
Dachy PKiN B2,B2A,G4 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45111000-8 Strefa B2A
1

d.1
Kalkulacja
wlasna

Przygotowanie powierzchni dachu do prac remontowych poprzez usunięcie wszyt-
skich elementów instalacji ekektrycznej i ponowny montaż po zakończeniu remontu

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1

KNR 2-31
0815-07 ana-
logia

Rozebranie warstwy zabezpieczającej dachu wykonanej z płyt betonowych
50x50x4 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4 cm

m2

549,42 m2 549,42
RAZEM 549,42

3
d.1

KNR 2-31
0803-01

Ręczne rozebranie izloacji wodoszczelnej z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm - asfalt wałowany

m2

549,42 m2 549,42
RAZEM 549,42

4
d.1

KNR 4-01
0535-08

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

m2

23,35*0,45 m2 10,51
RAZEM 10,51

5
d.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

79 m2 79,00
RAZEM 79,00

6
d.1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

549,42 m2 549,42
RAZEM 549,42

7
d.1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa x 2
Krotność = 2

m2

549,42 m2 549,42
RAZEM 549,42

8
d.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2

549,42*0,4 m2 219,77
RAZEM 219,77

9
d.1

Kalkulacja
wlasna

Wycięcie el. stalowych osadzonych w murze m

68 m 68,00
RAZEM 68,00

10
d.1

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 24 km - łączniez opłatą za składowa-
nie i utylizację gruzu na wysypisku

m3

549,42*0,04+79*0,03+219,77*0,04 m3 33,14
RAZEM 33,14

11
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 24
km - asfalt wałowany wraz z papą łącznie z opłata za przyjęcie do utylizacji + opłata
z tytułu atestu

m3

549,42*0,03 m3 16,48
RAZEM 16,48

12
d.1

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm dodatkiem włókien poli-
propylenowych

m2

549,42*0,4 m2 219,77
RAZEM 219,77

13
d.1

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 1,5

m2

549,42*0,4 m2 219,77
RAZEM 219,77

14
d.1

KNR BC-02
0415-01 ana-
logia

Wykonanie warstwy sczepnej pod podkład posaddzkowy weber.rep  751. m2

549,42 m2 549,42
RAZEM 549,42

15
d.1

KNR BC-02
0415-02

Podkład posadzkowy - wykonanie warstwy nośnej o gr. 10 mm weber.rep  754 m2

549,42 m2 549,42
RAZEM 549,42

16
d.1

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (np. papa podkładowa gr.
4mm z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS i osnową  z  włókniny  poliestro-
wej  nietkanej  np.  SOPRALENE  250  S4  P,  papa  nawierzchniowa  antykorzen-
na  gr.5,2mm  z  bitumu  modyfikowanego  elastomerem  SBS  i  osnową  z  włók-
niny  poliestrowej  nietkanej  np.  SOPRALENE  FLAM  JARDIN  S5  firmy  Sopre-
ma) z gruntowaniem powierzchni wylewki wykonywane na zimno Elastocol 500

m2

549,42+130,1*0,3+23,7*0,6 m2 602,67
RAZEM 602,67

17
d.1

KNP 02
0816-01.01
analogia

Montaż kominków wentylacyjnych do dachów płaskich szt.
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Dachy PKiN B2,B2A,G4 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
549,42/40 szt. 13,74

RAZEM 13,74
18
d.1

Kalkulacja
wlasna

Oczyszczenie krat ściekowych leja spustowego wraz z zabezpieczeniem antyko-
rozyjnym poprzez ich ocynkowanie. Ramki do osadzenia  kratek  do wymiany na
nowe ocynkowane. Geometria  ramek  i  ich  mocowanie do konstrukcji leja analo-
gicznie jak istniejące. Styk  leja spustowego z pokryciem z papy należy uszczelnić.

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

19
d.1

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2

23,35*0,45 m2 10,51
RAZEM 10,51

20
d.1

KNR AT-04
0101-01

Warstwa z geowłóknina separacyjno – filtracyjna o gęstości 300g/m  np. Geotextile
30

m2

549,42*1,05 m2 576,89
RAZEM 576,89

21
d.1

KNR AT-09
0203-03 ana-
logia

Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze gr.5cm z kamieni otoczaków o frakcji 16/
32mm i ciężarze 80kg/m2

m2

549,42-61,44 m2 487,98
RAZEM 487,98

22
d.1

KNR 2-02
0515-04 ana-
logia

Montaż listew dekarskich mocujących papę - detal B m

23,7 m 23,70
RAZEM 23,70

23
d.1

Kalkulacja
wlasna

Wcięcie w ścianę na głębokość 6cm  pod  kątem  45 wraz z replofilacją podloża
pod ułożenie nawierzchni z papy - detal A

