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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ1

m2Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie
podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m

KNR AT-05
1651-02

1
d.1

386,000m2386

386,000RAZEM

m2Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych
przyściennych wysokości do 15 m

KNR 2-02
1613-02

2
d.1

386,000m2386

386,000RAZEM

mDaszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla
rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

KNR AT-05
1663-01

3
d.1

28,000m28

28,000RAZEM

m2Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych
elewacyjnych o szer. 0,73 m

KNR AT-05
1663-04

4
d.1

386,000m2386

386,000RAZEM

m2Zabezpieczenie okien i drzwi  folią malarskąZKNR C-2
0101-01

5
d.1

33,000m233

33,000RAZEM

m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-
rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - strona
południowa

KNR 0-19
0929-07

6
d.1

23,782m25 * (0,96 * 1,83) + 2 * (0,96 * 1,83) + 2 * (0,45 * 0,75) + 2 * (0,96 *
1,83) + 3 * (0,96 * 1,83) + 3 * (0,45 * 0,75) + 3 * (0,45 * 0,75)

23,782RAZEM

mWymiana podokienników o szerokości do 30 cm z płytek
klinkierowych glazurowanych o wym. 12 cm x 23 cm

KNR 4-01
0205-01
analogia

7
d.1

9,700m1,1 * 5 + 1,1 * 2 + 1,0 * 2

9,700RAZEM

sztDostawa parapetów PCV
kalk. własna

8
d.1

7,000szt7

7,000RAZEM

szt.Obsadzenie podokienników PCV o dł. do 1.0 m w ścianach z
cegły -  wym. 70 cm x 100 cm

KNP 02 0114-
01.01

9
d.1

7,000szt.7

7,000RAZEM

sztNaprawa  podokiennikówKNR-W 4-01
0205-04
analogia

10
d.1

11,000szt11

11,000RAZEM

szt.Malowanie farbą olejną drzwi i drzwiczek o pow.do 0.5 m2 -
piwnica

KNKRB 2
1404-01

11
d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

m2Drzwi zewnętrzne pełne - renowacjaKNKRB 2
1003-05

kalk. własna

12
d.1

2,970m21,35 * 2,20

2,970RAZEM

m3Wywiezienie materiału z rozbiórki wraz z utylizacją
samochodami
samowyładowczymi na odległość 10 km

KNR 4-01
0108-11 0108-

12

13
d.1

6,260m36,26

6,260RAZEM
TYNKI ZEWNĘTRZNE2

m2Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowychKNR AT-27
0101-03

14
d.2

473,430m2473,43

473,430RAZEM

m2Naprawa pęknięć o gł. pęknięcia 1 cegły w murach z cegły
budowlanej - wraz z szyciem prętami stalowymi bez wymiany
cegieł

KNR 19-01
0311-06

kalk. własna

15
d.2
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
37,950m237,95

37,950RAZEM

m2Naprawa pęknięć o gł. pęknięcia 1 cegły w murach z cegły
budowlanej

KNR 19-01
0311-06

16
d.2

14,850m26,85 + 8,0

14,850RAZEM

mscNaprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - skucie
wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni
ponad 1,0 m2 - wnęka drzwiowa

KNR 19-01
0313-07

17
d.2

2,350msc2,35

2,350RAZEM

mWykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01
0336-03

18
d.2

86,320m86,32

86,320RAZEM

kgWykonanie i montaż ściągów na wysokości do drugiego pietra
wraz z izolacją z obu stron i zamurowaniem

KNR 4-01
1303-01

19
d.2

186,000kg186

186,000RAZEM

m2Oczyszczenie ścierne murów z cegłyKNNR-W 3
1201-01

20
d.2

473,430m2473,43

473,430RAZEM

m2Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłożaZKNR C-2
0101-02

21
d.2

473,430m2473,43

473,430RAZEM

m2Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie,
wzmacnianie

ZKNR C-2
0603-01

22
d.2

473,430m2473,43

473,430RAZEM

m2Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykłe
III kategorii

KNNR 2 1001-
01

23
d.2

316,700m2316,70

316,700RAZEM

m2Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do
15 cm wykonywane ręcznie

