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Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Termomodernizacja
1.1 Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia budynku
1.1.1 KNR 401/535/2

Rozebranie rur spustowych mb 119,76
1.1.2 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, 
okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się 
do użytku m2 151,85

1.1.3 KNR 202/925/1
Osłony okien, folią polietylenową m2 459,20

1.1.4 KNR 202/609/12
Analogia: - Demontaż istniejącego docieplenia ścian 
szczytowych, wraz z wyprawami elewacyjnymi; 
Oczyszczenie podłoża. m2 141,89

1.1.5 KNR 33/23/2 (1)
Analogia. Uszczelnienie dylatacji pomiędzy segmentami - 
masą plastyczną lub taśmą dylatacyjną - naprawa m 0,6 29,94

1.1.6 KNR 23/2614/3
Ocieplenie ścian bud. płytami styropianowymi -systemowe, 
wraz z przygot. podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej  -  tynk silikatowy II-III gr. 
kolorów (50/50), styropian o wsp. ?=0,034W/m2K, 
frezowany gr. 15 cm - FRONT m2 557,14

1.1.7 KNR 23/2614/3
UZUPELNIENIE - dcieplenie ścian bud. płytami 
styropianowymi - systemowe - analogia - pasy okienne 
wyrównanie - 5 cm. m2 229,03

1.1.8 KNR 23/2614/3
Ocieplenie ścian bud. płytami styropianowymi -systemowe, 
wraz z przygot. podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej  -  tynk silikatowy II-III gr. 
kolorów (50/50), styropian o wsp. ?=0,034W/m2K, 
frezowany gr. 15 cm - FRONT - KLATKI SCHODOWE m2 110,23

1.1.9 KNR 23/2614/3
Ocieplenie ścian bud. płytami styropianowymi -systemowe, 
wraz z przygot. podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej  -  tynk silikatowy II-III gr. 
kolorów (50/50), styropian o wsp. ?=0,034W/m2K, 
frezowany gr. 15 cm - TYŁ m2 475,31

1.1.10 KNR 23/2614/3
UZUPELNIENIE - dcieplenie ścian bud. płytami 
styropianowymi - systemowe - analogia - pasy okienne 
wyrównanie - 5 cm. m2 84,38

1.1.11 KNR 23/2614/3
Ocieplenie ścian bud. płytami styropianowymi 
-systemowe, wraz z przygot. podłoża i ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej  -  tynk silikatowy 
II-III gr. kolorów (50/50), styropian o wsp. ?=0,034W/m2K, 
frezowany gr. 15 cm - SZCZYTY m2 377,57

1.1.12 KNR 23/2611/1
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - 
mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie - ościeża m2 165,74

1.1.13 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - 
mokrą, gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne m2 165,74

1.1.14 KNR 23/2614/8 (3)
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  wraz 
z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża - styropian gr. 3 
cm, tynk silikatowy II-III gr. kolorów m2 165,74

1.1.15 KNR 23/2614/11
Zamocowanie listwy cokołowej mb 133,64

1.1.16 KNR 23/2614/10
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 914,24

1.1.17 KNR 23/2612/6
Przyklejenie warstwy siatki, ściany - dodatkowa warstwa 
siatki m2 102,60
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1.1.18 KNNR 2/1003/1
Zaprawy wyrównujące pod obróbki z zaprawy 
mrozoodpornej gr. 5 mm- analogia m2 68,17

1.1.19 KNNR 2/1003/2
Zaprawy wyrównujące pod obróbki  z zaprawy 
mrozoodpornej - dodatek za każdy 1 mm m2 5,00 68,17

1.1.20 KNR 202/506/2
Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25 cm m2 129,98

1.1.21 ORGB 202/519/2 (2)
Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy 
ocynkowanej, rury okrągłe, średnica 10˙cm, blacha 
grubości 0.55˙mm - uchwyty do rur nowe lub przedłużone m 122,00

1.1.22 KNR 202/506/5
Analogia - Obróbki blacharskie - kolana, przedłużki, .. / 
naparawa rur spustowych, z blachy ocynkowanej, szt 8,0

1.1.23 KNKRB 1/419/5
Wykonanie drobnych elementów odwodnienia, elementy 
betonowe, m3 1,68

1.1.24 KNR 202/1604/2
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m, 
nakłady podstawowe m2 2 245,62

1.1.25 KNNR 2/1505/1
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 2 245,62

1.1.26 KNNR 2/1506/1
Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne
przyścienne, wysokość do 20 m m2 2 245,62

1.1.27 Kal. wł. Czas pracy rusztowań mg 2 970
1.1.28 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, wraz z oplatą wysypiskową m3 29,96