m

130,1 m 130,10
RAZEM 130,10

24
d.1

KNR 2-31
0502-02

Chodniki z płyt betonowych 40x40x4cm na podsypce piaskowej  gr.1cm m2

61,44 m2 61,44
RAZEM 61,44

25
d.1

Kalkulacja
wlasna

Montaż ażurowego obrzeża metalowego wzdłuż koryta odwadniającego wraz z
pasmem z płyt betonowych 40x40x4 zgodnie z przekroejm 1-1

m

(25,4+25,3) m 50,70
RAZEM 50,70

26
d.1

KNR 4-01
0728-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

79 m2 79,00
RAZEM 79,00

27
d.1

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie farbą silikonową  np.  Thermosan
NQG

m2

79 m2 79,00
RAZEM 79,00

28
d.1

KNR-W 4-01
1301-09 ana-
logia

Dostawa i montaż drabiny stalowej z profili zimnogiętych - w celu umożliwienia wej-
ścia na dach ze strefy B1

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2 45111000-8 Strefa B2
29
d.2

Kalkulacja
wlasna

Przygotowanie powierzchni dachu do prac remontowych poprzez usunięcie wszyt-
skich elementów instalacji ekektrycznej i ponowny montaż po zakończeniu remontu

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

30
d.2

KNR 2-31
0815-07 ana-
logia

Rozebranie warstwy zabezpieczającej dachu wykonanej z płyt betonowych
50x50x4 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4 cm

m2

247,53 m2 247,53
RAZEM 247,53

31
d.2

KNR 2-31
0803-01

Ręczne rozebranie izloacji wodoszczelnej z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm - asfalt wałowany

m2

247,53 m2 247,53
RAZEM 247,53

32
d.2

KNR 4-01
0535-08

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

m2

27,6*0,45 m2 12,42
RAZEM 12,42

33
d.2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

40,8 m2 40,80
RAZEM 40,80

34
d.2

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

247,53 m2 247,53
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Dachy PKiN B2,B2A,G4 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 247,53

35
d.2

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa x 2
Krotność = 2

m2

247,53 m2 247,53
RAZEM 247,53

36
d.2

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2

247,53*0,3 m2 74,26
RAZEM 74,26

37
d.2

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 24 km - łączniez opłatą za składowa-
nie i utylizację gruzu na wysypisku

m3

247,53*0,04+40,8*0,03+74,26*0,04 m3 14,10
RAZEM 14,10

38
d.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 24
km - asfalt wałowany wraz z papą łącznie z opłata za przyjęcie do utylizacji + opłata
z tytułu atestu

m3

247,53*0,03 m3 7,43
RAZEM 7,43

39
d.2

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm dodatkiem włókien poli-
propylenowych

m2

247,53*0,3 m2 74,26
RAZEM 74,26

40
d.2

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 1,5

m2

247,53*0,3 m2 74,26
RAZEM 74,26

41
d.2

KNR BC-02
0415-01 ana-
logia

Wykonanie warstwy sczepnej pod podkład posaddzkowy weber.rep  751. m2

247,53 m2 247,53
RAZEM 247,53

42
d.2

KNR BC-02
0415-02

Podkład posadzkowy - wykonanie warstwy nośnej o gr. 10 mm weber.rep  754 m2

247,53 m2 247,53
RAZEM 247,53

43
d.2

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (np. papa podkładowa gr.
4mm z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS i osnową  z  włókniny  poliestro-
wej  nietkanej  np.  SOPRALENE  250  S4  P,  papa  nawierzchniowa  antykorzen-
na  gr.5,2mm  z  bitumu  modyfikowanego  elastomerem  SBS  i  osnową  z  włók-
niny  poliestrowej  nietkanej  np.  SOPRALENE  FLAM  JARDIN  S5  firmy  Sopre-
ma) z gruntowaniem powierzchni wylewki wykonywane na zimno Elastocol 500

m2

247,53+40,34*0,6 m2 271,73
RAZEM 271,73

44
d.2

KNP 02
0816-01.01
analogia

Montaż kominków wentylacyjnych do dachów płaskich szt.

