
Kosztorysowanie MC-Bauchemie

Przedmiar - Budynek A-B Strona 1/5

SGSP w Warszawie - roboty izolacyjne - Budynek A-B

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Budynek A - Roboty ziemne

1 KNR 4-01
0101/04

Roboty wstępne i przygotowawcze  - zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 
(humusu) grubości do 30cm

budynek A    (65,6+9,85+21,6+3,95+7,87+3,95+32,18)*0,15*2 m3 43,500

razem m3 43,500

2 KNR 4-01
0104/03

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących 
fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV - grunty nasypowe, 
gruz, śmieci, odpady budowlane

budynek A    ((65,6+9,85+21,6+3,95+7,87+3,95+32,18)*2,4)*1,5 m3 522,000

razem m3 522,000

3 kalkulacja
indywidua

lna

Drenaż opaskowy na podsypce zwirowej

budynek A    (65,6+9,85+21,6+3,95+7,87+3,95+32,18) mb 145,000

razem mb 145,000

4 KNR 4-01
0105/03

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem 
warstwami co 15cm w gruncie kategorii IV

budynek A    ((65,6+9,85+21,6+3,95+7,87+3,95+32,18)*2,4)*1,5 m3 522,000

razem m3 522,000

5 KNR 4-01
0108/07

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, 
grunt kategorii IV

budynek A    ((65,6+9,85+21,6+3,95+7,87+3,95+32,18)*2,4*1,5)/3 m3 174,000

razem m3 174,000

6 KNR 4-01
0213/01
analogicz

nie

Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokości 50cm na podłożu 
gruntowym

budynek A    65,6+9,85+21,6+3,95+7,87+3,95+32,18 m2 145,000

razem m2 145,000

2.  Budynek A - Roboty hydroizolacyjne

7 KNR K-36
0217/03

Naprawa podłoża i wypełnienie spoin zaprawą tynkarską

budynek A    (65,6+9,85+21,6+3,95+7,87+3,95+32,18)*2,4*0,25 m2 87,000

razem m2 87,000

8 KNR K-36
0103/11

Gruntowanie preparatem Nafuflex - Grundimpragnierung lub Nafuflex-Grund B 
przed uszczelnieniem zewnętrznych części podziemnych budynków i budowli z 
dwukomponentowej ilozacji bitumiczno-kauczukowej

budynek A    (65,6+9,85+21,6+3,95+7,87+3,95+32,18)*2,4 m2 348,000

razem m2 348,000

9 KNR K-36
0103/02

Uszczelnienie zewnętrzne grubości 3,0mm ścian murowanych części 
podziemnych budynków i budowli narażonych na działanie wody 
bezciśnieniowej z dwukomponentowej izolacji bitumiczno-kauczukowej Nafuflex
2K lub Nafuflex 2K-05

budynek A    (65,6+9,85+21,6+3,95+7,87+3,95+32,18)*2,4 m2 348,000

razem m2 348,000

10 KNR K-36
0103/07

Uszczelnienie zewnętrzne ścian murowanych części podziemnych budynków i 
budowli z dwukomponentowej izolacji bitumiczno-kauczukowej - wklejenie 
siatki wzmacniającej

budynek A    (65,6+9,85+21,6+3,95+7,87+3,95+32,18)*2,4 m2 348,000

razem m2 348,000

11 KNR K-36
0103/08

Uszczelnienie zewnętrzne ścian murowanych części podziemnych budynków i 
budowli z dwukomponentowej izolacji bitumiczno-kauczukowej Nafuflex 2K lub 
Nafuflex 2K-05 - przyklejenie płyt ochronnych

budynek A    (65,6+9,85+21,6+3,95+7,87+3,95+32,18)*2,4 m2 348,000

razem m2 348,000

3.  Budynek A - Roboty iniekcyjne

12 KNR K-36
0217/03

Naprawa podłoża i wypełnienie spoin zaprawą tynkarską
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budynek A    (65,6+9,85+21,6+3,95+7,87+3,95+32,18)*2,4*0,3 m2 104,400

razem m2 104,400

13 KNR K-36
0102/04

Izolacje i uszczelnienia grubości 2,0mm na powierzchniach pionowych 
narażonych na działanie wody bezciśnieniowej z jednoskładnikowej zaprawy 
odpornej na działanie siarczanów Oxal DS-HS