1.1.29 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1˙km m3 15 29,96

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia budynku

1.2 Wyprawa tynkarska na gzymsach i ścianach b.d. - tynk silikatowy
1.2.1 KNR 23/2611/1

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2 44,52
1.2.2 KNR 23/2611/2

Przygotowanie podłoża pod  malowanie środkiem 
gruntująco-wzmacniającym 1-krotne m2 44,52

1.2.3 KNR 23/933/1
Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 44,52

1.2.4 KNR 23/933/2
Wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
- tynk silikatowy m2 44,52

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Wyprawa tynkarska na gzymsach i ścianach b.d. - tynk silikatowy

1.3 Docieplenie ścian piwnicznych budynku (poniżej terenu)
1.3.1 KNR 231/814/1

Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży 
trawnikowych, na podsypce piaskowej m 124,24

1.3.2 KNR 231/815/2
Rozebranie chodników, wysepek i przejść z płyt 
betonowych, na podsypce piaskowej m2 86,27

1.3.3 KNR 401/104/2
Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 
istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie 
kategorii III - pod izolację m3 94,90

1.3.4 KNR 202/609/12
Analogia: - Demontaż istniejącego docieplenia ścian 
szczytowych, wraz z wyprawami elewacyjnymi; 
Oczyszczenie podłoża. m2 10,78

1.3.5 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie ziemi (osuszenie) m2 134,46

1.3.6 KNR 23/2611/2
Przygotowanie 1-krotne preparatem 
gruntująco-wzmacniajacym m2 134,46
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1.3.7 KNR 202/603/7
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
wykonywane na zimno, anal.- powłoka nie reagująca ze 
styropianem m2 134,46

1.3.8 KNR 23/2612/1
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
styropian ekstrudowany o gr. 15 cm, o wsp. 
?=0,031W/m2K, (w gruncie) m2 134,46

1.3.9 KNR 23/2612/5
Przymocowanie płyt dyblami plastikowymi do ściany z 
betonu szt 537,8

1.3.10 KNR 23/2612/6
Przyklejenie warstwy siatki, zatopienie w warstwie klejowej
wraz z wyprawą izolacyjną m2 134,46

1.3.11 KNR 202/607/2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych 
(zbiorników, basenów itp.) - folia kubełkowa m2 134,46

1.3.12 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 
3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii III m3 71,48

1.3.13 KNR 231/104/1
Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, 
zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm m2 86,27

1.3.14 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, wraz z oplatą wysypiskową m3 16,14

1.3.15 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1˙km m3 15 16,14

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Docieplenie ścian piwnicznych budynku (poniżej terenu)

1.4 Docieplenie ścian piwnicznych budynku (powyżej terenu)
1.4.1 KNR 202/609/12

Analogia: - Demontaż istniejącego docieplenia ścian 
szczytowych, wraz z wyprawami elewacyjnymi; 
Oczyszczenie podłoża. m2 12,74

1.4.2 KNR 23/2611/1
Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2 147,68

1.4.3 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podłoża pod izolację środkiem 
gruntująco-wzmacniającym 1-krotne m2 147,68

1.4.4 KNR 23/2612/1
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
styropian ekstrudowany o gr. 15 cm, o wsp. 
?=0,031W/m2K, m2 147,68

1.4.5 KNR 23/2612/5
Przymocowanie płyt dyblami plastikowymi do ściany z 
betonu szt 590,7

1.4.6 KNR 23/2611/1
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - 
mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie - Ościeża m2 12,70

1.4.7 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - 
mokrą, gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne m2 12,70

1.4.8 KNR 23/2614/8 (3)
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża m2 12,70

1.4.9 KNR 23/2612/6
Przyklejenie warstwy siatki, zatopienie w warstwie klejowej m2 160,38

1.4.10 KNR 23/2614/10
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 12,20

1.4.11 KNR 23/933/1
Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 160,38

1.4.12 KNR 23/933/2
Wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych - tynk żywiczny m2 160,38

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Docieplenie ścian piwnicznych budynku (powyżej terenu)
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1.5 Docieplenie stropodachu - wentylowanego
1.5.1 Anal. wł. Docieplenie stropodachu granulatem z wełny 

mineralnej, np:"GranRock" lub styropianowym  "Ekofiber", o
gr. warstwy 20 cm, o wsp. ?=0,040W/m2K, metodą 
wdmuchiwania, wraz z wykonaniem i  zaprawieniem 
otworów po wykonanych robotach, (wsp. osiadania 1,2) m2 1,2 528,16

1.5.2 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 118,84

1.5.3 KNR 202/508/4 (2)
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o 
średnicy 15˙cm m 118,84

1.5.4 KNR 401/535/8
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, 
okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się 
do użytku m2 101,01

