
Kosztorys lnwestorski- Remont balkonów przy ulicy Gałczyńskiego 76 w Olsztynie

PRZEDMlAR

iwvliczenia

9|KNR AT_40
041 3-03

ie posadzki z płytek na zaprawie cementowej

2 KŃią 4-0t- 
_-lZenłinie 

posadz(i-cemenńwej

nozenranie oUrOUeX Ulacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
130-0.25

a poXrycia z paiiy na dachach betonowych - zerwanie izolaĄi z

iŻoledó pEecrwwodn e z papy powie rzch n i poziomych na lepiku asfa ltowym
na gorąco - pierwsza warstwa

awęOzle UalXÓŃw i iÓ'ggl z blicnv oĆ[nXońnej

po§adzki zzaplaw cementowej grubości 20
mm zatańe na ostro

WarsŃ-wvrówn,awcze pod Ńsadzki z zaprary cementowej - dodatek lub
zazmianę grubości o 10 mm

izotatió na ńówiezcnni poŻiomejz polimerowej masy uszczelniającej (folii

w płyńie) w}konywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - izolacja podpM-
kowa

iÓMkowĘTańieńŚztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej

oko'liki p$kowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm

układane ńa klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2,
1 1 20-05
z,sz. 5.7.a

zesrioOanie rarOy olejnei z eleńntŃńetalowvcn o powlezcnni

farbą olejną krat i balustrad z prętóW pro§tych

ŃOłoZa. Oczyszczenie i zmycie podłoźa - spodnia i czołowa

łzvńtowanie poOtZa. Jednokrotne gruntowanie podłoża - spodnia i czo-
l powierzchnia płyty balkonowej
.1

ffich o ilości do 5 % w stosunku do powierzchni
- naprawa poiwerzchni spodniej i czołowej płyty balkonowej

malowanie farbami emulsyjnymi elewacji -

nia i czołowa powierzchnia płyty balkonowej

Nofma PRo Wersja 4.51 Nr seryjny: 5246
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L

Lp. Podstawa opls lwvllczenla i.m. Poszcz. Razem
1€ flR4-01

)108_09
)108-10

Wywiezienie gruzu §pryzmowanego samochodami skzyniowymi na odleg-
łość 5 km

Doz.1'o,o7'1.2

63

ry13 14.172
RAzEM 14.17,,.lc

ka|k, własna
utylizaga gruzu

poz,18'2.3

t

32 Ąqń
RAzEM 32.

2c KNR AT-05
,l65t_01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnyrn ram
2,57 m o wys, do 10 m
40*8

m.

7112 320.000
RAzEM 320.0

21 flR 2-02
,.16

z.sz.5.15

Czas pracy ru§ztowań grupy 1

(poz,: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 1 0, 1,|,1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6)

/

Norma PRo Wgrsia 4.51 Nr seryjny: 5246
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