KNR 2-02
0902-03

24
d.2

29,700m229,70

29,700RAZEM

m2Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku
renowacyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o
powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

ZKNR C-2
0411-03

25
d.2

134,230m2134,23

134,230RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki
gładkie

KNR 4-01
1204-03

26
d.2

492,280m2473,43 + 2,64 + 0,84 + 1,44 + 0,34 + 0,51 + 10,53 + 2,55

492,280RAZEM

kplRoboty sztukatorsko-modelarskie oczyścić mechanicznie,
usunąć warstwy farb, umyć pod ciśnieniem, usunąć osłabione i
odspojone elementy, ubytki odtworzyć w zaprawie wapienno-
piaskowej na bazie wapna trasowego z dot. cem 52, poddać
hydrofobizacji
- gzyms wieńczący z kroksztynami - 1,80+0,84=2,62 m2
- opaski okienne - 1,44+0,34=1,78 m2
- płyciny podokienne - 0,51 m2
- oprawa okienna z naczółkami - 10,53 m2
- gzyms elewacja zachodnia - 2,64 m2

kalk. własna
27

d.2

1,000kpl1

1,000RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość 10 km

KNR 4-01
0108-11 0108-

12

28
d.2

9,500m39,50

9,500RAZEM

tOpłaty za składowanie gruzu
cena

zakładowa

29
d.2

9,500t9,50
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
9,500RAZEM

ROBOTY WEWNĄTRZ BUDYNKU3

m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5
m2

KNR 4-01
0701-05

30
d.3

117,390m2117,39

117,390RAZEM

m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m2

KNR 4-01
0701-10

31
d.3

30,000m230,0

30,000RAZEM

m2Naprawa pęknięć o gł. pęknięcia 1 cegły w murach z cegły
budowlanej - wraz z szyciem prętami stalowymi bez wymiany
cegieł

KNR 19-01
0311-06

kalk. własna

32
d.3

5,050m25,05

5,050RAZEM

m2Oczyszczenie ścierne murów z cegłyKNNR-W 3
1201-01

33
d.3

147,390m2147,39

147,390RAZEM

m2Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie,
wzmacnianie

ZKNR C-2
0603-01

34
d.3

147,390m2117,39 + 30

147,390RAZEM

m2Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów
na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5
m2

KNR 4-01
0716-02

35
d.3

117,390m2117,39

117,390RAZEM

m2Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów
na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5
m2

KNR 4-01
0716-04

36
d.3

30,000m230

30,000RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

KNR 2-02
1505-01

37
d.3

293,190m2179,24 + 73,41 + 40,54

293,190RAZEM

kplSchody drewniane prowadzące z parteru na poddasze   o wym
28,5x18/19 cm - 38 szt  szer. 105 cm - malowanie z dwóch stron
wraz z wymianą podnóżka - 1 szt, tralki 56 szt h=75 cm, słupki 6
szt. h= 117 cm, poręcz 18,40 mb

kalk. własna
38

d.3

1,000kpl1

1,000RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg
drewnianych

KNR 2-02
1509-01

39
d.3

40,590m240,59

40,590RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość 10 km

KNR 4-01
0108-11 0108-

12

40
d.3

2,950m32,95

2,950RAZEM

tOpłaty za składowanie gruzu
cena

zakładowa

41
d.3

4,800t4,8

4,800RAZEM
DACH4

m2Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

KNR 4-01
0535-08

42
d.4

35,320m235,32

35,320RAZEM

m2Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
cynkowo-tytanowej

KNR 2-02
0506-02
analogia

43
d.4

35,320m235,32

Norma Expert  Wersja: 5.7.300.13  Nr seryjny: 2689  Użytkownik: PPUH "PK"

- 4 -



Przedmiar
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35,320RAZEM

m2Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych - kominyKNR AT-27
0101-03

