
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Remont dużych balkonów - parter

1
d.1

KNR-W 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika cementowego lub z płytek gresowych m

119,2 m 119,200

RAZEM 119,200

2
d.1

KNR-W 4-01
0812-05

uwaga p.tab.

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez
odzysku płytek

m2

101,2 m2 101,200

RAZEM 101,200

3
d.1

KNR 9-21
0408-14

Odgrzybianie metodą smarowania od góry gładzi, posadzek
cementowych, lastrykowych, kamiennych i ceramicznych o
powierzchni do 5 m2

m2

12,0 m2 12,000

RAZEM 12,000

4
d.1

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża pod warstwy wyrównujące -
jednokrotne gruntowanie

m2

113,1 m2 113,100

RAZEM 113,100

5
d.1

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe  zatarte na ostro grubości 25 mm m2

101,2 m2 101,200

RAZEM 101,200

6
d.1

ZKNR C-2
0309-05

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR
166 na powierzchni poziomej od góry przeciw zawilgoceniu

m2

113,1 m2 113,100

RAZEM 113,100

7
d.1

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych
30 x 30 cm na zaprawie klejowej układane metodą
regularną

m2

101,2 m2 101,200

RAZEM 101,200

8
d.1

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie
klejowej

m

119,2 m 119,200

RAZEM 119,200

9
d.1

KNNR 8
0203-05

Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr. 75
mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na
ścianie

m

20,8 m 20,800

RAZEM 20,800

10
d.1

KNR 19-01
0116-04

Usunięcie z budynku  ziemi z gazonów parteru m3

6,5 m3 6,500

RAZEM 6,500

11
d.1

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

52,8 m2 52,800

RAZEM 52,800

12
d.1

ZKNR C-2
0107-03

Montaż listew cokołowych do podłoża z betonu m

88,1 m 88,100

RAZEM 88,100

13
d.1

KNR 0-21
4004-06

Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych m2

22,4 m2 22,400

RAZEM 22,400

14
d.1

KSNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy kwasoodpornej przy
szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

28,5 m2 28,500

RAZEM 28,500

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 4545
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.1
KNR 19-01

1311-05
Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych
- krat i balustrad z prętów prostych

m2

44,4 m2 44,400

RAZEM 44,400

16
d.1

KNNR-W 3
1107-07

Wymiana szyb zespolonych w stolarce okiennej o
powierzchni do 1,0 m2 - ramy i ścianki stalowe

m2

6,4 m2 6,400

RAZEM 6,400

17
d.1

TZKNBK VIII
07-34

Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z
zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach
ceramicznych o powierzchni do 5 m2

m2

48,8 m2 48,800

RAZEM 48,800

18
d.1

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

48,8 m2 48,800

RAZEM 48,800

19
d.1

TZKNBK II -
194

Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone
wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odległość
do 1 km - grunt kat. IV

m3

6,5 m3 6,500

RAZEM 6,500

20
d.1

TZKNBK II -
195

Wywiezienie ziemi samochodami , grunt kat. IV - dodatek
za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km
Krotność = 10

m3

6,5 m3 6,500

RAZEM 6,500

21
d.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na
odległość 15 km

m3

2,1 m3 2,100

RAZEM 2,100

2 Balkony średnie - parter, I piętro, II piętro

22
d.2

KNR-W 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika cementowego lub z płytek gresowych m

172,2 m 172,200

RAZEM 172,200

23
d.2

KNR-W 4-01
0812-05

uwaga p.tab.

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez
odzysku płytek

m2

180 m2 180,000

RAZEM 180,000

24
d.2

KNR 9-21
0408-14

Odgrzybianie metodą smarowania od góry gładzi, posadzek
cementowych, lastrykowych, kamiennych i ceramicznych o
powierzchni do 5 m2

m2

24 m2 24,000

RAZEM 24,000

25
d.2

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża pod warstwy wyrównujące -
jednokrotne gruntowanie

m2

199,2 m2 199,200

RAZEM 199,200

26
d.2

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe  zatarte na ostro grubości 25 mm m2