1.5.5 ORGB 202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy o szerokości w rozwinięciu 
ponad 25˙cm m2 101,01

1.5.6 KNNR 3/503/1
Naprawa lokalna pokrycia dachowego, papą 
termozgrzewalną,  wierzchniego krycia po wyrównaniu 
istniejącego pokrycia papy - przyjęto 10% m2 0,10 528,16

1.5.7 ORGB 202/521/6 (1)
Montaż prefabrykowanych różnych obróbek i elementów - 
kominki wentyalcyjne /do termomodernizacji/ - 
Icopal-system - analogia szt 26

1.5.8 KNR 15/527/2
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, na podkładzie 
betonowym, warstwa papy termozgrzewalnej wierzchniego 
krycia m2 528,16

1.5.9 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach - kratki 
wentylacyjne /wentylacja warstwy izolacyjnej/ szt 16

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Docieplenie stropodachu - wentylowanego

1.6 Wymiana stolarki okiennej
1.6.1 KNR 401/354/3

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1
m2 - piwniczne, szt 36,0

1.6.2 KNR 19/1023/2
Okna z PCV do 0,6 m2  - okna piwniczne -  szt. 36 - 
uchylne, z obróbką osadzenia, Umin-1,1 m2 11,23

1.6.3 KNR 401/108/11
Wywóz stolarki samochodami samowyładowczymi do 1 km 
wraz z opłatą za składowanie m3 1,92

1.6.4 KNR 401/108/12
Wywóz  stolarki samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1 km m3 15 1,92

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Wymiana stolarki okiennej

1.7 Modernizacja systemu grzewczego - wg proj.
1.7.1 KNR 31/212/7

Analogia. Modernizacja systemu grzewczego - węzła C.O. 
bezpośredniego działania, montaz instalacji pogodowej, 
pompy obiegowej, z montażem licznika ciepła i układem 
mieszającym, (wg proj.)     CENA - wg odrębnego 
kosztorysu / zestawienia branżowego. kpl 14 774,81

1.7.2 KNR 215/415/3 (1)
Zawory do regulacji c.o., podpionowe - automatyczne - 
równoważące - kpl. szt 50,0

1.7.3 KNR 215/414/1 (2)
Zawory termostatyczne - grzejnikowe, Dn 15-25˙mm. szt 258,0

1.7.4 KNR 31/208/3
Zawory powrotne proste lub kątowe, Dn 15˙mm - powrotne, 
odcinające szt 258,0

1.7.5 KNR 215/404/1
Regulacja hydrauliczna, wraz z próba szczelności instalacji 
centralnego ogrzewania, w budynkach mieszkalnych - anal. kpl 1
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2 Roboty towarzyszące
2.1 Daszki nad wejściami + balkony - odnowienie (tynkiem)
2.1.1 ORGB 202/534/1

Pokrycie dachów papą zgrzewalną, dachy o powierzchni do
100˙m2, wraz z przygotowaniem podłoża m2 81,29

2.1.2 KNR 401/530/5
Analogia-Wykonanie obróbek i odwodnienia daszków 
wejściowych kpl 4,0

2.1.3 ORGB 202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy o szerokości w rozwinięciu 
ponad 25˙cm - pas rynnowy i krawędziowy m2 28,48

2.1.4 KNR 202/508/4 (2)
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o 
średnicy 15˙cm m 43,76

2.1.5 ORGB 202/519/2 (2)
Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy 
ocynkowanej, rury okrągłe, średnica 10˙cm, blacha 
grubości 0.55˙mm m 61,00

2.1.6 KNR 23/2611/1
Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2 796,34

2.1.7 KNR 728/305/3
Analogia - Naprawa tynków - uzupełnienie konstrukcji płyt 
żelbetowych (narożniki) - przyjęto 10 % powierzchni ściany m2 0,1 796,34

2.1.8 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podłoża pod  malowanie środkiem 
gruntująco-wzmacniającym 1-krotne m2 796,34

2.1.9 KNR 23/2612/6
Przyklejenie warstwy siatki, zatopienie w warstwie klejowej m2 796,34

2.1.10 KNR 23/2614/10
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 405,68

2.1.11 KNR 23/933/1
Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 796,34

2.1.12 KNR 23/933/2
Wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych - tynk silikatowy m2 796,34

2.1.13 KNR 202/1914/5 (1)
Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - 
wylewki balkonów m2 252,48

2.1.14 KNR 32/628/1
Analogia - Izolacja powierzchni poziomych (balkony, na 
całej powierzchni m2 252,48

2.1.15 ORGB 202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy o szerokości w rozwinięciu 
ponad 25˙cm - balkony m2 73,64

