
Kosztorys lnwestorski- Remont balkonów przy ulicy Pomorskiej 17 w Olsztynie
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z.sz. 5,7,a

KNR 4_01
08,1 

,1_07
Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej

nożeuranń ónróueł olactrarśkich m@
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
113,12-0.25

pokrycia z papy na dachach betonowych - zerwanie izolaqi z

KŃRw2-Oa-1lzolacleFżóclwwoOrrezpapvpowiezcnn@
0605-0,1 ]na gorąco - pienłsza warstwa

Krawędzie balkonów i loggi z blachy ocynkowanej

wyrównawcze pod posadzki zzaprary cementowej

wyrównawcze pod posadzki zzaprary cementowej - dodatek lub
potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

lzolacje na powierzchni poziomej z po|imerowej masy
płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw'r izolacja podpłt

płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na

płytkowe z kamieni sztucznych z płlteli 30i30 cń - cołolit t s ń
na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2.

zeskrobanie farby olejnej z'ólementów metalowych o

113.12*1 .1

malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych

looz.12-,l'
ZKNRc-,|_ie-zygotowaniepodłoża.oczysźczenieizmy@
0101-02 |Fowierzchniapłytybalkonowej

Pzygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża - spodnia i czo-

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

w-uł'rótnóńa-owanie faruńl ń-ulŚrjn-rm|dewacji łynki gładkie - spod_ lm'
nia i czołowa powierzchnia płyty balkonowej

1 lmz

ZKNR c_1
0101_07

ZKNR c-l
01 01 -04
analogia

Norma PRo Wersja 4,51 Nr seryjny: 5246



Kosztorys lnwestorski- Remont balkonów przy uliry Pomorskiej 17 w Olsztynie
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ru

€

Lp, Podstawa opls lwvllczenla l.m. Poszcz. Razem
18 KNR 4-01

0108-09
01 08-1 0

ń/ywiezienie gruzu §pryzmowanego samochodami skzynioułymi na odl€-
iość 5 km

coz.'| *0.07*1 ,2

63

63 1,1.775
R.AZEM 1.775

19
kalk. własna

Utylizacja gruzu

ooz.18'2,3 t 27.083
RAzEM 27,

20 KNK A l_U5
1651_01

Ru§ztowania ramowe elewacyjne o §zer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,57 m o wys. do 10 m
27*8

p2

7n2 216.000
RAzEM 2,16.0o0

21 KN|( Z-OZ
r.16
z.sz.5.15

czas Pracy ru§ztowań grupy 1

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

Norma PRo Wórsia 4.5l Nr soryjny: 5246
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