
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 remont pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi

1 d.1 KNR 4-01 0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, 
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku m2
(15+20+21+14+6)*2*2*0.5 m2 152.000

RAZEM 152.000

2 d.1 KNR 4-01 0530-06

Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych 
oraz obróbek balkonów nieuŜytkowych z blachy ocynkowanej o 
szerokości ponad 25 cm m2
(15+20+21+14+6)*2*2*0.5+10*0.5 m2 157.000

RAZEM 157.000
3 d.1 KNR-W 4-01 0205-04 analogia Naprawa spadków pod obróbki blacharskie gzymsów m2

(15+20+21+14+6)*2*2*0.5+10*0.5 m2 157.000
RAZEM 157.000

4 d.1 KNR 4-01 0337-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowej celem umocowania obróbek blacharskich 
gzymsu m
(15+20+21+14+6)*2*2+10 m 314.000

RAZEM 314.000
5 d.1 KNR 4-01 0535-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

(15+20+21+14+6)*2 m 152.000
RAZEM 152.000

6 d.1 KNR 4-01 0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, 
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku (pas 
nadrynnowy) m2
(15+20+21+14+6)*2*0.25 m2 38.000

RAZEM 38.000

7 d.1 KNR-W 2-02 0519-04
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej 
ocynkowanej m
(15+20+21+14+6)*2 m 152.000

RAZEM 152.000

8 d.1 KNR-W 2-02 0514-01
Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej 
ocynkowanej (pas nadrynnowy) m2
(15+20+21+14+6)*2*0.25 m2 38.000

RAZEM 38.000

9 d.1 KNR 4-01 0530-02 analogia

Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i 
okapów z blachy ocynkowanej - sprawdzenie i naprawa kosza 
zlewowego m2
0.87 m2 0.870

RAZEM 0.870



10 d.1KNR 4-01 0527-02
Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z 
blachy z cynku o śr. 12 cm m
10*3 m 30.000

RAZEM 30.000

11 d.1KNR AT-05 1657-04
Rusztowania stojakowe przestrzenne  o rozstawie stojaków 3,07 m i 
wys. do 10 m m2

140 m2 140.000
RAZEM 140.000

12 d.1KNR AT-05 16z.sz.4.5. Przesuwanie rusztowań zewnętrznych kol.
6 kol. 6.000

RAZEM 6.000

13 d.1KNR-W 2-02 0616-06 analogia
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - 
uszczelnienie blachy trapezowej ze ścianą m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

14 d.1NNRNKB 202 1621-01

(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez 
podłogi z desek) pokryte matami (płytami) trzcinowymi grub. 3.5 cm 
nad wejściami do budynków m2 rzutu

30 m2 rzutu30.000
RAZEM 30.000

15 d.1KNR-W 4-01 0523-09 analogia

Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc 
uszkodzonych kitem asfaltowym. Uszczelnienie kominków 
wentylacyjnych i kominów wentylacyjnych m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

16 d.1KNR-W 4-01 0537-04 analogia
Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z 
blachy z cynku o szerokości ponad 25 cm - wiatrownice m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

17 d.1KNR-W 4-01 0504-05
PrzełoŜenie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej 
zakładkowej ciągnionej m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000