2.1.16 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy 
cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko (wylewki) m2 252,48

2.1.17 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę 
grubości o 10˙mm - j.w. m2 252,48

2.1.18 BC 2/212/2 (2)
Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą 
cementowo-polimerową wielkość ubytków 30-100˙mm, 
powierzchnie poziome konstrukcji żelbetowych - lokalne 
naprawy płyt balkonowych, oraz węzłów ścianek bocznych
- 10 % powierzchni m2 0,1 74,88

2.1.19 KNBK 15/501/3
Malowanie farbami olejnymi elementów metalowych - 
okien, drzwi, bram, krat, balustrad stal. lub żeliwnych, 
farba olejna m2 237,60

2.1.20 Kal. własna. Demontaż i montaż różnych elementów tj. 
oprawy oświetleniowe, tablice, oraz wykonanie napisu na 
budynku /adres / - 4 klatki kpl 1,0

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Daszki nad wejściami + balkony - odnowienie (tynkiem)

2.2 Kominy - lokalna naprawa i wyprawa elewacyjna
2.2.1 KNR 401/310/1 (1)

Analogia - Przemurowanie kominów z cegieł, do 
0,5˙m3/miejsce - lokalna naprawa -przyjęto 15% m3 0,15 18,06

2.2.2 KNR 202/803/6
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, kominy - naprawa 30% m2 0,30 36,56
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2.2.3 KNR 202/219/5
Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej 
grubości płyty 7˙cm - płaskie - naprawa 15% m2 0,15 30,09

2.2.4 KNR 202/506/2
Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25 cm - czapki kominowe m2 21,33

2.2.5 KNBK 15/501/3
Malowanie farbami olejnymi elementów metalowych - okien,
drzwi, bram, krat, balustrad stal. lub żeliwnych, farba olejna m2 21,33

2.2.6 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podłoża pod  malowanie środkiem 
gruntująco-wzmacniającym 1-krotne m2 36,56

2.2.7 KNR 23/2612/6
Przyklejenie warstwy siatki, zatopienie w warstwie klejowej m2 36,56

2.2.8 KNR 23/933/1
Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 36,56

2.2.9 KNR 23/933/2
Wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
- tynk silikatowy m2 36,56

2.2.10 KNR 404/1103/1
Spryzmowanie, posegregowanie i załadowanie gruzu z 
terenu rozbiórki m3 2,71

2.2.11 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km m3 2,71

2.2.12 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu, nakłądy uzupełniające na każdy 
dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu m3 15 2,71

2.2.13 Kalkulacja własna
Opłata za składowanie m3 2,71

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Kominy - lokalna naprawa i wyprawa elewacyjna

2.3 Instalacja odgromowa + roboty elektryczne i dodatkowe na elewacjach
2.3.1 KNNR 5/502/1 (2)

Oprawy oświetleniowe przykręcane - oświetlenie wejść - z 
czujnikiem zmierzchu i ruchu kpl 4,0

2.3.2 KNNR 5/503/1
Oprawy oświetleniowe ścienne halogenowa, compact - 
oświetlenie zewnętrzne, sterowane - kompletne kpl. 4,0

2.3.3 KNR 403/1139/8
Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych 
mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg pionowy, pręt
o przekroju do 120˙mm2 m 122,00

2.3.4 KNR 204/1533/3
Elementy instalacji odgromowej, przewód odprowadzający
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m 122,00

2.3.5 KNR 204/1533/4
Elementy instalacji odgromowej, złącza kontrolne i zaciski 
probiercze
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 8,0

2.3.6 KNNR 5/102/1
Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w 
gotowych bruzdach, podłoże betonowe, do Fi 19˙mm - 
obudowa zwodów pionowych w ociepleniu ścian m 122,00

2.3.7 KNR 403/1205/3
Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 1,0

2.3.8 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach - kratki, 
uchwyty, maszty, szafki, obudowy, itp.. szt 8,0

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Instalacja odgromowa + roboty elektryczne i dodatkowe na elewacjach

2.4 Opaska i ukształtowanie terenu
2.4.1 KNR 231/511/2 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, 
na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - opaska m2 93,83

2.4.2 KNR 231/407/1
Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 136,04

2.4.3 KNR 201/505/1
Anal. Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego - 
doprowadzenie nawierzchni do stanu pierwotnego m2 93,83
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2.4.4 KNR 231/502/1
Chodniki z płyt betonowych, 50x50x5˙cm na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - odtworzenie 
chodnika (120 cm przy budynku - Front). m2 72,19

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Opaska i ukształtowanie terenu

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem

Wartość rozdziału netto:
Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem
Wartość kosztorysu netto:


