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Rafałówka - Parter
Data: 2018-08-15
Budowa: Przebudowa węzłów sanitarnych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałówce
PARTER

Kosztorys opracowali:
inż. J. Malinowski,

-

........................................................................................

Sprawdzający: .....................................................................................................
Zamawiający:

Wykonawca:

..........

..........

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 401/804/6
Frezowanie podłoża - analogia
1.3 KNR 401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
1.4 kal.ind. Demontaz półki z płytek ceramicznych
1.5 KNR 401/427/6
Rozebranie obudowy z g-k
1.6 kal.ind. Demontaż luster
1.7 KNR 401/903/1
Demontaż skrzydeł drzwiowych
1.8 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych
1.9 KNR 401/329/2
Poszerzenie w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych
1.10 KNR 401/348/3
Rozebranie ścianek działowych
1.11 KNR 401/329/3
Wykucie w ścianach z cegieł otworów drzwiowych, zaprawa
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły
1.12 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł,
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180·mm
1.13 KNR 401/703/3
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach
belek
1.14 KNR 401/704/1
Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach
mlekiem cementowym
1.15 KNR 401/704/3
Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej
1.16 KNR 401/708/2 (1)
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na
ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych,
betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do
25·cm
1.17 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad
2·m2 - analogia - demontaż naświetla
1.18 KNR 401/108/9
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km
wraz z utylizacją na wysypisku
1.19 KNR 401/108/10
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy
następny 1·km
2 Roboty budowlane
2.1 KNR 401/711/3 (1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III - ściany
płaskie - w miejscu skutych płytek
2.2 KNR 401/306/1 (1)
Przymurowanie ścianek z cegieł do powierzchni ścian, zaprawa
cementowo-wapienna, grubość 8 cm
2.3 KNR 401/306/2 (1)
Przymurowanie ścianek z cegieł do powierzchni ścian, zaprawa
cementowo-wapienna, grubość 1/2 cegły - nowa ścianka
2.4 KNR 401/306/2 (1)
Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni
ścian, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 15 cm - przy
umywalkach
2.5 KNR 401/716/1 (1)
Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie,
cegła - do 5·m2 - na przymurowanych ściankach
2.6 KNR 202/829/7
Licowanie ścian płytkami na klej
2.7 ORGB 202/1130/1 (2)
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej,
grubość 5·mm, powierzchnia do 8·m2
2.8 KNR 202/602/1
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome, 1·warstwa analogia - izolacja płynna
2.9 ORGB 202/2805/3 (1)
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
klejowych w pomieszczeniach do 10 m2
2.10 kal.ind. Montaż ścianki HPL wys. 200 cm bez drzwi
2.11 kal.ind. Montaż rur z kotarą przy natryskach
2.12 KNR 202/829/7
Wklejenie luster na klej
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Opis pozycji
podstawy nakładów
2.13 kal.ind. Wieszaki do ręczników na ścianach
2.14 kal.ind. Wieszaki do ręczników - pod sufitem ściągane na
sznurku
2.15 kal.ind. Dozowniki do mydła przy umywalkach
2.16 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 - 2 szt
2.17 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 kątową małą - 2 szt
2.18 KNR 19/1023/12 (1)
Drzwi wewnętrzne z obróbką obsadzenia, drzwi typu Enduro z
panelem górnym i dolnym, z otworami wentylacyjnymi, okleina
HPL - drzwi przesuwne - 1szt - analogia
2.19 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas
Uni Grunt
2.20 KNR 202/815/6
Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa
2.21 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych
z gruntowaniem, 2-krotne
2.22 kal.ind. Montaż półek na przybory
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