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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-03
1140-05

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim
-  pręt

m

(35.15+11.15)*3 m 138.90
RAZEM 138.90

2
d.1

KNR 4-01
0427-06
analiza in-
dywidualna

Rozebranie zabudowy rynny z płyty OSB z obróbką blacharską m2

(0.25+0.30)*35.00 m2 19.25
RAZEM 19.25

3
d.1

KNR 4-01
0535-08

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

m2

<obróbki ogniomurów>(0.60+0.40)*10.50 m2 10.50
RAZEM 10.50

4
d.1

KNR 4-01
0535-04
analogia

Rozebranie rynien - nienadających się do użytku m

35.15*2 m 70.30
RAZEM 70.30

5
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych nienadających się do użytku m

3.50*4 m 14.00
RAZEM 14.00

2 Roboty murarskie
6

d.2
KNR 4-01
0311-01

Uzupełnienie murów ogniowych lub kolankowych, o grubości - 1 c., na
zaprawie cem.-wap.

m3

(0.38+0.25)*0.48*10.60 m3 3.21
RAZEM 3.21

7
d.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - wykonane ręcznie m2

(0.38+0.25)*10.60 m2 6.68
RAZEM 6.68

3 Roboty ciesielskie i dekarskie
8

d.3
KNR 4-01
0209-03
analiza in-
dywidualna

Wykonanie otworów o powierzchni ponad 0,05 do 0,10 m2 w stropoda-
chu pod słupki

m2

0.30*0.30*17 m2 1.53
RAZEM 1.53

9
d.3

KNR 2-02
0407-04

Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprze-
cznym - słupów o dł. do 2 m - ponad 180 cm2 z wypełnieniem prze-
strzeni pianką montażową niskoprężną

m3

0.14*0.14*0.50*17 m3 0.17
RAZEM 0.17

10
d.3

KNR 2-02
0406-02

Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprze-
cznym - murłat - ponad 180 cm2 - montaż z zastosowaniem kotew che-
micznych lub alternatywnie kształtowników ciesielskich (złącz kąto-
wych)

m3

0.14*0.14*39.0*2 m3 1.53
RAZEM 1.53

11
d.3

KNR 2-02
0406-06

Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprze-
cznym - płatwi o dł. ponad 3 m - ponad 180 cm2

m3

0.14*0.14*39.00 m3 0.76
RAZEM 0.76

12
d.3

KNR 2-02
0408-06

Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju poprze-
cznym - krokwi zwykłych o dł. ponad 4,5 m - ponad 180 cm2

m3

0.14*0.18*(4.90+6.80)*45 m3 13.27
RAZEM 13.27

13
d.3

KNR 4-01
0414-11

Montaż desek czołowych m

35.15*2 m 70.30
RAZEM 70.30

14
d.3

KNR K-05
0103-01

Mocowanie membrany dachowej na krokwiach
Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna (powyżej 1000 g/m2/
24h)

m2

11.52*35.15 m2 404.93
RAZEM 404.93

15
d.3

KNR K-05
0104-05

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm m2

11.52*35.15 m2 404.93
RAZEM 404.93

16
d.3

NNRNKB
202 0421-
01

(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych m2

11.52*35.15 m2 404.93
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RAZEM 404.93
17

d.3
NNRNKB
202 0537-
04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85
% blachą powlekaną trapezową na łatach
Blacha stalowa trapezowa powlekana z filcem antykondensacyjnym
T35 grub. 0,50 mm

m2

11.52*35.15 m2 404.93
RAZEM 404.93

18
d.3

NNRNKB
202 0539-
01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów
Gąsior do blachy trapezowej poliester - grubość 0,5mm

m

35.15 m 35.15
RAZEM 35.15

19
d.3

NNRNKB
202 0539-
02

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

m

35.15*2 m 70.30
RAZEM 70.30

20
d.3

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm

m2

poz.3+<ogniomury od strony dachu>(0.65+0.35)/2*10.60*2 m2 21.10
RAZEM 21.10

21
d.3

BCI.2.10.13
.004

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elemen-
tów z blachy powlekanej

m

35.15*2 m 70.30
RAZEM 70.30

22
d.3

BCI.2.10.13
.006

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z
blachy powlekanej

m

3.50*5 m 17.50
RAZEM 17.50

4 Uzupełnienia na elewacji
23

d.4
KNNR-SEK
3 1001-
1030
analiza in-
dywidualna

Ocieplenie pasów ścian zew. płytami ze styropianu EPS70-040 o gru-
bości dostosowanej do istniejącego ocieplenia w wybranym systemie z
kotwieniem łącznikami z tworzywa, z wyprawą z tynku akrylowego dob-
ranego do istniejącej kolorystyki

m2

<na ścianach podłużnych>0.35*35.15+<ściana szczytowa>0.50*11.15 m2 17.88
RAZEM 17.88

24
d.4

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III na ścianach, log-
giach i balkonach, o pow. uzupełnienia - ponad 2 m2 do 5 m2, na pod-
łożu ceramicznym

m2

<na ogniomurze>0.50*10.60 m2 5.30
RAZEM 5.30

25
d.4

KNNR 2
1004-01

Wykonanie tynków dekoracyjnych zewnętrznych, nakładanych ręcznie,
o grubości 2,0 mm, o fakturze - nakrapianej z akrylowej masy tynkars-
kiej wraz z nałożeniem warstwy podkładowej

m2

poz.24 m2 5.30
RAZEM 5.30

5 Instalacja odgromowa
26

d.5
Podłączenie istniejącej instalacji odgromowej do rynien wraz z wykona-
niem pomiarów skuteczności

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

6 Włączenie rury spustowej do kanalizacji deszczowej
27

d.6 analiza in-
dywidualna

Wykonanie włączenia rury spustowej do kanalizacji deszczowej obej-
mujące:
1) rozbiórkę tarasu w celu wykonania robót 0,80x2,70 m,
2) wykop ręczny od rury spustowej do istniejącej kanalizacji deszczo-
wej ok. 8,5 m,
3) założenie trójnika na istniejącym kolektorze kanalizacji deszczowej,
4) wykonania przyłącza z rur PCV SN12 o śr. 160 oraz próby szczel-
ności,
5) obsypka i zasypka przyłacza,
6) przywrócenie nawierzchni tarasu do stanu pierwotnego

m

8.50 m 8.50
RAZEM 8.50

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 7647


