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Wymiana okien z zamurowaniem części otworów okiennych na klatkach schodowych w budynku
mieszkalnym przy 

ul. Batalionu Skała AK 4A w Krakowie

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek wielorodzinny /remont stolarki okiennej

Lokalizacja: 31-273  Kraków, ul.  Batalionu Skała AK 4A

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa "KROWODRZA"31-274 Kraków, ul. Opolska 37
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Kosztorys Wymiana okien z zamurowaniem części otworów okiennych na klatkach schodowych w
budynku mieszkalnym przy 
ul. Batalionu Skała AK 4A w Krakowie

1 Element Demontaże

1.1 KNNRW 
3/1013/1

Zabezpieczenie podłóg folią
m2 60,000

1.2 KNR 1326/402/1 Demontaż i montaż konstrukcji wsporczych przez przyspawanie demontaż wsporników lub konsol o masie do 
0.5 kg szt 36,000

1.3 KNRW 
401/353/6

Wykucie z mur  krat okiennych o powierzchni do 1˙m2 - demontaż krat zabez. dolne części dużych okien
szt 18,000

1.4 KNRW 
401/353/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2˙m2 - okna małe
szt 6,000

1.5 KNRW 
401/353/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2˙m2 - okna duże
m2 42,457

1.6 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek z blachy nie nadających się do użytku - demontaż parapetów zew.
m2 3,780

1.7 KNRW 
401/353/12

Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko - parapety betonowe - duże okna
m 19,800

1.8 KNR 1901/116/4 Usunięcie z budynku gruzu i zdemontowanych elementów m3 4,496

1.9 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 4,496

1.10 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=14 m3 4,496

1.11 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za składowanie i utylizację odpadów.
m3 4,496

2 Element Montaż

2.1 KNRW 
401/304/2 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej - zamurowanie dolnej części otworów okiennych m3 7,138

2.2 KNRW 
401/306/1 (1)

Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, na zaprawie cementowo-wapiennej, 
grubości 1/4 cegły - domurowanie ościeży na bokach zew. okien m2 9,240

2.3 KNRW 
401/306/3 (1)

Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, na zaprawie cementowo-wapiennej, 
grubości  1 cegły - domurowanie ościeży na bokach zew. okien m2 9,240

2.4 KNR 19/1023/3 
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach - okna PCV 
obustronnie białe , profil pięciokomorowy, pakiet szybowy dwukomorowy, okucia uchylno-rozwierne, 
współczynnik min.U=1,0 m2 19,800

2.5 KNR 1901/832/1 Wykonanie spadków zaprawą cementową - podniesienie, podbudowanie ściany pod nowy parapet m2 5,400

2.6 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - montaż nowych parapetów 
zew. m2 7,200

2.7 KNRW 
202/2104/2 (1)

Montaz parapetów wew, parapet z konglomeratu marmurowego gr. 2 cm, szer 30 cm
m 19,200

2.8 KNRW 
401/711/2 (1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i 
pianobetonów, tynk c-w., do 2˙m2 - uzupełnienie tynku na zamurowanych oknach od wew. i od zew. m2 40,788

2.9 KNRW 
401/708/3 (1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 40˙cm - uzupełnienie tynków na 
przemurowaniach od wew. i od zew. m 141,600

2.10 KNRW 
202/2011/5

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, ościeża, podłoże 
betonowe - szpachlowanie ścian i ościeży od wew. m2 62,592

2.11 ZKNR C 1/104/5
(1)

Ochrona narożników wypukłych, prostych, zaprawa klejowa CT˙85 - krawędzie ościeży od wew. i od zew.
m 141,600

2.12 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe od wew.
m2 62,59

2.13 KNRW 
401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne - malowanie ściany powyżej lamperii farbą emulsyjną 
- kolor do uzgodnienia z użytkownikiem m2 33,000

2.14 KNRW 
401/1206/2 (1)

Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, bez szpachlowania, 2-krotne - lamperia- 
kolor do uzgodnienia z użytkownikiem m2 45,000

3 Element Rusztowanie

3.1 KNR 1901/528/2 Prowizoryczne zabezpieczenia połaci dachowych, wykonanie i rozebranie zabezpieczenia z płyt pilśniowych 
twardych - zabezpieczenie płytą OSB i folią dachu wiatrołapu pod montaż rusztowania m2 22,500

3.2 KNR 202/1610/1
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10˙m, nakłady podstawowe
m2 75,000

3.3 KNKRB 2/15 Praca rusztowania  - koszt pracy i eksploatacji - 1,00 m2 m-g 169,87


