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ZAPYTANlE

Zapraszam do składania inforrnacji o realnym wykonaniu prac budowlanych w

lokalu przy ul. Legionów 26128 w Bielsku-Białej. W załączniku do pobrania,

szczegółowy przedmiar robót (PDF}.

W razie pytań * proszę o telefon l 6a8 607 184/

Z poważaniem
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Nr Podstawa Opis robót Jm llość
Kosztorys Zmiana spoobu użytkowania pomieszczeń w budynku uśługowym na pomieszczenia

pełniące funkcję lokalu gastronomicznego,
1 Rozdział Rozdział 1
1,1 Element Roboty murarskie i tynkarskie
1 Sciany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro iwpust), ściana

15 cm
Wyliczenie ilości robót:

, 
(3150+2]00+6,00+4,20+9100+6,00+4]0{+4]00+2,50+2] 5B+3]00-3)2l73 143,87

RAZEM: 143,87 m2 143,87

l,bU
ż,ąo

7,20
KNR Bc 1/303/4

Wy!iczenie ilości rŃót;
(2,00-2+6,1 1-2+1,47 + 1,95+1,45+4,0"3+2,7 5*2+2,1 4-2+2,7 5* 2+2,27*2+2

,75"2+2,32+2,45+3,66+2,56-2+ 1,52-2+2,56-2+1 ]6j*2+3]90)-2|73 , 238,11
RAZElt/: 238,11 m2 238,11

4 KNNR 2i803/2 |Licowanie ścian płytkam! ceramlcznym! mocowanymi na klej tłaz,i wc do wys. 2,0 m i przy blatach kuchennych
Wyliczenie ilości rotót:

(2,00-2+6, 1 1*2+1,47 +1,95+1,45+4,o* 3+2,7 5"2+2,1 4*2+2,7 5*2+2,27*2+2

|7 
5* 2+2 ]32+2,45+3,66+2,56*2+ 1,52" 2+2,56"2+!,60"2+e,96y2,36 174,44

RAZEM: 174,44 m2 174,44
E NNRNKB

2021113412 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

m2 174,44
o tynków wewnętrznych, ścian i sufitów farbą ceramiczną

,1ż,oo;z*o, t t izit ,47 + 1,95+ 1,45+4,0* 3+2,7 5- 2+2,1 4"2+2,7 5* 2+2,27* 2+2',

,7 5- 2+2,32+2,45+3,66+2,56"2+ 1,52- 2+2,56- 2+ 1,60*2+3, 90)-0,73 63,67
,73 87 73

RAZEM: 151 ,40 m2 151 ,400
7 KNR 401/71 1/3

(1)
Uzupełnienie tynkówzwykłych wewnętrznych kat. lll, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków
ceramicznvch, qazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 mieiscu) m2 40,00

8 KNR 20212009/2 Gładz gipsowa gr 3mm m2 40,00
o NNRNKB

2021113411 (1}
Gruntowanie podłoży, powiezchnie poziome, preparatem

m2 140,00
10 KNR 202807/1 Wyknanie betonu architektonicznego. m2 140,00
11 KNR 20211504/8

(1)
Paemalowanie odpowiednią szarą bejcą w celu uzyskania efektu industrialnego betonu

m2 140,00
1,2 Element §trop 81 antresola
12 Tynki wewnętrzne gipsowe YTONG, na sufitach tynki nakładane maszynowo, grubości 1 0'mm, obróbka

Wyliczenie ilości robót:
Strop ,87,73

RAZEN/: 87,73 m2 87,73
1a Pł}ty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15'cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

RAZEM: m2 87,73
14 KNR2o2l29ot2

(2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe źebrowane, Fi 8-14'mm

t ,1 
,50

,15 KNR 2021609/3 lzolacje cieplne i przeclwdzwiękowe z płyt styropianowych, izolac.je poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,
'1 'warstwa m2 87,73

16 KNR 2021607/1 lzolacje pzeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolaĄa pozioma podposadzkowa m2 87,73
17 KNR 20211 1 06/2 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatańe na gładko grubości 25'mm m2 87,73
18 KNR 20211 "l06i3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 'cm ponad 25'mm m2 87,73
19 KNR 20211 106/7 Posadzki cementowe, wrazz cokolikami, dodatek za zbĄenie posadzki siatką stalową m2 87,73

Zmiana spoobu uzytkowania pomieszczeń w
budynku uśługowym na pomieszczenia pełniące

funkc|ę lokalu gastronomicznego.
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m
gipsowe YTONG, na ścianach, 1-warstwowe, tynki nakładane maszynowo, grubości ,10'mm,

KNNR 3/605/5
(1)

(2}



Palarnia Kawy - Nowy Świat ZUZ\A12 (C) Datacomp 1394-2016
(lic. 00053866)

strona nr: 3

Nr Podstawa Opis robót Jm llość
KNR 39i 1 14l1 Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne , gruntownie Eurolanem TG5, m2 87,73a

21 KNNR 2/,,209l4 Posadzki 1- iwielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 40x4O'cm m2 87,73
1,3 Element Posadzka na gruncie A 1

?2 RNR221527l1
analogia

lzolacja pozioma podposadzkowa ułożona na chudym betonie 2 x papa termozgrzewalna + styropiian XPS gr 7
cm m2 230,99

)ą KNR 2021607/1 lzolacje przeciwwil9ociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 230,99
KNR 20211 ,l06/2 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatańe na qładko qrubości 25'mm m2 230,99

25 KNR 20211 1 06/3 Posadzki cementowe, wraz z cokołikami, dodatek za pogrubienie posadzki o ,1 'cm ponad 25'mm m2 230,99
żo KNR 20211 1 06/7 Posadzki cementowe, wraz z cokoiikami, dodatek za zbro,jenie posadzki siatką stalową m2 230,99
27 KNR 20211 116/5

analogia
Posadzki epoksydowo-cementowych, grubość 1 0' mm

m2 230,99
?8 KNR 39/1,!5/1 Uszczelnienie pomieszczeń (łazienki, kuchnie, pralnie itp.)oraz balkonów itarasów pod

Supeńex 1, powierzchnie pozlome, bez wkładk! z wtrókniny

W/iczenie ilości robót:
, 4100+,12133+ 1 2]00+6,42+7,06+9,55+3,68+6,29+1 3,71 75,o4

RAZEM: 75,o4 rn2 75,040
29 KNNR 2/1209/4 z na 40x4O'cm m2 75,04
1,4 Element Komunikacja na antresolę
30 KNR2o2l218l3

(2)
Schody żelbetowe, wspornikowe proste z płytą o grubości 9'cm, beton podawany pompą

ilości robót:

RAZElvt: m2 8,75
aą KNR 20212,18/6

(2)
Schody żelbetowe, dodatek za kaźdy 1'cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą

m2 8,75
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Zmiana spoobu uzytkowania pomieszczeń w
budynku uśługowym na pomieszczenia pełniące

funkcję lokalu gastronomicznego.
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