budynek A    (65,6+9,85+21,6+3,95+7,87+3,95+32,18)*2,4*0,3 m2 104,400

razem m2 104,400

14 KNR K-36
0202/05

Wykonanie wstępnej iniekcji jednorzędowej wypełniającej pustki w murze o 
grubości 75cm, otwory o średnicy 18mm

budynek A    (65,6+9,85+21,6+3,95+7,87+3,95+32,18) mb 145,000

razem mb 145,000

15 KNR K-36
0209/05

Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej jednorzędowej w 
murze z cegły zwykłej o grubości 75cm

budynek A    (65,6+9,85+21,6+3,95+7,87+3,95+32,18) mb 145,000

razem mb 145,000

4.  Budynek A - Roboty elewacyjne - hydrofobizacja strefy cokołowej

16 KNR K-11
0103/01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni betonowych nie 
malowanych

budynek A    (65,6+9,85+21,6+3,95+7,87+3,95+32,18)*1,5 m2 217,500

razem m2 217,500

17 KNR K-11
0202/02
analogicz

nie

Wypełnienie ubytków warstwą o grubości 10mm w konstrukcji betonowej na 
powierzchniach pionowych - reprofilacja elewacji w strefie cokołowej

budynek A    (65,6+9,85+21,6+3,95+7,87+3,95+32,18)*1,5*0,2 m2 43,500

razem m2 43,500

18 KNR K-11
0202/02
analogicz

nie

Wypełnienie ubytków warstwą o grubości 10mm w konstrukcji betonowej na 
powierzchniach pionowych - reprofilacja gzymsu przy opasce

budynek A    65,6+9,85+21,6+3,95+7,87+3,95+32,18 mb 145,000

razem mb 145,000

19 KNR K-11
0304/03
analogicz

nie

Wykonanie hydrofobizacji podłoży mineralnych metodą natrysku na 
powierzchniach poziomych i pionowych

budynek A    (65,6+9,85+21,6+3,95+7,87+3,95+32,18)*1,5 m2 217,500

razem m2 217,500

5.  Budynek A - Roboty tynkarskie - tynki renowacyjne wewnętrzne

20 KNR K-36
0217/01

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z 
muru odpadającego tynku

budynek A    (53,86+10,59+16,92+53,86+10,59-8,73+16,92)*3,2 m2 492,832

razem m2 492,832

21 KNR K-36
0217/03

Naprawa podłoża i wypełnienie spoin zaprawą tynkarską

budynek A    (53,86+10,59+16,92+53,86+10,59-8,73+16,92)*3,2 m2 492,832

razem m2 492,832

22 KNR K-36
0218/03

Wykonanie ręcznie tynków renowacyjnych dwuwarstwowych, pierwsza warstwa
tynku Oxal Porengrundputz druga z Oxal WP lub Oxal WPw, łączna grubość 
tynku 2,5cm (1cm+1,5cm)

budynek A    (53,86+10,59+16,92+53,86+10,59-8,73+16,92)*3,2 m2 492,832

razem m2 492,832

23 KNR K-36
0220/01
analogicz

nie

Prace wykończeniowe przy tynkach - szpachlowanie powierzchni tynków 
szpachlą drobnoziarnistą Oxal Kalkputz

budynek A    (53,86+10,59+16,92+53,86+10,59-8,73+16,92)*3,2 m2 492,832

razem m2 492,832



Kosztorysowanie MC-Bauchemie

Przedmiar - Budynek A-B Strona 3/5

SGSP w Warszawie - roboty izolacyjne - Budynek A-B

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

24 KNR K-36
0220/03

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni 
tynków

budynek A    (53,86+10,59+16,92+53,86+10,59-8,73+16,92)*3,2 m2 492,832

razem m2 492,832

25 KNR K-36
0220/05

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne 
tynków renowacyjnych

budynek A    (53,86+10,59+16,92+53,86+10,59-8,73+16,92)*3,2 m2 492,832

razem m2 492,832

6.  Budynek B - Roboty ziemne

26 KNR 4-01
0101/04

Roboty wstępne i przygotowawcze  - zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 
(humusu) grubości do 30cm