247,53/40 szt. 6,19
RAZEM 6,19

45
d.2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2

27,6*0,45 m2 12,42
RAZEM 12,42

46
d.2

KNR AT-04
0101-01

Warstwa z geowłóknina separacyjno – filtracyjna o gęstości 300g/m  np. Geotextile
30

m2

247,53*1,05 m2 259,91
RAZEM 259,91

47
d.2

KNR AT-09
0203-03 ana-
logia

Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze gr.5cm z kamieni otoczaków o frakcji 16/
32mm i ciężarze 80kg/m2

m2

247,53-9,28 m2 238,25
RAZEM 238,25

48
d.2

KNR 2-02
0515-04 ana-
logia

Montaż listew dekarskich mocujących papę - detal B m

40,34 m 40,34
RAZEM 40,34

49
d.2

KNR 2-31
0502-02

Chodniki z płyt betonowych 40x40x4cm na podsypce piaskowej  gr.1cm m2

9,28 m2 9,28
RAZEM 9,28

50
d.2

KNR 4-01
0728-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

40,8 m2 40,80
RAZEM 40,80
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Dachy PKiN B2,B2A,G4 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
51
d.2

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie farbą silikonową  np.  Thermosan
NQG

m2

40,8 m2 40,80
RAZEM 40,80

52
d.2

KNR-W 4-01
1301-09 ana-
logia

Dostosowanie stalowej drabiny wraz z pomostem do wymogów normowych i prze-
pisów BHP.. Oczyszczone ze starych powłok malarskich  i  zabezpieczone antyko-
rozyjnie farbą podkładową  np.  TEMAPRIME  EE  dwukrotnie, między warstwy
gruntu np. TEMACOAT GPL S PRIMER i farby nawierzchniowej np. TEMADUR
20 firmy Tikkurilla, w  kolorze  elewacji  kamienia  RAL  1015.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

53
d.2

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

150 m2 150,00
RAZEM 150,00

54
d.2

KNR 7-12
0110-01 ana-
logia

Czyszczenie za pomocą mikropiaskowania  –  ścierniwem  o  bardzo  drobnej  gra-
nulacji,  podawanym  w  strumieniu  sprężonego powietrzakonstrukcji pełnościen-
nych.

m2

186,9+139+104,43+85,23-134,6 m2 380,96
RAZEM 380,96

55
d.2

KNR 7-12
0105-01 ana-
logia

Powłokowa stabilizacja korozji wewnątrz krystalicznej przy użyciu roztworu taniny –
inhibitora korozji.

m2

186,9+139+104,43+85,23-134,6 m2 380,96
RAZEM 380,96

56
d.2

KNR 2-17
0101-07 ana-
logia

Wycięcie i wspawanie nowych blach obudów ze wzgl. na korozję, blacha gr.6mm m2

134,6 m2 134,60
RAZEM 134,60

57
d.2

KNR 7-12
0205-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościen-
nych - TEMACOAT  GPL S  PRIMER

m2

186,9+139+104,43+85,23 m2 515,56
RAZEM 515,56

58
d.2

KNR 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstruk-
cji pełnościennych - TEMADUR 20

m2

186,9+139+104,43+85,23 m2 515,56
RAZEM 515,56

59
d.2

KNR K-01
0110-03 ana-
logia

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-po-
limerową - szpachlowanie powierzchni z betonów wylewanych na ścianach warst-
wy nośnej o gr. 10 mm weber.rep  754 wraz z wykonaniem warstwy sczepnej we-
ber.rep  751

szt

13 szt 13,00
RAZEM 13,00

60
d.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku złomu m3

5 m3 5,00
RAZEM 5,00

61
d.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 24 km

t

5,4 t 5,40
RAZEM 5,40

3 45111000-8 Strefa G4
62
d.3

Kalkulacja
wlasna

Przygotowanie powierzchni dachu do prac remontowych poprzez usunięcie wszyt-
skich elementów instalacji ekektrycznej oraz wentylacyjnej i ponownie zamontowa-
ne po zakończeniu remontu

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

63
d.3

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

507,16+17*0,35+88,8*0,3 m2 539,75
RAZEM 539,75

64
d.3

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2

507,16 m2 507,16
RAZEM 507,16

65
d.3

KNR 2-31
0803-01

Ręczne rozebranie izloacji wodoszczelnej z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm - asfalt wałowany

m2

507,16 m2 507,16
RAZEM 507,16

66
d.3

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

507,16 m2 507,16
RAZEM 507,16

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 36413 Użytkownik: Janusz Wróblewski
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Dachy PKiN B2,B2A,G4 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
67
d.3

