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Wymiana poszycia dachu - Blacha dachówkowa

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
OBMIAR: Wymiana poszycia dachu - Blacha dachówkowa

Wymiana pokrycia dachu1

m2Rozebranie pokrycia z gontów - krycie podwójneKNR 19-01
0531-04

1
d.1

93,930m24,1 * 10,1 + 5,2 * 10,1

93,930RAZEM

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

KNR AT-06
0102-01

2
d.1

4,603t93,93 * 0,07 * 0,7

4,603RAZEM

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

KNR AT-06
0108-03

3
d.1

1,000kurs1

1,000RAZEM

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
d.1

1,000kurs1

1,000RAZEM

tUtylizacja zdemontowanych wiórówKalkulacja
własna

5
d.1

4,603t4,603

4,603RAZEM

mWymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie
zwykłe i kleszcze

KNR-W 4-01
0416-02

6
d.1

10,000m10

10,000RAZEM

mMontaż rur spustowych o śr. 100 mmKNR K-05
0302-02

7
d.1

15,200m2 * 3,5 + 2 * 4,1

15,200RAZEM

szt.Montaż rur spustowych - kolankoKNR K-05
0302-03

8
d.1

8,000szt.4 * 2

8,000RAZEM

mMontaż rynien dachowych o śr. 125 mmKNR K-05
0301-02

9
d.1

20,000m2 * 10

20,000RAZEM

szt.Montaż rynien dachowych - lej spustowyKNR K-05
0301-06

10
d.1

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Montaż rynien dachowych - denkoKNR K-05
0301-07

11
d.1

4,000szt.4

4,000RAZEM

mMontaż rynien dachowych o śr. 100 mmKNR K-05
0501-01

12
d.1

20,200m10,1 * 2

20,200RAZEM

m2Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie
nadającej się do użytku

KNR 4-01
0535-08

13
d.1

15,520m2[20,2 + 4,1 * 2 + 5,2 * 2] * 0,4

15,520RAZEM

mWymiana desek czołowych. WIATROWNICEKNR 4-01
0414-11

14
d.1

38,600m[4,1 + 5,2] * 2 + 10 * 2

38,600RAZEM
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Wymiana poszycia dachu - Blacha dachówkowa

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Mocowanie folii dachowej na krokwiachKNR K-05

0102-01
15

d.1

93,930m2poz.1

93,930RAZEM

m2Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi
do 80 cm

KNR K-05
0104-05

16
d.1

93,930m2poz.1

93,930RAZEM

m2(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach
powlekanych

NNRNKB
202 0421-01

17
d.1

93,930m2poz.1

93,930RAZEM

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

NNRNKB
202 0535-04

18
d.1

93,930m2poz.1

93,930RAZEM

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

NNRNKB
202 0539-01

19
d.1

10,100m10,1

10,100RAZEM

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

NNRNKB
202 0541-02

20
d.1

2,000m22

2,000RAZEM

m(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów
podrynnowych - okapów

NNRNKB
202 0539-02

21
d.1

20,200m10,1 * 2

20,200RAZEM

m(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon
bocznych - wiatrownic

NNRNKB
202 0539-03

22
d.1

18,600m[5,2 + 4,1] * 2

18,600RAZEM

m2Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej.
Wykonanie podbitki okapów i szczytów dachu

KNR-W 2-02
0410-01

23
d.1

15,680m210,1 * 2 * 0,5 + 4,1 * 2 * 0,3 + 5,2 * 2 * 0,3

15,680RAZEM

mMontaż przewodów odprowadzających instalacji
odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
mechanicznie - pręt o średnicy do 10 mm

KNR-W 5-08
0607-03

24
d.1

18,000m4 * 4,5

18,000RAZEM

szt.Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji
odgromowej lub przewodów wyrównawczych

KNR-W 5-08
0619-01

25
d.1

4,000szt.4

4,000RAZEM
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