budynek B    (53,59+16,92+21,81+2,4+8,6+2,4+31,91+4,3)*0,15*2 m3 42,579

razem m3 42,579

27 KNR 4-01
0104/03

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących 
fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV - grunty nasypowe, 
gruz, śmieci, odpady budowlane

budynek B    
((53,59*1,4)+(16,92*2,4)+((21,81+2,4+8,6+2,4+31,91)*2,4)+(4,3*1,2))*1,
5

m3 422,823

razem m3 422,823

28 kalkulacja
indywidua

lna

Drenaż opaskowy na podsypce zwirowej

budynek B    (53,59+16,92+21,81+2,4+8,6+2,4+31,91+4,3) mb 141,930

razem mb 141,930

29 kalkulacja
indywidua

lna

Drenaż opaskowy na podsypce zwirowej - podłączenie do kanalizacji 
deszczowej

mb 45,000

30 KNR 4-01
0105/03

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem 
warstwami co 15cm w gruncie kategorii IV

budynek B    
((53,59*1,4)+(16,92*2,4)+((21,81+2,4+8,6+2,4+31,91)*2,4)+(4,3*1,2))*1,
5

m3 422,823

razem m3 422,823

31 KNR 4-01
0108/07

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, 
grunt kategorii IV

budynek B    
((53,59*1,4)+(16,92*2,4)+((21,81+2,4+8,6+2,4+31,91)*2,4)+(4,3*1,2)*1,
5)/3

m3 94,821

razem m3 94,821

7.  Budynek B - Roboty hydroizolacyjne

32 KNR K-36
0217/03

Naprawa podłoża i wypełnienie spoin zaprawą tynkarską

budynek B    
((53,59*1,4)+(16,92*2,4)+((21,81+2,4+8,6+2,4+31,91)*2,4)+(4,3*1,2))*0,
25

m2 70,471

razem m2 70,471

33 KNR K-36
0103/11

Gruntowanie preparatem Nafuflex - Grundimpragnierung lub Nafuflex-Grund B 
przed uszczelnieniem zewnętrznych części podziemnych budynków i budowli z 
dwukomponentowej ilozacji bitumiczno-kauczukowej

budynek B    
(53,59*1,4)+(16,92*2,4)+((21,81+2,4+8,6+2,4+31,91)*2,4)+(4,3*1,2)

m2 281,882

razem m2 281,882

34 KNR K-36
0103/02

Uszczelnienie zewnętrzne grubości 3,0mm ścian murowanych części 
podziemnych budynków i budowli narażonych na działanie wody 
bezciśnieniowej z dwukomponentowej izolacji bitumiczno-kauczukowej Nafuflex
2K lub Nafuflex 2K-05
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budynek B    
(53,59*1,4)+(16,92*2,4)+((21,81+2,4+8,6+2,4+31,91)*2,4)+(4,3*1,2)

m2 281,882

razem m2 281,882

35 KNR K-36
0103/07

Uszczelnienie zewnętrzne ścian murowanych części podziemnych budynków i 
budowli z dwukomponentowej izolacji bitumiczno-kauczukowej - wklejenie 
siatki wzmacniającej

budynek B    
(53,59*1,4)+(16,92*2,4)+((21,81+2,4+8,6+2,4+31,91)*2,4)+(4,3*1,2)

m2 281,882

razem m2 281,882

36 KNR K-36
0103/08

Uszczelnienie zewnętrzne ścian murowanych części podziemnych budynków i 
budowli z dwukomponentowej izolacji bitumiczno-kauczukowej Nafuflex 2K lub 
Nafuflex 2K-05 - przyklejenie płyt ochronnych

budynek B    
(53,59*1,4)+(16,92*2,4)+((21,81+2,4+8,6+2,4+31,91)*2,4)+(4,3*1,2)

m2 281,882

razem m2 281,882

37 KNR 4-01
0213/01
analogicz

nie

Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokości 50cm na podłożu 
gruntowym

budynek B    53,59+16,92+21,81+2,4+8,6+2,4+31,91+4,3 m2 141,930

razem m2 141,930

8.  Budynek B - Roboty iniekcyjne

38 KNR K-36
0217/03

Naprawa podłoża i wypełnienie spoin zaprawą tynkarską

budynek B    
((53,59*1,4)+(16,92*2,4)+((21,81+2,4+8,6+2,4+31,91)*2,4)+(4,3*1,2))*0,
3