180 m2 180,000

RAZEM 180,000

27
d.2

ZKNR C-2
0309-05

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR
166 na powierzchni poziomej od góry przeciw zawilgoceniu

m2

199,2 m2 199,200

RAZEM 199,200

28
d.2

KNR 19-01
0116-04

Usunięcie z budynku  ziemi z gazonów m3

19,2 m3 19,200

RAZEM 19,200

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 4545
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29

d.2
KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

144 m2 144,000

RAZEM 144,000

30
d.2

KNR-W 2-02
0515-01

Obróbki blacharskie z blachy stalowej kwasoodpornej
szerokości 25 cm

m2

28,8 m2 28,800

RAZEM 28,800

31
d.2

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych
30 x 30 cm na zaprawie klejowej układane metodą
regularną

m2

180 m2 180,000

RAZEM 180,000

32
d.2

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie
klejowej

m

172,8 m 172,800

RAZEM 172,800

33
d.2

KSNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej kwasoodpornej przy
szerokości 30 cm

m2

36,6 m2 36,600

RAZEM 36,600

34
d.2

KNR 19-01
0578-04

Wymiana rynien z blachy ocynkowanej średnicy 75 mm m

104,8 m 104,800

RAZEM 104,800

35
d.2

KNR 19-01
0579-04

Wymiana rur spustowych z blachy ocynkowanej średnicy
75 mm

m

48,6 m 48,600

RAZEM 48,600

36
d.2

KNNR-W 3
1107-07

Wymiana szyb zespolonych w stolarce okiennej o
powierzchni do 1,0 m2 - ramy i ścianki stalowe

m2

18,3 m2 18,300

RAZEM 18,300

37
d.2

KNR 19-01
1311-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych
- krat i balustrad z prętów prostych

m2

132,4 m2 132,400

RAZEM 132,400

38
d.2

TZKNBK VIII
07-34

Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z
zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach
ceramicznych o powierzchni do 5 m2

m2

104,6 m2 104,600

RAZEM 104,600

39
d.2

KNK 7-28
0307-07

Malowanie farbą alucynkową elementów blaszanych o
powierzchni ponad 0.5 m2

m2

12,4 m2 12,400

RAZEM 12,400

40
d.2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

156,48 m2 156,480

RAZEM 156,480

41
d.2

TZKNBK II -
194

Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone
wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odległość
do 1 km - grunt kat. IV

m3

19,2 m3 19,200

RAZEM 19,200

42
d.2

TZKNBK II -
195

Wywiezienie ziemi samochodami , grunt kat. IV - dodatek
za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km
Krotność = 10

m3

19,2 m3 19,200

RAZEM 19,200

43
d.2

KNR 4-04
1101-02
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na
odległość 15 km

m3

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 4545
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3,8 m3 3,800

RAZEM 3,800

3 Balkony małe - poddasze

44
d.3

KNR-W 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika cementowego lub z płytek gresowych m

36,8 m 36,800

RAZEM 36,800

45
d.3

KNR-W 4-01
0812-05

uwaga p.tab.

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez
odzysku płytek

m2

29,6 m2 29,600

RAZEM 29,600

46
d.3

KNR 9-21
0408-14

Odgrzybianie metodą smarowania od góry gładzi, posadzek
cementowych, lastrykowych, kamiennych i ceramicznych o
powierzchni do 5 m2

m2

12 m2 12,000

RAZEM 12,000

47
d.3

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża pod warstwy wyrównujące -
jednokrotne gruntowanie

m2

33,6 m2 33,600

RAZEM 33,600

48
d.3

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe  zatarte na ostro grubości 25 mm m2

29,6 m2 29,600

RAZEM 29,600

49
d.3

ZKNR C-2
0309-05

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR
166 na powierzchni poziomej od góry przeciw zawilgoceniu

m2

33,6 m2 33,600

RAZEM 33,600

50
d.3

KNR-W 2-02
0515-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy
stalowej kwasoodpornej

m2

5,0 m2 5,000

RAZEM 5,000

51
d.3

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych
30 x  30 cm na zaprawie klejowej układane metodą
regularną

m2

29,6 m2 29,600

RAZEM 29,600

52
d.3

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie
klejowej

m

33,6 m 33,600

RAZEM 33,600

53
d.3

KNR 19-01
1311-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych
- krat i balustrad z prętów prostych

m2

22,1 m2 22,100

RAZEM 22,100

54
d.3

KNR 4-04
1101-02
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na
odległość 15 km

m3

0,8 m3 0,800

RAZEM 0,800

4 Balkony wspornikowe, łukowe

55
d.4

KNR-W 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika cementowego lub z płytek gresowych m

19,2 m 19,200

RAZEM 19,200

56
d.4

KNR-W 4-01
0812-05

uwaga p.tab.

