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Kosztorys 

Opis J.m. Ilość Cena Wartość 

1. KNR 4-01 0508-0300 
Rozbiórka pokrycia z dachówek innych niż karpiówka 

m2 210,0000 

2. KNR 4-01 0535-0200 
Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do 
użytku 

m2 29,7500 

3. KNR 2-02 0504-0200 
Pokrycie dachów dachówką zakładkową ceramiczną -ławy 
stalowe w kolorze dachówki 10mb,dachówka średzka typu S 
naturalna 

m2 239,7600 

4. KNR 4-01 0414-0200 
Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 25mm 

m2 72,0000 

5. KNR K-05 0105-0300 
Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 
100 cm 

m2 239,7600 

6. KNR K-05 0104-0300 
Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, przy 
rozstawie krokwi do 100 cm 

m2 239,7600 

7. KNR K-05 0102-0200 
Mocowanie folii na deskowaniu pełnym /membrana/ 

m2 239,7600 

8. KNR 4-01 0414-1100 
Wymiana desek czołowych 

m 32,4000 

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

kpi 2,0000 

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

m2 12,9700 

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

m2 4,0700 

12. KNR 4-01 0531-0400 
Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian 
oraz świetlików blachą ocynkowaną na dachach pokrytych 
dachówką holenderką lub płytami azbestowo-cementowymi 
falistymi 

m2 8,9000 

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

m2 25,9200 

0 

14. KNR 4-01 0419-0200 
Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2,1 m 
do 5,Om 

szt 5,0000 

15. KNR 4-01 0310-0200 
Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym 
miejscu ponad 0,5m3 

m3 4,9080 

16. KNR 4-01 0735-0600 
Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat.II na 
kominach ponad dachem spadzistym, wapno suchogaszone 

m2 31,6600 

% 



Opis J.m. Ilość Cena Wartość 

17. KNRO-23 2612-0600 m2 31,6600 
Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; 
przyklejenie warstwy siatki na kominach 

18. KNR4-01 0201-1000 m 
Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek 
kominowych 

19. KNR4-01 0203-1300 m2 
Uzupełnienie betonu w czapkach kominowych 

20. KNR2-02 1505-0300 m2 31,6600 
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; 
podłoży gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem /kominy/ 

21. KNR 4-01 0535-0400 m 32,4000 
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 

22. KNR 4-01 0535-0600 m 24,0000 
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do 
użytku 

23. KNR 4-01 0524-0500 m 32,4000 

Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych o 
średnicy 15cm, w odcinkach o długości ponad 1m, blachą 
ocynkowaną 

24. KNR 4-01 0524-0800 szt 3,0000 

Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien półokrągłych i 
skrzynkowych, za wykonane wpusty (sztucery) z blachy 
ocynkowanej 

25. KNR 4-01 0527-0600 m 24,0000 

Uzupełnienie rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej 
o średnicy 12cm, w odcinkach ponad 1,0m 

26. KNR 4-01 0528-0600 szt 4,0000 

Uzupełnienie kolanek lub załamań rur spustowych 
kwadratowych z blachy ocynkowanej 

27. KNRAT-09 0104-0600 m 32,4000 

Akcesoria do pokryć dachowych. Płotek przeciwśniegowy 

28. KNR K-05 0202-0600 szt 2,0000 

Montaż elementów uzupełniających - gąsior początkowy 

29. KNR K-05 0203-0100 m 19,8000 

Obróbka szczytów dachów dachówkami szczytowymi 

30. KNR 2-02 1611-0300 kolumna 4,0000 

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o 
wysokości do 8m 

31. KNR 2-02 1611-0900 m2 12,0000 

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe i 
wielokolumnowe; daszki ochronne nad wejściami 

32. KNR 4-01 0108-1100 m3 15,0000 

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km 

33. KNR 4-01 0108-1200 m3 45,0000 

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi; dodatek za każdy następny 1km 



Wyniki kosztorysu 

Razem wartość pozycji kosztorysu 


