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K o s z t o r y s 

Opis J.m. Ilość Cena Wartość 

1.KNR4-01 0508-0300 
Rozbiórka pokrycia z dachówek innych niż karpiówka 

m2 89,6100 

2. KNR 4-01 0535-0400 
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 

m 8,7000 

3. KNR 4-01 0535-0800 
Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 

m2 3,2000 

4. KNR 4-01 0412-0200 
Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu; krokwi zwykłych 

m 30,9000 

5. KNR 4-01 0413-0200 
Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm, nabitymi na 
krokwie jdwustronnie 

m 51,5000 

6. KNR 4-01W 0418-0100 
Wymiana deskowania dachów. Wymiana deskowań z desek 
na styk. deski grub.19 mm 

m2 50,0000 

7. KNR 4-01W 0419-0400 
Wymiana łacenia dachu. Wymiana łacenia pod pokrycie 
dachówką, odstęp łat ponad 16 cm 

m2 89,6100 

8. KNRK-05 0102-0200 
Mocowanie folii na deskowaniu pełnym /membrana/ 

m2 89,6100 

9. KNRK-05 0104-0300 
Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, przy 
rozstawie krokwi do 100 cm 

m2 89,6100 

10. KNRK-05 0103-0500 
Montaż deski czołowej 

m 8,7000 

11. KNR K-05 0201-0500 
Wykonanie połaci dachowych z dachówki - powierzchnia 
połaci dachu ponad 50 m2, bez klamer-dachówka zakładkowa 
,kolor naturalny,średzka typu S 

m2 89,6100 

12. KNRK-05 0202-0100 
Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowana i 
płaską 

m 8,7000 

13. KNR K-05 0209-0700 
Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 

kpi 1,0000 

14. KNR 2-02W 0519-0400 
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej. Rynny półokrągłe o 
średnicy 15 cm. grubość blachy 0,60 mm 

m 8,7000 

15. KNRK-05 0302-0500 
Montaż akcesoriów do rur spustowych - redukcja 

szt 1,0000 

16. KNRK-05 0207-0100 
Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem 

m 8,7000 

17. KNRK-05 0208-0100 
Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień 
kominiarski 

szt 4,0000 

18. KNR 4-01 0533-0200 
Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i 
nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i 
krawędzi balkonowych blachą ocynkowaną 

m2 12,4000 
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19. KNR4-01 0531-0400 
Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian 
oraz świetlików blachą ocynkowaną na dachach pokrytych 
dachówką holenderką lub płytami azbestowo-cementowymi 
falistymi 

m2 3,2000 

20. KNR2-02W 1613-0400 
Daszki ochronne ciągłe. Daszki wolno stojące nad przejściami 
dla pieszych, o konstrukcji drewnianej 

m2 18,0000 

21. KNR 2-02W 1610-0400 
Rusztowania ramowe warszawskie - jednokolumnowe i 
wielokolumnowe. Rusztowania jednokolumnowe o wysokości 
do 10 m 

kolumna 2,0000 

22. KNR 4-01 0108-1100 
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km 

m3 6,5000 

23. KNR 4-01 0108-1200 
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi; dodatek za każdy następny 1km 

m3 19,5000 

24. Kalkulacja własna - zajęcie pasa drogowego ze 
zmianą organizacji ruchu 
Zajęcie chodnika /pasa drogowego/ z projektem ze zmianą 
organizacji ruchu 

m2 1,0000 

Wyniki kosztorysu 

Razem wartość pozycji kosztorysu 