m2 84,565

razem m2 84,565

39 KNR K-36
0102/04

Izolacje i uszczelnienia grubości 2,0mm na powierzchniach pionowych 
narażonych na działanie wody bezciśnieniowej z jednoskładnikowej zaprawy 
odpornej na działanie siarczanów Oxal DS-HS

budynek B    
((53,59*1,4)+(16,92*2,4)+((21,81+2,4+8,6+2,4+31,91)*2,4)+(4,3*1,2))*0,
3

m2 84,565

razem m2 84,565

40 KNR K-36
0202/05

Wykonanie wstępnej iniekcji jednorzędowej wypełniającej pustki w murze o 
grubości 75cm, otwory o średnicy 18mm

budynek B    53,59+16,92+21,81+2,4+8,6+2,4+31,91+4,3 mb 141,930

razem mb 141,930

41 KNR K-36
0209/05

Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej jednorzędowej w 
murze z cegły zwykłej o grubości 75cm

budynek B    53,59+16,92+21,81+2,4+8,6+2,4+31,91+4,3 mb 141,930

razem mb 141,930

9.  Budynek B - Roboty elewacyjne - hydrofobizacja strefy cokołowej

42 KNR K-11
0103/01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni betonowych nie 
malowanych

budynek B    (53,59+16,92+21,81+2,4+8,6+2,4+31,91+4,3)*1,5 m2 212,895

razem m2 212,895

43 KNR K-11
0202/02
analogicz

nie

Wypełnienie ubytków warstwą o grubości 10mm w konstrukcji betonowej na 
powierzchniach pionowych - reprofilacja elewacji w strefie cokołowej

budynek B    (53,59+16,92+21,81+2,4+8,6+2,4+31,91+4,3)*1,5*0,2 m2 42,579

razem m2 42,579

44 KNR K-11
0202/02
analogicz

nie

Wypełnienie ubytków warstwą o grubości 10mm w konstrukcji betonowej na 
powierzchniach pionowych - reprofilacja gzymsu przy opasce

budynek B    53,59+16,92+21,81+2,4+8,6+2,4+31,91+4,3 mb 141,930
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razem mb 141,930

45 KNR K-11
0304/03
analogicz

nie

Wykonanie hydrofobizacji podłoży mineralnych metodą natrysku na 
powierzchniach poziomych i pionowych

budynek B    (53,59+16,92+21,81+2,4+8,6+2,4+31,91+4,3)*1,5 m2 212,895

razem m2 212,895

10.  Budynek B - Roboty tynkarskie - tynki renowacyjne wewnętrzne

46 KNR K-36
0217/01

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z 
muru odpadającego tynku

budynek B    (31,84+8,73+31,84+8,73)*3,2 m2 259,648

razem m2 259,648

47 KNR K-36
0217/03

Naprawa podłoża i wypełnienie spoin zaprawą tynkarską

budynek B    (31,84+8,73+31,84+8,73)*3,2 m2 259,648

razem m2 259,648

48 KNR K-36
0218/03

Wykonanie ręcznie tynków renowacyjnych dwuwarstwowych, pierwsza warstwa
tynku Oxal Porengrundputz druga z Oxal WP lub Oxal WPw, łączna grubość 
tynku 2,5cm (1cm+1,5cm)

budynek B    (31,84+8,73+31,84+8,73)*3,2 m2 259,648

razem m2 259,648

49 KNR K-36
0220/01
analogicz

nie

Prace wykończeniowe przy tynkach - szpachlowanie powierzchni tynków 
szpachlą drobnoziarnistą Oxal Kalkputz

budynek B    (31,84+8,73+31,84+8,73)*3,2 m2 259,648

razem m2 259,648

50 KNR K-36
0220/03

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni 
tynków

budynek B    (31,84+8,73+31,84+8,73)*3,2 m2 259,648

razem m2 259,648

51 KNR K-36
0220/05

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne 
tynków renowacyjnych

budynek B    (31,84+8,73+31,84+8,73)*3,2 m2 259,648

razem m2 259,648