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez
odzysku płytek

m2

60,8 m2 60,800

RAZEM 60,800

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 4545
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
57

d.4
KNR 9-21
0408-14

Odgrzybianie metodą smarowania od góry gładzi, posadzek
cementowych, lastrykowych, kamiennych i ceramicznych o
powierzchni do 5 m2

m2

8,0 m2 8,000

RAZEM 8,000

58
d.4

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża pod warstwy wyrównujące -
jednokrotne gruntowanie

m2

62,4 m2 62,400

RAZEM 62,400

59
d.4

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe  zatarte na ostro grubości 25 mm m2

60,8 m2 60,800

RAZEM 60,800

60
d.4

ZKNR C-2
0309-05

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR
166 na powierzchni poziomej od góry przeciw zawilgoceniu

m2

62,4 m2 62,400

RAZEM 62,400

61
d.4

KNR 13-13
0901-08

Obróbki blacharskie-z blachy stalowej kwasoodpornej
szerokości do 25 cm

m

59,2 m 59,200

RAZEM 59,200

62
d.4

KNR 13-13
0901-08

Obróbki blacharskie-z blachy stalowej kwasoodpornej
szerokości 30 cm

m

59,2 m 59,200

RAZEM 59,200

63
d.4

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych
30 x 30 cm na zaprawie klejowej układane metodą
regularną

m2

60,8 m2 60,800

RAZEM 60,800

64
d.4

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie
klejowej

m

19,2 m 19,200

RAZEM 19,200

65
d.4

KNNR 2
1605-01

Wymiana ogrodzenia balkonu - sztachety z listew HPL w
rozstawie co 8 cm

m2

65,6 m2 65,600

RAZEM 65,600

66
d.4

TZKNBK VIII
07-34

Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z
zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na stropach
ceramicznych o powierzchni do 5 m2

m2

21,7 m2 21,700

RAZEM 21,700

67
d.4

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

64,4 m2 64,400

RAZEM 64,400

68
d.4

KNR 4-04
1101-02
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na
odległość 15 km

m3

1,3 m3 1,300

RAZEM 1,300

5 Elewacja budynku

69
d.5

TZKNBK VIII
07-34

Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z
zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach
ceramicznych o powierzchni do 5 m2

m2

42,8 m2 42,800

RAZEM 42,800

70
d.5

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

75,6 m2 75,600

RAZEM 75,600

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 4545
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Remont dużych balkonów - parter
	Pozycja: Zerwanie cokolika cementowego lub z płytek gresowych
	Obmiar: <edit>119,2</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek
	Obmiar: <edit>101,2</edit>

	Pozycja: Odgrzybianie metodą smarowania od góry gładzi, posadzek cementowych, lastrykowych, kamiennych i ceramicznych o powierzchni do 5 m2
	Obmiar: <edit>12,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod warstwy wyrównujące - jednokrotne gruntowanie
	Obmiar: <edit>113,1</edit>

	Pozycja: Posadzki cementowe  zatarte na ostro grubości 25 mm
	Obmiar: <edit>101,2</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 166 na powierzchni poziomej od góry przeciw zawilgoceniu
	Obmiar: <edit>113,1</edit>

	Pozycja: Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30 x 30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną
	Obmiar: <edit>101,2</edit>

	Pozycja: Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
	Obmiar: <edit>119,2</edit>

	Pozycja: Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr. 75 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie
	Obmiar: <edit>20,8</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku  ziemi z gazonów parteru
	Obmiar: <edit>6,5</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>52,8</edit>

	Pozycja: Montaż listew cokołowych do podłoża z betonu
	Obmiar: <edit>88,1</edit>

	Pozycja: Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych
	Obmiar: <edit>22,4</edit>

	Pozycja: Obróbki blacharskie z blachy kwasoodpornej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar: <edit>28,5</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat i balustrad z prętów prostych
	Obmiar: <edit>44,4</edit>

	Pozycja: Wymiana szyb zespolonych w stolarce okiennej o powierzchni do 1,0 m2 - ramy i ścianki stalowe
	Obmiar: <edit>6,4</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m2
	Obmiar: <edit>48,8</edit>

	Pozycja: Malowanie elewacji
	Obmiar: <edit>48,8</edit>

	Pozycja: Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odległość do 1 km - grunt kat. IV
	Obmiar: <edit>6,5</edit>

	Pozycja: Wywiezienie ziemi samochodami , grunt kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km
Krotność = 10
	Obmiar: <edit>6,5</edit>

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 15 km
	Obmiar: <edit>2,1</edit>


	Dział:Balkony średnie - parter, I piętro, II piętro
	Pozycja: Zerwanie cokolika cementowego lub z płytek gresowych
	Obmiar: <edit>172,2</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek
	Obmiar: <edit>180</edit>

	Pozycja: Odgrzybianie metodą smarowania od góry gładzi, posadzek cementowych, lastrykowych, kamiennych i ceramicznych o powierzchni do 5 m2
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod warstwy wyrównujące - jednokrotne gruntowanie
	Obmiar: <edit>199,2</edit>

	Pozycja: Posadzki cementowe  zatarte na ostro grubości 25 mm
	Obmiar: <edit>180</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 166 na powierzchni poziomej od góry przeciw zawilgoceniu
	Obmiar: <edit>199,2</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku  ziemi z gazonów
	Obmiar: <edit>19,2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>144</edit>