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa x 2
Krotność = 2

m2

507,16 m2 507,16
RAZEM 507,16

68
d.3

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2

507,16*0,3 m2 152,15
RAZEM 152,15

69
d.3

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 24 km - łączniez opłatą za składowa-
nie i utylizację gruzu na wysypisku

m3

507,16*0,05+507,16*0,3*0,04 m3 31,44
RAZEM 31,44

70
d.3

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 24
km - asfalt wałowany wraz z papą łącznie z opłata za przyjęcie do utylizacji + opłata
z tytułu atestu

m3

507,16*0,03 m3 15,21
RAZEM 15,21

71
d.3

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm dodatkiem włókien poli-
propylenowych

m2

507,16*0,3 m2 152,15
RAZEM 152,15

72
d.3

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 1,5

m2

507,16*0,3 m2 152,15
RAZEM 152,15

73
d.3

KNR BC-02
0415-01 ana-
logia

Wykonanie warstwy sczepnej pod podkład posaddzkowy weber.rep  751. m2

507,16 m2 507,16
RAZEM 507,16

74
d.3

KNR BC-02
0415-02

Podkład posadzkowy - wykonanie warstwy nośnej o gr. 10 mm weber.rep  754 m2

507,16 m2 507,16
RAZEM 507,16

75
d.3

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (np. papa podkładowa gr.
4mm z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS i osnową  z  włókniny  poliestro-
wej  nietkanej  np.  SOPRALENE  250  S4  P,  papa  nawierzchniowa  antykorzen-
na  gr.5,2mm  z  bitumu  modyfikowanego  elastomerem  SBS  i  osnową  z  włók-
niny  poliestrowej  nietkanej  np.  SOPRALENE  FLAM  JARDIN  S5  firmy  Sopre-
ma) z gruntowaniem powierzchni wylewki wykonywane na zimno Elastocol 500

m2

507,16+88,8*0,35+17*0,3 m2 543,34
RAZEM 543,34

76
d.3

KNP 02
0816-01.01
analogia

Montaż kominków wentylacyjnych do dachów płaskich szt.

507,16/40 szt. 12,68
RAZEM 12,68

77
d.3

Kalkulacja
wlasna

Oczyszczenie krat ściekowych leja spustowego wraz z zabezpieczeniem antyko-
rozyjnym poprzez ich ocynkowanie. Ramki do osadzenia  kratek  do wymiany na
nowe ocynkowane. Geometria  ramek  i  ich  mocowanie do konstrukcji leja analo-
gicznie jak istniejące. Styk leja spustowego z pokryciem z papy należy uszczelnić.

szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

78
d.3

KNR AT-04
0101-01

Warstwa z geowłóknina separacyjno – filtracyjna o gęstości 300g/m  np. Geotextile
30

m2

507,16*1,05 m2 532,52
RAZEM 532,52

79
d.3

KNR AT-09
0203-03 ana-
logia

Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze gr.5cm z kamieni otoczaków o frakcji 16/
32mm i ciężarze 80kg/m2

m2

507,16-50,6 m2 456,56
RAZEM 456,56

80
d.3

KNR 2-02
0515-04 ana-
logia

Montaż listew dekarskich mocujących papę - detal B m

88,8 m 88,80
RAZEM 88,80

81
d.3

Kalkulacja
wlasna

Wcięciem  w  ścianę na głębokość 6cm  pod  kątem  45 wraz z replofilacją podloża
pod ułożenie nawierzchni z papy - detal A

m

17 m 17,00
RAZEM 17,00

82
d.3

KNR 2-31
0502-02

Chodniki z płyt betonowych 40x40x4cm na podsypce piaskowej  gr.1cm m2

50,6 m2 50,60
RAZEM 50,60
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Dachy PKiN B2,B2A,G4 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
83
d.3

Kalkulacja
wlasna

Montaż ażurowego obrzeża metalowego wzdłuż koryta odwadniającego wraz z
pasmem z płyt betonowych 40x40x4 zgodnie z przekroejm 1-1

m

30,3+18,85 m 49,15
RAZEM 49,15

84
d.3

Kalkulacja
wlasna

Montaż ażurowego obrzeża metalowego wzdłuż koryta odwadniającego wraz z
pasmem z płyt betonowych 40x40x4 zgodnie z przekroejm 2-2

m

11,46 m 11,46
RAZEM 11,46

85
d.3

KNR 4-01
0728-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

42,3 m2 42,30
RAZEM 42,30

86
d.3

KNR-W 4-01
1301-09 ana-
logia

Dostosowanie drabin do wymogów normowych i przepisów BHP. Oczyszczone ze
starych powłok malarskich  i  zabezpieczone antykorozyjnie farbą podkładową  np.
TEMAPRIME  EE  dwukrotnie, między warstwy  gruntu np. TEMACOAT GPL S
PRIMER i farby nawierzchniowej np. TEMADUR 20 firmy Tikkurilla, w  kolorze
elewacji  kamienia  RAL  1015.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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