
Przedmiar

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

Wymiana pokrycia dachowego1

Wymiana pokrycia dachu1.1

m2Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek
z desek nieotynkowanych

KNR 4-01
0429-05

1
d.1.1

30,100m2(12,90 + 25,60 + 12,30 + 9,40) * 0,50

30,100RAZEM

m2Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej
się do użytku

KNR 4-01
0535-02

2
d.1.1

331,470m216,00 + 68,62 + 37,70 + 21,12 + 23,50 + 23,50 + 92,93 +
48,10

331,470RAZEM

m2Rozbiórka betonowych czapek kominowychKNR 4-01
0212-04

3
d.1.1

0,48m20,80 * 0,60

0,48RAZEM

mRozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytkuKNR 4-01
0535-04

4
d.1.1

47,11m9,06 + 12,67 + 25,38

47,11RAZEM

mRozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

KNR 4-01
0535-06

5
d.1.1

20,050m3,99 + 3,71 + 3,94 + 4,39 + 4,02

20,050RAZEM

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

KNR 4-01
0535-08

6
d.1.1

4,56m27,60 * 0,60

4,56RAZEM

m2Prostowanie więźby dachowej prostejKNR 19-01
0413-02

7
d.1.1

165,735m2331,47 * 0,50

165,735RAZEM

mWzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr.
32 mm

KNR 4-01
0413-02
analogia

8
d.1.1

121,600m7,60 * 16

121,600RAZEM

m2Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat.
III na kominach ponad dachem spadzistym

KNR 4-01
0735-07

9
d.1.1

1,96m2(0,80 * 0,70) * 2 + (0,60 * 0,70) * 2

1,96RAZEM

m2Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą
smarowania preparatami solowymi

KNR 4-01
0627-03

10
d.1.1

331,470m2331,47

331,470RAZEM

m2Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie
16-24 cm z tarcicy nasyconej

KNR 2-02
0410-03

11
d.1.1

331,47m2331,47

331,47RAZEM

m2Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi
80 do 100 cm

KNR K-05
0104-06

12
d.1.1

331,470m2331,47

331,470RAZEM

m2Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu -
rozstaw kontrłat 0,80 m

KNR AT-09
0102-02

13
d.1.1

331,470m2331,47

331,470RAZEM

m3Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

KNR 2-02
0409-06

14
d.1.1

1,46m31,46

1,46RAZEM
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m2Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach

powlekanych w rąbek stojący
KNR 0-15
0519-02
analogia

15
d.1.1

331,47m2331,47

331,47RAZEM

mUłożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych
akrylem lub plastisolem na dachu krytym blachodachówką
o szerokości modułu do 18.33 cm

KNR 0-15
0521-01

16
d.1.1

18,56m12,73 + 5,83

18,56RAZEM

m2Przybicie deski czołowejKNR 13-12
0402-05
analogia

17
d.1.1

8,088m2(6,58 + 9,39 + 12,57 + 25,38) * 0,15

8,088RAZEM

m2Wymiana pasów pod-i nadrynnowych z blachy
ocynkowanej

KNR 4-01
0533-02
analogia

18
d.1.1

32,420m232,42

32,420RAZEM

mRynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z
gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i
blachy z cynku

KNR-W 2-02
0522-02

19
d.1.1

47,11m47,11

47,11RAZEM

mRury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanejKNR 2-02
0510-02
analogia

20
d.1.1

20,050m20,05

20,050RAZEM

sztDaszki nad drzwiami i wiatrołapKNNR 7
0506-01
analogia

21
d.1.1

2,000szt2

2,000RAZEM

m2Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do
10 m

KNR 2-02
1610-01

22
d.1.1

206,890m235,93 + 46,11 + 99,5 + 25,35

206,890RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 1 km

KNR 4-04
1103-04
1103-05

23
d.1.1

2,640m32,64

2,640RAZEM

Roboty towarzyszące1.2

mDemontaż przewodów uziemiających i odgromowych z
linki mocowanych na dachu stromym

KNR 4-03
1140-08

24
d.1.2

27,800m7,54 + 7,53 + 12,73

27,800RAZEM

szt.Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej
na dachu stromym na dachówce, eternicie, goncie

KNR 4-03
1138-06

25
d.1.2

43,000szt.43

43,000RAZEM

mMontaż przewodów odprowadzających instalacji
odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm

KNR 5-08
0607-03

26
d.1.2

11,660m3,63 + 3,94 + 4,09

11,660RAZEM
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