	Pozycja: Obróbki blacharskie z blachy stalowej kwasoodpornej  szerokości 25 cm
	Obmiar: <edit>28,8</edit>

	Pozycja: Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30 x 30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną
	Obmiar: <edit>180</edit>

	Pozycja: Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
	Obmiar: <edit>172,8</edit>

	Pozycja: Obróbki blacharskie z blachy stalowej kwasoodpornej przy szerokości 30 cm
	Obmiar: <edit>36,6</edit>

	Pozycja: Wymiana rynien z blachy ocynkowanej średnicy 75 mm
	Obmiar: <edit>104,8</edit>

	Pozycja: Wymiana rur spustowych z blachy ocynkowanej średnicy 75 mm
	Obmiar: <edit>48,6</edit>

	Pozycja: Wymiana szyb zespolonych w stolarce okiennej o powierzchni do 1,0 m2 - ramy i ścianki stalowe
	Obmiar: <edit>18,3</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat i balustrad z prętów prostych
	Obmiar: <edit>132,4</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m2
	Obmiar: <edit>104,6</edit>

	Pozycja: Malowanie farbą alucynkową elementów blaszanych o powierzchni ponad 0.5 m2
	Obmiar: <edit>12,4</edit>

	Pozycja: Malowanie elewacji
	Obmiar: <edit>156,48</edit>

	Pozycja: Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odległość do 1 km - grunt kat. IV
	Obmiar: <edit>19,2</edit>

	Pozycja: Wywiezienie ziemi samochodami , grunt kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km
Krotność = 10
	Obmiar: <edit>19,2</edit>

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 15 km
	Obmiar: <edit>3,8</edit>


	Dział:Balkony małe - poddasze
	Pozycja: Zerwanie cokolika cementowego lub z płytek gresowych
	Obmiar: <edit>36,8</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek
	Obmiar: <edit>29,6</edit>

	Pozycja: Odgrzybianie metodą smarowania od góry gładzi, posadzek cementowych, lastrykowych, kamiennych i ceramicznych o powierzchni do 5 m2
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod warstwy wyrównujące - jednokrotne gruntowanie
	Obmiar: <edit>33,6</edit>

	Pozycja: Posadzki cementowe  zatarte na ostro grubości 25 mm
	Obmiar: <edit>29,6</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 166 na powierzchni poziomej od góry przeciw zawilgoceniu
	Obmiar: <edit>33,6</edit>

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej kwasoodpornej
	Obmiar: <edit>5,0</edit>

	Pozycja: Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30 x  30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną
	Obmiar: <edit>29,6</edit>

	Pozycja: Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
	Obmiar: <edit>33,6</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat i balustrad z prętów prostych
	Obmiar: <edit>22,1</edit>

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 15 km
	Obmiar: <edit>0,8</edit>


	Dział:Balkony wspornikowe, łukowe
	Pozycja: Zerwanie cokolika cementowego lub z płytek gresowych
	Obmiar: <edit>19,2</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek
	Obmiar: <edit>60,8</edit>

	Pozycja: Odgrzybianie metodą smarowania od góry gładzi, posadzek cementowych, lastrykowych, kamiennych i ceramicznych o powierzchni do 5 m2
	Obmiar: <edit>8,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod warstwy wyrównujące - jednokrotne gruntowanie
	Obmiar: <edit>62,4</edit>

	Pozycja: Posadzki cementowe  zatarte na ostro grubości 25 mm
	Obmiar: <edit>60,8</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 166 na powierzchni poziomej od góry przeciw zawilgoceniu
	Obmiar: <edit>62,4</edit>

	Pozycja: Obróbki blacharskie-z blachy stalowej kwasoodpornej szerokości do 25 cm
	Obmiar: <edit>59,2</edit>

	Pozycja: Obróbki blacharskie-z blachy stalowej kwasoodpornej szerokości 30 cm
	Obmiar: <edit>59,2</edit>

	Pozycja: Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30 x 30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną
	Obmiar: <edit>60,8</edit>

	Pozycja: Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
	Obmiar: <edit>19,2</edit>

	Pozycja: Wymiana ogrodzenia balkonu - sztachety z listew HPL w rozstawie co 8 cm
	Obmiar: <edit>65,6</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na stropach ceramicznych o powierzchni do 5 m2
	Obmiar: <edit>21,7</edit>

	Pozycja: Malowanie elewacji
	Obmiar: <edit>64,4</edit>

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 15 km
	Obmiar: <edit>1,3</edit>


	Dział:Elewacja budynku
	Pozycja: Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m2
	Obmiar: <edit>42,8</edit>

	Pozycja: Malowanie elewacji
	Obmiar: <edit>75,6</edit>





