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wymiana pokrycia dachowego przedszkole PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola.

1 Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola.
1.1 KI

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie, izolacji termicznej  ułożonej luźno na poddaszu przez okres pro-
wadzenia prac

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 KNR 4-04
0506-04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - po-
krycie, wraz z utylizacją

m2

15.25*19.25+15.3*22.45+0.5*14.65*15.25+0.5*15.3*14.6 m2 860.444
RAZEM 860.444

1.3 KNR 4-04
0506-05

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku -
rynny, wraz z utylizacją

m

15.25+15.3+1.0*2 m 32.550
RAZEM 32.550

1.4 KNR 4-04
0506-03

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadającej się do użytku - rury,
wraz z utylizacją

m

8.2*2+2+5.3*2+1.6+5.2*2+2 m 43.000
RAZEM 43.000

1.5 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obrobki krawędziowe, podrynnowe, wraz
z utylizacją

m2

0.25*(19.1*2+15.25+14.65+14.6+15.3+22.45*2) m2 35.725
RAZEM 35.725

1.6 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbka daszków kominów, wraz z utyli-
zacją

m2

0.66*1.56+1.72*0.66+0.8*0.68+0.67*2.48+0.8*0.66+0.66*1.41+1.68*0.66+1.96*
0.68+1.35*1.35+1.69*0.68+0.93*0.66+1.17*0.66+1.57*0.66+1.03*0.66+1.58*
0.66+0.66*1.2+1.19*0.66+0.66*1.2+0.66*1.05

m2 18.450

RAZEM 18.450
1.7 KNR 4-01

0354-13
Analogia - demontaż kratek pcv z kominów - do ponownego montażu szt

(4+5+5+4+2+1+2+3+2+3+1+3+3+2+3)*2 szt 86.000
RAZEM 86.000

1.8 KI
analiza indy-
widualna

Demontaż 4 szt kolektorów dachowych solarnych z przewodami przyłacznymi i
konstrukcją wsporczą. Wyłączenie układu grzewczego.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1

1.9 KNR 4-01
0627-04

Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami solowymi), 2-
krotna, bale i krawędziaki - impregnat ognio i owado odporny

m2

860.44*2 m2 1 720.880
RAZEM 1 720.880

1.10 KNR 4-01
0412-06

Analogia - wzmocnienie konstrukcji dachu - słupy m

36 m 36.000
RAZEM 36

1.11 KNR 4-01
0412-05

Analogia - wzmocnienie płatwi m

20.15+12.5*6 m 95.150
RAZEM 95.15

1.12 KNR 4-01
0412-07

Analogia - zmocnienie konstrukcji dachu - miecze i zastrzały m

4*1.2*6 m 28.800
RAZEM 28.800

1.13 KI
analiza indy-
widualna

Oczyszczenie i przygotowanie deskowania pełnego dachu pod ułożenie folii da-
chowej i prce dekarskie

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.14 KNR 0-15
0517-01

Analogia - ułożenie foli paroprzepuszczalnej o gramaturze min 140 g/m2 i paro-
przepuszczalności powyżej 1700 g

m2

860.444 m2 860.444
RAZEM 860.444

1.15 KNR 0-15II
0517-02

Analogia - przybicie kontrłat o wym. min 4,5*8,0 cm - wymiar dostosowany do sys-
temu pokrycia dachowego i przybicie łat min. 4,5x5,0 cm

m2

860.444 m2 860.444
RAZEM 860.444

1.16 NNRNKB
202 0537-04

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową min.
T18 na łatach, dachy ponad 100 m2  kolor jasny szary, gwarancja producenta na
powłokę lakierniczą minimum 20 lat,

m2

860.444 m2 860.444
RAZEM 860.444

1.17 NNRNKB
202 0539-01

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów - analogia montaż gąsiora
systemowego wg. producenta blachy trapezowej

m
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15.25+15.3 m 30.550

RAZEM 30.550
1.18 NNRNKB

202 0539-02
Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych - okapów m

30.55+1.5 m 32.050
RAZEM 32.050

1.19 NNRNKB
202 0421-02

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

m

15.25+15.3+1.5 m 32.050
RAZEM 32.050

1.20 NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm -
wykonanie rynny koszowej

m2

0.75*20.2 m2 15.150
RAZEM 15.150

1.21 NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm -
obróbka boczna, obrobki kominowe

m2

(0.35+0.2)*(19.25*2+22.45*2+14.6+14.65) m2 61.958
2*0.3*(0.46+1.36+1.52+0.46+0.6+0.48+0.47+2.28+0.6+0.46+0.46+1.21+1.48+
0.46+0.48+1.76+1.15+1.15+1.49+0.48+0.73+0.46+1.37+0.46+0.97+0.46+0.83+
0.46+1.38+0.46+0.46+1.0+0.99+0.46+0.46+0.85)

m2 18.366

0.71*1.61+1.77*0.71+0.85*0.72+0.72*2.53+0.85*0.71+0.71*1.46+1.73*0.71+
2.01*0.73+1.4*1.4+1.74*0.73+0.98*0.71+1.22*0.71+1.61*0.71+1.08*0.71+1.63*
0.71+0.71*1.25+1.24*0.71+0.71*1.25+0.71*1.1

m2 20.465

RAZEM 100.788
1.22 NNRNKB

202 0541-01
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm - pas
pod rynnowy

