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Dach nad rehabilitacją PRZEDMIAR

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

1 KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

42.84*2-6.70-18.29 m 60.690
RAZEM 60.690

2 KNR 4-01
0535-08

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

m2

obróbki przy
wywinięciach
na ściany

(18.29*0.25)+(16.00*0.35) m2 10.173

pas nadryn-
nowy

(42.84*2-18.29-6.70)*0.25 m2 15.173

pas podryn-
nowy

(42.84*2-18.29-6.70)*0.80 m2 48.552

RAZEM 73.898
3 NNRNKB

202 0421-02
analogia

(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - montaż pły-
ty OSB

m2

(42.84*2-6.70-18.29)*0.35 m2 21.242
RAZEM 21.242

4 KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - zakłada się wyko-
nanie modernizacji pokrycia dachu w celu polepszenia parametrów dyfuzyjnoś-
ci pary wodnej poprzez zastosowanie papy wentylacyjnej jednowarstwowej np.
Wentylacyjny Werner PYE PV250 S54

m2

dach duży 42.84*16.00 m2 685.440
dach mały 6.70*4.50 m2 30.150

RAZEM 715.590
5 KNR-W 2-02

0504-03
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej m2

kominy (1.30+0.54)*2*1.00*2+(1.54+0.54)*2*1.00*2+(1.30+0.55)*2*1.20*4+(3.70+0.55)
*2*1.10+(1.65+0.55)*2*1.20+(0.70+0.55)*2*1.20+(0.95+0.55)*2*1.20+(0.43+
0.43)*2*1.20*2

m2 58.798

czapki komi-
nów

(1.30*4+1.54*2+1.30*2+3.70*2+1.65*2+0.70*2+0.95*2+0.43*2)*0.75*50% m2 9.653

ogniomury 16.00*1.50+16.00*1.30+18.29*1.00+6.70*1.55 m2 73.475
świetliki (1.60*0.40*4)*6 m2 15.360
dach mały 6.70*0.65 m2 4.355

RAZEM 161.641
6 NNRNKB

202 0541-02
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - pas podrynnowy

m2

pas podryn-
nowy

(42.84*2-18.29-6.70)*0.80 m2 48.552

RAZEM 48.552
7 NNRNKB

202 0541-01
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
pas nadrynnowy

m2

pas nadryn-
nowy

(42.84*2-18.29-6.70)*0.25 m2 15.173

RAZEM 15.173
8 NNRNKB

202 0547-01
analogia

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej o śr. 150 mm - montaż
rynien

m

poz.1 m 60.690
RAZEM 60.690

9 NNRNKB
202 0547-02
analogia

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej o śr. 150 mm - montaż
lejów spustowych

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

10 NNRNKB
202 0547-04
analogia

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej o śr. 150 mm - montaż
denek rynnowych

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

11 KNR 2-02
1215-02

Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,2 m2 -
demontaż i ponowny montaż

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

12 KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - kratki na kominach

m2

(1.30*4+1.54*2+1.30*2+3.70*2+1.65*2+0.70*2+0.95*2+0.43*2)*0.25*2*2 m2 25.740
RAZEM 25.740

13 KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych - kratki
na kominach

m2

poz.12 m2 25.740
RAZEM 25.740

14 KNR 4-01
1212-31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
ponad 50 do 100 mm - rury wywiewek

m

1.20*18 m 21.600
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RAZEM 21.600
15 KNR-W 2-02

0514-06
analogia

Obsadzenie kominków wentylacyjnych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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