Kosztorys nakładczy
Rafałówka - Piwnica
Data: 2018-08-15
Budowa: Przebudowa węzłów sanitarnych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałówce
PIWNICA
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Kosztorys nakładczy
Opis pozycji
podstawy nakładów
1 Roboty rozbiórkowe
1.1 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych
1.2 KNR 401/701/2
Skucie lamperii, na ścianach
1.3 KNR 401/903/1
Demontaż skrzydeł drzwiowych
1.4 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych
1.5 KNR 401/108/9
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km
wraz z utylizacją na wysypisku
1.6 KNR 401/108/10
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy
następny 1·km
2 Roboty budowlane
2.1 KNR 401/303/2 (1)
Zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna,
ścianki grubości 1/2 cegły - otwór drzwiowy
2.2 KNR 401/711/3 (1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III - ściany
płaskie - na zamurowanym otworze z 2 stron
2.3 KNNR 2/1003/1
Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne z masy wyrównującej
na ścianach wewnętrznych, grubość 5·mm
2.4 KNR 202/829/7
Licowanie ścian płytkami na klej
2.5 ORGB 202/1130/1 (2)
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej,
grubość 5·mm
2.6 ORGB 202/2805/3 (1)
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
klejowych w pomieszczeniach do 10 m2
2.7 KNRW 202/2004/3
Obudowa geberitu płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych - płyty wodoodporne
2.8 KNR 19/1023/12 (1)
Drzwi wewnętrzne z obróbką obsadzenia, drzwi typu Enduro z
panelem górnym i dolnym, z otworami wentylacyjnymi, okleina
HPL, z ościeżnicą regulowaną - 1 szt
2.9 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas
Uni Grunt
2.10 KNR 202/815/6
Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa
2.11 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych
z gruntowaniem, 2-krotne
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