m2

0.25*(15.3+15.25+1.5) m2 8.013
RAZEM 8.013

1.23 NNRNKB
202 0411-
0103

Analogia - ołacenie boczne kominów w celu montażu pokrycia okładzinowego z
blachy powlekanej

m2

2*((0.66+1.56)*0.76+(1.72+0.66)*1.07+(0.8+0.68)*0.96+(0.67+2.48)*1.25+(0.8+
0.66)*0.96+(0.66+1.41)*0.9+(1.68+0.66)*0.75+(1.96+0.68)*1.12+(1.35+1.35)*
1.26+(1.69+0.68)*0.73+(0.93+0.66)*0.98+(1.17+0.66)*1.12+(1.57+0.66)*1.36+
(1.03+0.66)*0.98+(1.58+0.66)*1.05+(0.66+1.2)*0.88+(1.19+0.66)*0.9+(0.66+1.2)
*0.9+(0.66+1.05)*0.75)

m2 79.215

RAZEM 79.215
1.24 NNRNKB

202 0538-01
Analogia - pokrycie blachą trapezową T8 boków kominów - blacha powlekana kolo-
ru identycznego jak pokrycie dachowe lub inna uzgodniona z Zamawiającym

m2

79.215 m2 79.215
RAZEM 79.215

1.25 KNR 4-01
0322-02

Analogia - montaż ponowny ktarekt wentylacyjnych PCV  w tym część nowych kra-
tek wentylacyjnych - pozostała po demontażu około 75szt- bez prac murarskich

szt

86 szt 86.000
RAZEM 86

1.26 KI
analiza indy-
widualna

Montaż ponowny kolektorów slonecznych z wykonaniem nowego stelażu pod ko-
lektory w ilości 4 szt wraz z napełnieniem nowym grikolem całego układu, odpowie-
trzeniem oraz uruchomieniem systemu.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1

1.27 NNRNKB
202 1027-01

Analogia montaż włazu dachowego przeszklonego wraz z kołnieżem rozmiar mini-
mum 60x60 cm

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2

1.28 NNRNKB
202 0517-
0902

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, zbiorniczki
przy rynnach, blacha grubości 0.55 mm - analogia wykonanie zbiornika do łapania
wody dachowej z dachu łamanego kosza dla powierzchni dachu 220 m2 - element
wykonany z blachy identycznej jak pokrycie dachowe

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1

1.29 NNRNKB
202 0517-
0501

Analogia montaż systemu rynnowego dostosowanego do powierzchni dachu połać
max pow. 350m2 dla dwóch rur spustowych - dobór średnicy i sposobu montażu
dostosować do rozwiązania systemowego dachu

m

15.25+15.3+1.5 m 32.050
RAZEM 32.050

1.30 NNRNKB
202 0519-
0402

Rura spustowa dostosowana do systemu dachowego, podłączenie do istniejącej
kanalizacji deszczowej

m

43 m 43.000
RAZEM 43

1.31 KNR 2-17
0145-0101

Analogia - montaż kominów wentylacyjnych systemowych dla rur wywiewnych
średnicy fi 75 mm wraz z kołnierzem uszczelniajacym - kominek systemowy wraz
z obrobieniem otworu w pokryciu - kominki koloryrtycznie dostosowane do koloru
dachu

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3
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1.32 KNR 2-17

0145-0101
Analogia - montaż kominów wentylacyjnych systemowych dla rur wywiewnych
średnicy fi 150 mm wraz z kołnierzem uszczelniajacym - kominek systemowy  -
kominki koloryrtycznie dostosowane do koloru dachu

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12

1.33 KNR 2-17
0143-0101

Analogia - montaż kominów spalinowych systemowych na otwory kominowe o wy-
miarach 12x25 - z blachy nierdzewnej wraz z uszczelnieniem na pokryciu zada-
szenia kominów

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2

1.34 KNR 2-17
0143-0301

Analogia montaż zwięczenia na kominie wylot 51x51cm  - z blachy nierdzewnej
wraz z uszczelnieniem na pokryciu zadaszenia kominów - konstrukcja zadaszenia
dostosowana do wymiaru komina

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1

1.35 KNR 19-01
1020-01

Analogia - rozebranie obicia okapu z desek m2

22.45*2*1.15+19.1*2*1.05+14.65*1.05*2+1.1*13+1.1*13.2 m2 151.330
RAZEM 151.330

1.36 KNR 2-22
0602-01

Podsufitki drewniane, szkielet z łat m3

listwy nośne 4*0.05*0.04*(19.25*2+13.2+14.65*2+22.45*2+13) m3 1.111
listwy dystan-
sowe

(4*0.05*0.04*(19.25*2+13.2+14.65*2+22.45*2+13))*25% m3 0.278

RAZEM 1.389
1.37 NNRNKB

202 0538-01
Analogia - pokrycie okapu blachą powlekaną trapezową T8, kolorystyka do ustale-
nia z Zamawiającym

m2

151.33 m2 151.330
RAZEM 151.33

1.38 NNRNKB
202 0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm - ele-
menty wykończeniowe

m2

0.1*(19.25*2+13.2+14.65*2+22.45*2+13) m2 13.890
RAZEM 13.890

1.39 KI
analiza indy-
widualna

Koszt ustawienia i eksploatacji rusztowania podczas całośći prac dekarskich kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1
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