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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
OBMIAR:

m2Rozebranie pokrycia z gontów przy kryciu podwójnym.
Rozebranie pokrycia dachu z wiórów osikowych wraz z
łatami.

KNR-W 4-01
0521-04

1

229,600m220,5 * 2 * 5,6

229,600RAZEM

tRęczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni
materiałów budowlanych sypkich - samochody lub
przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I

KNR AT-06
0102-01

2

11,250t229,6 * 0,07 * 0,7

11,250RAZEM

kursPrzewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km
po drodze o nawierzchni kl. III

KNR AT-06
0108-03

3

3,000kurs3

3,000RAZEM

kursPrzewóz materiałów budowlanych po drodze o
nawierzchni kl. III; dodatek za każdy dalszy 1 km. Przewóz
na odległość do 20 km
Krotność = 19

KNR AT-06
0108-06

4

3,000kurs3

3,000RAZEM

tUtylizacja zdemontowanych wiórówKalkulacja
własna

5

11,250t11,25

11,250RAZEM

kmplDemontaż kolektorów słonecznych 3 paneleKalkulacja
własna

6

1,000kmpl1

1,000RAZEM

tRęczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych -
samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku
IV

KNR AT-06
0101-04

7

9,184tpoz.1 * 0,04

9,184RAZEM

kursPrzewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km
po drodze o nawierzchni kl. I

KNR AT-06
0108-01

8

4,000kurs4

4,000RAZEM

mRozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku.
Rynny z PCV

KNR 4-01
0535-04

9

41,000m20,5 * 2

41,000RAZEM

mRozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku Rury z PCV

KNR 4-01
0535-06

10

22,000m6 * 3,5 + 1

22,000RAZEM

m2Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach -
rozstaw kontrłat 1,00 m

KNR AT-09
0103-03

11

229,600m2poz.1

229,600RAZEM

m2Łacenie - rozstaw łat 25 cmKNR AT-09
0101-03

12

229,600m2poz.1

229,600RAZEM

m(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach
powlekanych - przybicie deski czołowej,wiatrownic

NNRNKB
202 0421-02

13

72,900m5,6 * 4 + 20,5 * 2 + 3,5 * 2 + 2,5

72,900RAZEM

m2Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25
mm. Wymiana podbicia okapów i szczytów

KNR-W 4-01
0414-04

14

27,220m25,6 * 4 * 0,3 + 20,5 * 0,5 * 2

27,220RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w

rozwinięciu ponad 25 cm. deska okapowa i pas
podrynnowy

NNRNKB
202 0541-02

15

26,100m2[0,3 * 20,5 * 2 + 2,5 * 0,3] * 2

26,100RAZEM

m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm. wiatrownice

NNRNKB
202 0541-02

16

8,820m2[5,6 * 4 + 3,5 * 2] * 0,3

8,820RAZEM

m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm. Obróbki kominów

NNRNKB
202 0541-02

17

2,000m22

2,000RAZEM

m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm.obróbka ścian lukarny

NNRNKB
202 0541-02

18

16,000m24,5 * 1,5 * 2 + 2,5 * 1

16,000RAZEM

m2(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu
połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach

NNRNKB
202 0535-04

19

229,600m2poz.1

229,600RAZEM

m(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż
gąsiorów

NNRNKB
202 0539-01

20

20,500m20,5

20,500RAZEM

kpl.Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnymKNR K-05
0406-02

21

1,000kpl.1

1,000RAZEM

szt.Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie dł 88
cm

KNR AT-09
0104-04

22

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskieKNR AT-09
0104-05

23

2,000szt.2

2,000RAZEM

mAkcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowyKNR AT-09
0104-06

24

41,000m20,5 * 2

41,000RAZEM

mMontaż rynien dachowych o śr. 150 mmKNR K-05
0501-03

25

41,000m20,5 * 2

41,000RAZEM

szt.Montaż rynien dachowych - lej spustowyKNR K-05
0501-06

26

7,000szt.7

7,000RAZEM

szt.Montaż rynien dachowych - denkoKNR K-05
0501-07

27

8,000szt.8

8,000RAZEM

mMontaż rur spustowych o śr. 125 mmKNR K-05
0502-02

28

23,000m6 * 3,5 + 2

23,000RAZEM

szt.Montaż rur spustowych - kolankoKNR K-05
0502-03

29

21,000szt.7 * 3

21,000RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 4540  Użytkownik: Marek_W

- 3 -



Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji

odgromowej lub przewodów wyrównawczych. Montaż do
blachy pokrycia dachu na rogach budynku i przy kominach

KNR-W 5-08
0619-01

30

4,000szt.4

4,000RAZEM

mMontaż przewodów odprowadzających instalacji
odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
ręcznie - pręt o średnicy do 10 mm - roboty w budowli o
wysokości 4-12 m. Zwody na kominach

KNR-W 5-08
0607-02 z.o.

9901-5

31

2,000m2

2,000RAZEM

mMontaż przewodów odprowadzających instalacji
odgromowej na budynkach na drewnie - pręt o średnicy do
10 mm

KNR-W 5-08
0607-01

32

12,000m4 * 3

12,000RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Pozycja: Rozebranie pokrycia z gontów przy kryciu podwójnym. Rozebranie pokrycia dachu z wiórów osikowych wraz z łatami.
	20,5 * 2 * 5,6

	Pozycja: Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I
	229,6 * 0,07 * 0,7

	Pozycja: Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. III
	3

	Pozycja: Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. III; dodatek za każdy dalszy 1 km. Przewóz na odległość do 20 km
Krotność = 19
	3

	Pozycja: Utylizacja zdemontowanych wiórów
	11,25

	Pozycja: Demontaż kolektorów słonecznych 3 panele
	1

	Pozycja: Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku IV
	poz.1 * 0,04

	Pozycja: Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I
	4

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku. Rynny z PCV
	20,5 * 2

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku Rury z PCV
	6 * 3,5 + 1

	Pozycja: Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m
	poz.1

	Pozycja: Łacenie - rozstaw łat 25 cm
	poz.1

	Pozycja: (z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej,wiatrownic
	5,6 * 4 + 20,5 * 2 + 3,5 * 2 + 2,5

	Pozycja: Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm. Wymiana podbicia okapów i szczytów
	5,6 * 4 * 0,3 + 20,5 * 0,5 * 2

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm. deska okapowa i pas podrynnowy
	[0,3 * 20,5 * 2 + 2,5 * 0,3] * 2

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm. wiatrownice
	[5,6 * 4 + 3,5 * 2] * 0,3

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm. Obróbki kominów
	2

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm.obróbka ścian lukarny
	4,5 * 1,5 * 2 + 2,5 * 1

	Pozycja: (z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach
	poz.1

	Pozycja: (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów
	20,5

	Pozycja: Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym
	1

	Pozycja: Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie dł 88 cm
	1

	Pozycja: Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie
	2

	Pozycja: Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy
	20,5 * 2

	Pozycja: Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm
	20,5 * 2

	Pozycja: Montaż rynien dachowych - lej spustowy
	7

	Pozycja: Montaż rynien dachowych - denko
	8

	Pozycja: Montaż rur spustowych o śr. 125 mm
	6 * 3,5 + 2

	Pozycja: Montaż rur spustowych - kolanko
	7 * 3

	Pozycja: Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych. Montaż do blachy pokrycia dachu na rogach budynku i przy kominach
	4

	Pozycja: Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o średnicy do 10 mm - roboty w budowli o wysokości 4-12 m. Zwody na kominach
	2

	Pozycja: Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na drewnie - pręt o średnicy do 10 mm
	4 * 3




