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Kosztorys lnwestorski- Remont balkonów przy ulicy Bałtyckiej 5c w Olsztynie

PRZEDMlAR

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej

,15-1.5r12+(3,10-

Zerwanie posadzki cementowej

,l 5*,l .5)*1 2+(3. 1 o*1 .5)"4+(3.0*1 .

itp. z blachy nie nadającej się do użytku

z papy na dachach betonowych - zenłanie izolacjiz

lzolacje pzeciwwodne z papy
na gorąco - pierwsza warstwa

Warstwy wyrównawcze pod posadzki zzapraw cementowej
mm zatańe na ostro

wyrównawcze pod posadzki zzaplary cemęntowej - dodatek lub
zazmianę grubości o 10 mm

iżotacie niFówiezctrni poŻiorrlei z polirrlerowei misv uŚŻĆzeŃriącei aolii
płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - izolacja podpłt-

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na
metodą zwykłą

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 cm - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Pow. do ,l0,0 m2.,1 120-05

z.sz.5,7.a

KNR 4_01
,l214-o2

Ręczne zeskrobanie farby olejnej,ż elementów

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętóW prostych

i. Oczvszczenie izmvcie poOłoza - spoOniri czołŃa
erzchnia płyty balkonowej
1 +(4.1 5* 12+3. 1 

-4+3.0-4))-0.,l 5

KNR 4-01
1212-o5

zvg o-towa ń i e ÓÓ-dło-Źi, JGd n ok rońe @ialczo.
wa powiezchnia płyty balkonowej
Ę1 !§ 25- 1!§z5:1 2y1:!:4+3.

w tynkach o ilości do 5 % w stosunku do powierzchni
101-04 |- naprawa poiwerzchni spodniej iczołowej płyty balkonowej

.1 + (3,25* 4+ G.25+ 1 .2\* 4+ 4* 4+3.7-8))-0. 1

+Ól -lOwut<rotne malówanie farOami eńuiffivrrrr elówacii łv*i sŁddkie - spoO-
1204-03 inia iczołowa powiezchnia płyty balkonowej

1 + (B.25* 4+(3,25+ 1 .2\* 4+4' 4+3. 7*8))-0.,1 5

Nomą PRo Wersja 4,51 Nr seryjny: 5246
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L§. Podrtarya onlg lilyllaenla I.m. Pogzcz Razem
18 KNRił-01

0108{9
0108-10

Wlnriazienie gruzu 8plyzmąlt.en6§o gsmochodańi skąłtiolrymi na odleg.
iość 5 km

rcz.1'0.07'1.2

63

m3 9.601
RAZEM 9.601

19
kalk, udasna

urylEacra gruzu

o(rz.18*2.3 22.o82
RAZEM 22,o82

2a ńNfiĄ|-t,c
1651-0t

Ru§dovyania femsre głowryjne o §zgl. 0,73 rn i roz9tawie podrużnym rem
2,57 m o Wys. do 10 m
4l|.R

nz

m2 32o,fi)c
RAZEM 32o.ff)[

21 KNR 2-02
r,16
z.sz.5.1.5

Czas pracy ru§alawań grupy 1

(poz.:,t,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 1,1 2,13,14,1 5,16)

N9m6.PRo Wł§ia 4.5l Nr sgryJny: 52€
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