44
d.4

10,720m210,72

10,720RAZEM

m2Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach
ponad dachem płaskim

KNR-W 4-01
0735-01

45
d.4

10,720m210,72

10,720RAZEM

m2Malowanie kominaKNR 0-33
0128-01
analogia

46
d.4

10,720m210,72

10,720RAZEM

m2Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe -
papa nawierzchniowa gr. 5.2 mm

KNR-W 2-02
0504-01

47
d.4

151,650m2151,65

151,650RAZEM
ROBOTY IZOLACYJNE5

m2Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej  na
podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31
0807-03
analogia

48
d.5

35,100m235,10

35,100RAZEM

m3Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do
1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II

KNR 4-01
0102-04

49
d.5

96,980m396,98

96,980RAZEM

m2Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do
1.5 m na głębokość do 3 m

KNR 4-01
0107-01

50
d.5

40,410m240,41

40,410RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km grunt.kat. III

KNR 4-01
0108-06

51
d.5

96,980m396,98

96,980RAZEM

m3Opłaty za składowanie ziemi
cena

zakładowa

52
d.5

96,980m396,98

96,980RAZEM

m2Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na
ścianach

KNNR-W 3
0601-01

53
d.5

96,980m296,98

96,980RAZEM

m2Oczyszczenie ścierne murów z cegły - ściana fundamentowaKNNR-W 3
1201-01

54
d.5

96,980m296,98

96,980RAZEM

m2Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o podłożach
z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2
w 1 miejscu )

KNR 4-01
0724-03

55
d.5

96,980m296,98

96,980RAZEM

m2Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej CP
43; powierzchnia pionowa; izolacja przeciw wilgoci w gruncie

ZKNR C-2
0303-06

56
d.5

96,980m296,98

96,980RAZEM

m2Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - ułożenie
folii ochronnej kubełkowej

KNR AT-40
0421-01

57
d.5

96,980m296,98

96,980RAZEM

otw.Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej
twardości na zaprawie wapiennej skrystalizowanej lub
cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 41 cm

KNR-W 4-01
0633-01

58
d.5

540,000otw.540

540,000RAZEM

m3Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na
odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

KNR 4-01
0105-02

59
d.5
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
76,780m376,78

76,780RAZEM

m2Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach,
wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31
0104-01

60
d.5

35,100m235,10

35,100RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości
po zagęszczeniu 15 cm

KNR 2-31
0114-07 0114-

08

61
d.5

35,100m235,10

35,100RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31
0511-03

62
d.5

35,100m235,10

35,100RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość 10 km

KNR 4-01
0108-11 0108-

12

63
d.5

2,150m32,15

2,150RAZEM

tOpłaty za składowanie gruzu
cena

zakładowa

64
d.5

2,150t2,15

2,150RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
	Pozycja: Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
	386

	Pozycja: Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m
	386

	Pozycja: Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
	28

	Pozycja: Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
	386

	Pozycja: Zabezpieczenie okien i drzwi  folią malarską
	33

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - strona południowa
	5 * (0,96 * 1,83) + 2 * (0,96 * 1,83) + 2 * (0,45 * 0,75) + 2 * (0,96 * 1,83) + 3 * (0,96 * 1,83) + 3 * (0,45 * 0,75) + 3 * (0,45 * 0,75)

	Pozycja: Wymiana podokienników o szerokości do 30 cm z płytek klinkierowych glazurowanych o wym. 12 cm x 23 cm
	1,1 * 5 + 1,1 * 2 + 1,0 * 2

	Pozycja: Dostawa parapetów PCV
	7

	Pozycja: Obsadzenie podokienników PCV o dł. do 1.0 m w ścianach z cegły -  wym. 70 cm x 100 cm
	7

	Pozycja: Naprawa  podokienników
	11

	Pozycja: Malowanie farbą olejną drzwi i drzwiczek o pow.do 0.5 m2 - piwnica
	2

	Pozycja: Drzwi zewnętrzne pełne - renowacja
	1,35 * 2,20

	Pozycja: Wywiezienie materiału z rozbiórki wraz z utylizacją samochodami 
samowyładowczymi na odległość 10 km
	6,26


