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1 KNR 4-01 0104-02 
Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości 
do 1.5 m w gruncie kat. III 376,85 m3 

2 KNR 4-01 0347-05 Skucie występów 20x5 cm na ścianach z kamienia twardego 133,56 m 
3 KNR 0-17 2608-01 Przygotowanie podłoŜa - oczyszczenie i zmycie 200,34 m2 

4 KNR 4-01 0619-03 
Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy uŜyciu 
szczotek stalowych 66,78 m2 

5 ZKNR C-2 0404-05 Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m2 metodą smarowania - jednokrotne 66,78 m2 

6 ZKNR C-2 0404-06 Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m2 metodą smarowania - kaŜde następne 66,78 m2 
7 TZKNBK IV -281 Spoinowanie murów z kamienia cyklopowych z wykuciem spoin o przekroju 0.007 m2 133,56 m2 
8 KNR AT-26 0102-02 Gruntowanie natryskowe 200,34 m2 
9 KNR AT-26 0101-07 Przygotowanie i naprawa podłoŜa - wyrównanie podłoŜa zaprawą - warstwa gr. 1 cm 200,34 m2 

10 KNR AT-26 0101-08 Przygotowanie i naprawa podłoŜa - wyrównanie podłoŜa zaprawą - pogrubienie o 0,5 cm 200,34 m2 
11 KNR AT-26 0101-09 Przygotowanie i naprawa podłoŜa - zamocowanie siatki zbrojącej 200,34 m2 
12 KNR AT-26 0201-02 Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa 200,34 m2 

13 KNR AT-26 0201-03 Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia 66,78 m2 
14 KNR AT-26 0201-06 Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm 66,78 m2 

15 KNR 2-02 1122-01 
Klin pod kątem 45 stopni o wys. ok. 5 cm w styku ściany z ławą dla właściwego ułoŜenia izolacji z 
papy (uniknięcia pęknięć na załamaniu) 133,56 m 

16 
KNR-W 2-02 0603-01 + 
KNR-W 2-02 0603-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne PIONOWE - ściany fundamentowe - 3 warstwy 200,34 m2 

17 NNRNKB 202 0618-01 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław i stóp fundamentowych z papy zgrzewalnej. 220,37 m2 

18 KNNR-W 3 0207-01 
Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni - izolacja 
ławy i ściany fundamentowej 200,34 m2 

19 KNR 4-01 0105-02 
Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami 
co 15 cm w gruncie kat. III 376,85 m3 

 


