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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Wykonanie pokrycia dachu z papy

1
d.1

KNR 4-01
0535-08

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

m2

65,4 * 0,25 * 2 + (45 + 7,5 + 37,5 + 3 + 40 + 6,2 + 3,5) *
0,35

m2 82,645

RAZEM 82,645

2
d.1

KNR 4-01
0519-01
analogia

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na
umocowaniu pokrycia i zakitowaniu

m2

540 * 10% m2 54,000

RAZEM 54,000

3
d.1

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną  z papy
nawierzchniowej. Wykonana z masy asfaltowej
modyfikowanej elastomerem SBS oraz wzmocnionej
osnową poliestrową z modyfikacją do -25 st. C

m2

97 + 92 + 96,5 + 90 m2 375,500

RAZEM 375,500

4
d.1

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną obróbki z papy
nawierzchniowej. Wykonana z masy asfaltowej
modyfikowanej elastomerem SBS oraz wzmocnionej
osnową poliestrową z modyfikacją do -25 st. C

m2

ogniomury

9,5 * 0,6 m2 5,700

(11,5 + 9,5) * 0,6 m2 12,600

8,2 * 1,0 m2 8,200

42 * 1,0 m2 42,000

9 * 1,0 m2 9,000

(10,5 + 9,1 + 10,5 + 9,3 + 9,3 + 10,5) * 0,5 m2 29,600

18 * 0,5 m2 9,000

kominy

20 * 0,8 m2 16,000

RAZEM 132,100

5
d.1

KNR 9-14
0301-01

Obróbki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni do 0,5
m2 obrabianej powierzchni wykonane papą kominków
wentylacyjnych itp.

szt.

2 + 2 szt. 4,000

RAZEM 4,000

6
d.1

KNR 0-22
0529-03
analogia

Obróbki dachowe wyłazów dachowych przy zastosowaniu
papy termozgrzewalnej nawierzchniowej

mb
obw
odu

[0,8 + 0,8] * 2 mb
obw
odu

3,200

RAZEM 3,200

2 Remont elementów instalacji odgromowej

7
d.2

KNR 4-03
0702-04

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu
płaskim krytym papą na betonie

szt.

12 + 6 szt. 18,000

RAZEM 18,000

8
d.2

KNR 4-03
0706-02

Wymiana przewodów instalacji odgromowej z drutu o
przekroju do 50 mm2 na dachach płaskich na uprzednio
przygotowanej konstrukcji

m

10 m 10,000

RAZEM 10,000

9
d.2

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomi
ar.

1 pomi
ar.

1,000

RAZEM 1,000
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3 Wymiana pokrycia z blachy

10
d.3

KNR 4-04
0506-04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej
się do użytku

m2

110 m2 110,000

RAZEM 110,000

11
d.3

KNR 4-01
0535-08

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

m2

20 * 0,5 m2 10,000

RAZEM 10,000

12
d.3

NNRNKB
202 0421-01

(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach
powlekanych

m2

110 m2 110,000

RAZEM 110,000

13
d.3

NNRNKB
202 0537-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu
połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową T 35 na
łatach

m2

110 m2 110,000

RAZEM 110,000

14
d.3

NNRNKB
202 0539-01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż
gąsiorów

m

6,5 m 6,500

RAZEM 6,500

15
d.3

NNRNKB
202 0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów
nadrynnowych - okapów

m

2 * 6,5 m 13,000

RAZEM 13,000

16
d.3

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu do 25 cm

m2

2 * 6,5 m2 13,000

RAZEM 13,000

17
d.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2

28 * (14 * 1,0) m2 392,000

RAZEM 392,000

4 Prace porządkowe

18
d.4 kalk. własna

Utylizacja papy t

0,15 t 0,150

RAZEM 0,150

19
d.4

KNR 4-04
1101-02
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na
odległość 6 km

m3

poz.18 * 1,2 m3 0,180

RAZEM 0,180
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