	Dział:TYNKI ZEWNĘTRZNE
	Pozycja: Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych
	473,43

	Pozycja: Naprawa pęknięć o gł. pęknięcia 1 cegły w murach z cegły budowlanej - wraz z szyciem prętami stalowymi bez wymiany cegieł
	37,95

	Pozycja: Naprawa pęknięć o gł. pęknięcia 1 cegły w murach z cegły budowlanej
	6,85 + 8,0

	Pozycja: Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad 1,0 m2 - wnęka drzwiowa
	2,35

	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	86,32

	Pozycja: Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do drugiego pietra wraz z izolacją z obu stron i zamurowaniem
	186

	Pozycja: Oczyszczenie ścierne murów z cegły
	473,43

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża
	473,43

	Pozycja: Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie
	473,43

	Pozycja: Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykłe III kategorii
	316,70

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie
	29,70

	Pozycja: Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
	134,23

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie
	473,43 + 2,64 + 0,84 + 1,44 + 0,34 + 0,51 + 10,53 + 2,55

	Pozycja: Roboty sztukatorsko-modelarskie oczyścić mechanicznie, usunąć warstwy farb, umyć pod ciśnieniem, usunąć osłabione i odspojone elementy, ubytki odtworzyć w zaprawie wapienno-piaskowej na bazie wapna trasowego z dot. cem 52, poddać hydrofobizacji
- gzyms wieńczący z kroksztynami - 1,80+0,84=2,62 m2
- opaski okienne - 1,44+0,34=1,78 m2
- płyciny podokienne - 0,51 m2
- oprawa okienna z naczółkami - 10,53 m2
- gzyms elewacja zachodnia - 2,64 m2
	1

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	9,50

	Pozycja: Opłaty za składowanie gruzu
	9,50


	Dział:ROBOTY WEWNĄTRZ BUDYNKU
	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
	117,39

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m2
	30,0

	Pozycja: Naprawa pęknięć o gł. pęknięcia 1 cegły w murach z cegły budowlanej - wraz z szyciem prętami stalowymi bez wymiany cegieł
	5,05

	Pozycja: Oczyszczenie ścierne murów z cegły
	147,39

	Pozycja: Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie
	117,39 + 30

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	117,39

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	30

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	179,24 + 73,41 + 40,54

	Pozycja: Schody drewniane prowadzące z parteru na poddasze   o wym 28,5x18/19 cm - 38 szt  szer. 105 cm - malowanie z dwóch stron wraz z wymianą podnóżka - 1 szt, tralki 56 szt h=75 cm, słupki 6 szt. h= 117 cm, poręcz 18,40 mb
	1

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych
	40,59

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	2,95

	Pozycja: Opłaty za składowanie gruzu
	4,8


	Dział:DACH
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	35,32

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy cynkowo-tytanowej
	35,32

	Pozycja: Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych - kominy
	10,72

	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem płaskim
	10,72

	Pozycja: Malowanie komina
	10,72

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - papa nawierzchniowa gr. 5.2 mm
	151,65


	Dział:ROBOTY IZOLACYJNE
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej  na podsypce cementowo-piaskowej
	35,10

	Pozycja: Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II
	96,98

	Pozycja: Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m
	40,41

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	96,98

	Pozycja: Opłaty za składowanie ziemi
	96,98

	Pozycja: Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach
	96,98

	Pozycja: Oczyszczenie ścierne murów z cegły - ściana fundamentowa
	96,98

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )
	96,98

	Pozycja: Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43; powierzchnia pionowa; izolacja przeciw wilgoci w gruncie
	96,98

	Pozycja: Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - ułożenie folii ochronnej kubełkowej
	96,98

	Pozycja: Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 41 cm
	540

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
	76,78

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	35,10

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	35,10

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	35,10

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	2,15

	Pozycja: Opłaty za składowanie gruzu
	2,15





