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P1. KNR-W 4-01 0353-0500 Wykucie z muru o ścieżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,100
m2

P2. KNR-W 4-01 0439-0200 Rozebranie białych podłóg dr ewnianych m2 17,220
P3. KNR-W 4-01 0439-0400 Rozebranie legarów podłogowy ch m 31,200
P4. KNR-W 4-01 0440-0200 Rozebranie zasypek stropów d rewnianych m2 25,200
P5. KNR-W 4-01 0440-0400 Rozebranie podsufitek z dese k otynkowanych m2 25,200
P6. KNR-W 4-01 0440-0700 Rozebranie belek stropowych o przekroju do 300 cm2 m 46,000
P7. KNR-W 4-01 0212-0300 Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych m3 0, 862

niezbrojonych o grubo ści ponad 15 cm
P8. KNR-W 4-01 0348-0200 Rozebranie ścian,filarów kolumn wykonanych z cegieł na m3 1,690

zaprawie cementowo-wapiennej
P9. KNR-W 4-01 0106-0500 Usuni ęcie z III pi ętra gruzu i ziemi,bez wzgl ędu na kategori ę - nam3 12,695

prawach normy zakładowej.
P10. KNR-W 4-01 0109-1700 Wywiezienie gruzu z rozbier anych konstrukcji m3 12,695

ceglanych,samochodami samowyładowczymi na odległo ść do 1
km. Analogia wywiezienie gruzuz rozbiórki wraz z ut ylizaj ą.

P11. KNR-W 4-01 0109-2000 Dodatek za wywiezienie gruz u bez wzgl ędu na rodzaj rozbieranejm3 12,695
konstrukcji,samochodami samowyładowczymi na ka żdy nast ępny
1 km

P12. NNRNKB 2-02U Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z be tonu m2 21,840
0154-0200 komórkowego o grubo ści 37 cm (Orgbud W-wa)

P13. KNR-W 2-02 1610-0600 Rusztowania ramowe warszaws kie wielokolumnowe,o wysoko ścim2 21,000
do 6 m

P14. KNR-W 2-02 0219-0100 Schody żelbetowe w budynkach i budowlach,stopnie betonowe m3 1,710
zewnętrzne i wewn ętrzne na gotowym podło żu

P15. KNR-W 2-02 0259-0101 Przygotowanie i monta ż zbrojenia konstrukcji żelbetowych t 0,128
elementów budynków i budowli,pr ętami stalowymi okr ągłymi
gładkimi o średnicy 8-14 mm

P16. KNR-W 4-01 0347-0100 Wykucie gniazd o gł ęboko ści 1 cegły dla belek stalowych,w szt. 2,000
ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej. Analogia dl a belek
Zelbetowych

P17. KNR-W 2-02 0219-0300 Schody żelbetowe w budynkach i budowlach,wspornikowe proste m2 9,400
z płyt ą grubo ści 9 cm

P18. KNR-W 2-02 0219-0600 Dodatek za ka żdy 1 cm ró żnicy grubo ści płyty na schodach m2 9,400
żelbetowych w budynkach i budowlach

P19. KNR-W 2-02 0259-0101 Przygotowanie i monta ż zbrojenia konstrukcji żelbetowych t 0,338
elementów budynków i budowli,pr ętami stalowymi okr ągłymi
gładkimi o średnicy 8-14 mm

P20. NORMA ZAKŁADOWA Pompa do betonu m-g 3,000
P21. KNR-W 4-01 0347-0100 Wykucie gniazd o gł ęboko ści 1 cegły dla belek stalowych,w szt. 2,000

ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej
P22. KNR-W 4-01 0338-0300 Wykucie bruzd poziomych o g łęboko ści i szeroko ści 1/2x1/2 m 3,800

cegły,w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
P23. KNR-W 4-01 0314-0400 Dostarczenie i obsadzenie b elek stalowych I NP do 180 mm m 4,400
P24. KNR-W 4-01 0314-0600 Obmurowanie ko ńcówek belek stalowych I NP do 180 mm,jako m 4,400

oddzielna robota
P25. KNR-W 4-01 0703-0300 Umocowanie siatki "Rabitza"  na stopkach belek,bez wzgl ędu na m 1,900

rodzaj belki-stalowe,prefabrykowane
P26. KNR-W 4-01 0708-0201 Wykonanie tynków wewn ętrznych kat.III z zaprawy m 13,400

cem.wap.(wap.suchogasz.) na podło żach z cegieł,pustaków
ceramicznych,betonów na o ścieżach szeroko ści do 25 cm

P27. KNR-W 4-01 0711-0201 Uzupełnienie tynków kat.III  z zaprawy m2 3,560
cem.-wap.(wap.suchogasz.) na ścianach pł.słupach
prostok ąt.podło żach z cegły,pustaków
ceram.gazo.-pianobet.pow.do 2 m2

P28. KNR-W 2-02 0803-0300 Tynki zwykłe III kategorii na słupach i ścianach,wykonywane m2 45,656
ręcznie

P29. KNR-W 2-02 0803-0600 Tynki zwykłe III kategorii na stropach i podci ągach,wykonywanem2 25,200
ręcznie

P30. KNR-W 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni s tarych tynków z poszpachlowaniemm2 109,440
nierówno śći (sfałdowa ń) do malowania farbami emulsyjnymi

P31. KNR-W 4-01 1204-0200 Dwukrotne malowanie farbami  emulsyjnymi starych tynków m2 109,440
wewn ętrznych ścian

P32. KNR-W 2-02 1510-0100 Dwukrotne malowanie bez gru ntowania,farb ą emulsyjn ą m2 45,656
powierzchni wewn ętrznych tynków gładkich

P33. KNR-W 2-02 1104-0100 Warstwy wyrównawcze pod pos adzki,z zaprawy cementowej o m2 7,560
grubo ści 20 mm,zatarte na ostro

P34. KNR-I 0-12 1118-0800 Posadzki z płytek o wymiara ch 30x30 cm układanych na klej m2 7,560
metod ą zwykł ą

P35. KNR-I 0-12 1121-0500 Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych m2 13,110
na klej metod ą kombinowan ą
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P36. KNR-I 0-12 1119-0700 Przygotowanie podło ża pod cokoliki płytkowe z kamieni m 26,600
sztucznych o wymiarach 20x20 cm - bez przecinania p łytek
układanych na klej

P37. KNR-I 0-12 1119-0800 Cokoliki płytkowe z kamieni  sztucznych o wymiarach 20x20 cm -m 26,600
bez przecinania płytek układanych na klej metod ą zwykł ą

P38. KNR-W 2-02 1208-0300 Pochwyty na wspornikach. An alogia pochwyty z drewna m 18,800
liściastego na biegach schodów.


