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Kosztorys uproszczony 

Opis J.m. Ilość Cena Wartość 

1.KNR4-01 0519-0600 
Drobne naprawy pokrycia z papy i rozbiórka pokrycia 
papowego. Rozbiórka pokrycia z papy na dachach 
betonowych - pierwsza warstwa 

1 m2 352,2400 

2. KNR 4-01 0535-0800 
Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz 
przyg.blachy z rozbiórki do dalsz.użytku. Rozebranie obróbek 
murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp.. z blachy 
nie nadającej się do użytku /pasy nadrynnowe,kołnierze 
kominów/ 

1 m2 41,1700 

3. KNR 4-01 0519-0700 
Drobne naprawy pokrycia z papy i rozbiórka pokrycia 
papowego. Rozbiórka pokrycia z papy na dachach 
betonowych - następna warstwa /4 warstwy/ 

1 m2 1408,9600 

4. KNR 4-01 0535-0400 
Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz 
przyg.blachy z rozbiórki do dalsz.użytku. Rozebranie rynien z 
blachy nie nadającej się do użytku 

1 m 68,0000 

5. KNR 2-02W 0504-0200 
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą 
termoizolacyjną dwuwarstwowe 

1 m2 352,2400 

6. KNR 2-02W 0504-0300 
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą 
termoizolacyjną - obróbki z papy nawierzchniowej /czapki/ 

1 m2 24,4300 

7. KNR 4-01 0203-1300 
Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu 

.monolitycznego. Czapek kominowych 

1 m2 12,0000 

8. KNR 4-01 0524-0600 
Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych. 
Uzupełnienie rynien wiszących półokrągłych, w odcinkach 
ponad 1 m - blachą ocynkowaną o średnicy 18 cm 

1 m 68,0000 

9. KNR 4-01 0531-0200 
Uzupełnienie obróbek blach.kołnierzy kominów i ścian, 
świetlików, okienka dymnik., okna dach.pólkol.. Uzupełnienie 
obróbek blacharskich-kołnierzy kominów i ścian,świetlików, 
pokrycie dachu papą,dachówką płaską - blachą ocynkowaną 

1 m2 37,6700 

10. KNR 4-01 0533-0200 
Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i 
nadrynnowych, wyskoków itp.i naprawa obróbek blach.. 
Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod- i 
nadrynnowych,wyskoków,, i pasów elewacyjnych,gzymsów i 
krawędzi balkon, z blachy ocynkowanej 

1 m2 30,6000 
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11. KNR 4-01 0531-0200 
Uzupełnienie obróbek blach.kołnierzy kominów i ścian, 
świetlików, okienka dymnik., okna dach.pólkol.. Uzupełnienie 
obróbek blacharskich-kołnierzy kominów i ścian,świetlików, 
pokrycie dachu papą,dachówką płaską - blachą ocynkowaną -
czapki kominowe 

1 m2 20,2700 

12. KNR 4-01 0701-0200 
Odbicie tynków wewnętrznych. Ściany,filary,pilastry. o pow.do 
5 m2 z zaprawy cem.-wap. -kominy 30% z całości 

1 m2 33,4600 
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Opis J.m. Ilość Cena Wartość 

13. KNR4-01 0735-0100 
Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad 
dachem. Wykonanie tynków kat. II na kominach dachów 
płaskich, wapno suchogaszone 

1 m2 33,4600 

14. KNRO-23 2612-0600 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem 
Atlas Stopter. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 

100 m2 1,1155 

15. Kalkulacja własna - utylizacja papy 1 t 4,0000 

Wyniki kosztorysu 

Razem wartość pozycji kosztorysu 


