszt ogrodzenia systemowego z paneli 2D z siatki zgrzewanej o oczkach 50x200 mm, na słupkach stalowych 
systemowych 60x40 mm (230 szt.) wysokości 220 cm; elementy ogrodzenia powlekane w kolorze RAL 7016; wymiary 
paneli 205x123 cm

159. AW  AW      [ST-B-04]

Jednostka: m2          Ilość robót: 509,00

sztogrodzenie systemowe - panele 2D o wym. 
205x123 cm

0,449902

sztsłupki systemowe ogrodzenia 60x40 mm, wys. 
220 cm

0,451866

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat.III - przyjęto 70% 
zasypywania spycharką

160. KNR 2-01 0230-01

Jednostka: m3          Ilość robót: 614,62

m-gspycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) 0,012700

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Ręczne zasypywanie wykopów, z przerzutem na odległość do 3 m + przyjeto 30% zasypywania ręcznego
161. KNR 2-01 0501-01      [ST-B-02]

Jednostka: m3          Ilość robót: 263,41

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

1,114485

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Ręczne zasypywanie wykopów j.w. - dodatek za każdy dalszy 1 m przerzutu ponad 3 do 5 m
Krotność = 2

162. KNR 2-01 0501-04      [ST-B-02]

Jednostka: m3          Ilość robót: 263,41

r-grobocizna
(mnożnik normy = 0,955)

0,567270

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Zagęszczenie zasypania j.w. - ubicie warstwami grubości ok. 25 cm ubijakami mechanicznymi do Id=0,45
163. KNR 2-01 0236-01      [ST-B-02]

Jednostka: m3          Ilość robót: 263,41

r-grobocizna 0,133700

m-gubijak spalinowy 200 kg 0,070400
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10. Ogrodzenie

Cena jednostkowa

Wartość pozycji

Razem elementy ceny jednostkowej

Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Razem wartość elementu nr 10

Razem wartość pozycji szczegółowych

Razem wartość pozycji uproszczonych

Razem

- 47 -


