
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

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 196,50

2 d.1 KNR 4-01 

0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się 

do użytku m 88,10

3 d.1 KNR 4-01 

0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy 

nadającej się do użytku m 63,50

4 d.1 KNNR 7 0202-

03 z.o.3.4. 

Schody i drabiny - demontaż istniejących 

drabin wyłazowych nadach:  -  z poziomu 

+5,70 na poziom +9,33 oraz   - z pziomu 

+9,33 na poziom +11,95 t 0,08

5 d.1 KNR 4-04 

1107-01 1107-

04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym 

z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na 

odległość 5 km t 1,11

2 45261100-5 Roboty ciesielskie

6 d.2 KNR-W 4-02 

40206-02 Demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych 

wraz z podstawami o obwodzie do 1760 mm 

- demontaż wyrzutni dachowych - ogniomury szt. 21,00

7 d.2 KNR 2-02 

0923-04 poz. 

zasępcza

Spadki pod obrobki blacharskie  - płyta 

OSB/MFP gr.18 mm m2 112,58

8 d.2 KNR 2-02 

2007-01 

analogia

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt z 

listew drewnianych na ścianach - ścainy 

kolankowe szytowe m2 52,40

9 d.2 KNR 2-02 

0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe 

bitumiczne poziome - wykonywane na zimno 

z roztworu asfaltowego - jedna warstwa  

Gruntownanie płyt OSB/MFP roztworem 

asfaltowym - dwustronnie m2 2 775,15

10 d.2 KNR 2-02 

0612-03 

analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 

wiórowo-cementowych poziome na sucho  

Poszycie połaci dachowej płytami OSB m2 1 387,58

11 d.2 KNR 9-24 

0211-01 

analogia Mocowanie płyt wkrętami do podłoża szt. 5 550,00

3 45261213-0 Obróbki blacharskie

12 d.3 KNR 13-13 

0902-02

Obudowa z blach stalowych trapezowych 

powlekanych ścian jednostronnych bez 

ocieplenia  - ścainy kolankowe szytowe m2 52,40

13 d.3 NNRNKB 202 

0541-01 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy 

powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2 42,96

14 d.3 NNRNKB 202 

0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy 

powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 

cm m2 175,67

4 45261214-7 Pokrycie dachu

15 d.4 KNR-W 2-02 

0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną 

dwuwarstwowe m2 1 387,58

16 d.4 KNR-W 2-02 

0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - 

obróbki z papy nawierzchniowej m2 120,88

17 d.4 KNR K-05 

0407-01 poz. 

zasępcza

Montaż kominka wentylacyjnego PCV śr fi 

75mm szt. 7,00

5 45261320-3 Orynnowanie i rury spustowe

Razem dział: Roboty rozbiórkowe

Razem dział: Roboty ciesielskie

Razem dział: Obróbki blacharskie

Razem dział: Pokrycie dachu



Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

18 d.5 NNRNKB 202 

0517-05

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien 

dachowych z blachy ocynkowanej 

półokrągłych o śr. 18 cm m 88,10

19 d.5 NNRNKB 202 

0519-04

(z.I) montaż prefabrykowanych rur 

spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych 

o śr. 15 cm m 63,50

6 45223822-4 Elementy ślusarskie - drabiny

20 d.6 KNR 2-02 

1213-04

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości 

ponad 4 m  Montaż nowych drabin 

systemowych (np. aluminiowych) 

dostosowanych do wymagań orteslonych w 

Warunkach Technicznych (normatywna 

szerokość, odstęp od ściany, pałąki 

zabezpieczające itp) m 8,65

7 45331211-8 Elementy wentylacji

21 d.7 KNR 2-17 

0148-03 Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ 

A o obw.do 1600 mm - montaż uprzednio 

zdemontowanych wyrzutni dachowych na 

murach ogniowych [bez koszu wyrzutni] szt. 21,00

8 45262120-8 Rusztowania

22 d.8 KNR 2-02 

1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne wys.do 

10 m m2 686,75

Razem dział: Elementy wentylacji

Razem dział: Rusztowania

Razem wartość kosztorysowa robót netto:

Razem dział: Orynnowanie i rury spustowe

Razem dział: Elementy ślusarskie - drabiny


