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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

1 REMONT DACHU
1

d.1
KNR-W 4-01
0517-05 SST- 4

Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakito-
waniem uszkodzeń

m2 1518,420

2
d.1

KNR 0-22 0527-
01 SST- 4

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu
betonowym bez papy podkladowej

m2 1518,420

3
d.1

KNR 0-22 0529-
06 SST- 4

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy ter-
mozgrzewalnej dkd - wykonanie obróbki kominów

mb obwodu 272,160

4
d.1

KNR 0-22 0529-
04 SST- 4

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer.
30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd-
wykonanie obróbki murów ogniowych

mb 266,080

5
d.1

NNRNKB 202
0842-02 SST- 4
analogia

(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu
ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 -
listwy mocujce papę mocowane na kołki

m 516,240

6
d.1

KNR 0-22 0529-
02 SST- 4

Obróbki dachowe kosza przy zastosowaniu papy ter-
mozgrzewalnej dkd

mb 114,000

7
d.1

KNR 0-22 0529-
04 SST- 4

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer.
30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd-
obróbki czapek murorw ogniowych

mb 266,080

8
d.1

KNR 0-22 0529-
05 SST- 4

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy przy
zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - dodatek za
każde 5 cm szer. ponad 30 cm - obróbki czapek komi-
niarskich z papy termozgrzewalnej.

mb 101,080

9
d.1

KNR 0-22 0529-
04 SST- 4

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer.
30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd-
obróbki czapek kominiarskich

mb 98,800

10
d.1

KNR 0-22 0529-
05 SST- 4

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy przy
zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - dodatek za
każde 5 cm szer. ponad 30 cm - obróbki czapek komi-
narskich
Krotność = 6

mb 98,800

11
d.1

KNR AT-26
0101-09 SST- 4
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki
zbrojącej- -mnontaz siatki zabezpieczajacej otwory ko-
minowe.

m2 11,800

12
d.1

KNR 0-17 2610-
03 SST- 3

Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem pod-
łoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z gotowej suchej mieszanki - nadbuduwki

m2 263,160

13
d.1

KNR AT-31
0702-01 SST- 4

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu na-
rożnikowego

m 252,000

14
d.1

KNR AT-17
0108-04
analogia

Cięcie ścian z betonu niezbrojonego o grubości do 12
cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową- odcicie
pasa na elewacji nadbuduwki

m2 5,800

15
d.1

KNR 0-17 2609-
08 SST- 4

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi me-
todą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw kleją-
cych - ochrona narożników wypukłych kątownikiem me-
talowym

m 251,360

16
d.1

KNR 0-23 0931-
01 SST- 4

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral-
nego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - na-
łożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2 251,360

17
d.1

KNR 2-02 1501-
05 SST- 3

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą  silikonowa  tynków
gładkich zewnętrznych

m2 251,360

18
d.1

KNR 2-15 0209-
04 SST- 6
analogia

Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 50 mm szt. 34,000

19
d.1

KNR AT-27
0503-02 SST- 6

Wklejanie kształtek uszczelniających przy uszczelnianiu
pomieszczeń wilgotnych i mokrych, tarasów, basenów
na masę polimerową + obrobienie wywiewek kanaliz i
wpustow dachowzch.

szt. 20,000

20
d.1

KNR 4-01 0527-
07 SST- 6

Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach po-
nad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm -  uzupeł-
nienie wraz z wymianą przy czytelni

m 8,000

2  REMONT INSTALACJAi ODGROMOWEJ
21

d.2
KNR 4-03 0702-
04 SST- 5

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu
płaskim krytym papą na betonie

szt. 95,000

22
d.2

KNR 4-03 0708-
01 SST- 5

Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej
(zwód poziomy) na uprzednio zainstalowanych wsporni-
kach na dachu płaskim

m 160,000

23
d.2

KNR-W 5-08
0902-03 SST- 5

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - po-
miar rezystancji uziemienia - pierwszy

pomiar 2,000

24
d.2

KNR-W 5-08
0902-04 SST- 5

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - po-
miar rezystancji uziemienia - każdy następny

pomiar 2,000
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