
szkoła 12 piotrków POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar
1 budowlane rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-04 0509-
02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na wełnie - kilka
warstw - kosze

m2 3*6*2.8 = 50.400

2
d.1

KNR-W 2-02
1613-04

Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pie-
szych o konstrukcji drewnianej

m2 3*1 = 3.000

3
d.1

KNR 4-04 1101-
02 1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 25 km -
wywóz  odpadów w tym uciążliwych (np. wełna mineralna, pa-
pa) - wraz z opłatą za składowanie na wysypisku

m3 50*0.05 = 2.500

4
d.1

KNR-W 2-02
0534-06

Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem (wymiana istnie-
jących wpustów)

szt. 3

5
d.1

KNR-W 4-01
0518-03

Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat
do 1.0 m2 - usunięcie purchli

szt. 35

6
d.1

KNR 0-22 0529-
04
analogia

Obróbki dachowe murów ogniowych, kominów,itp. pasem papy
szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej

mb (45+6)*2+(4.7+5.85)*2+(0.6*4)*3
= 130.300

7
d.1

KNNR 2 0507-
02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - m2 6*45+4.7*5.85 = 297.495

8
d.1

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy
stalowej ocynkowanej, poliester kolor - obróbki dachu i daszku
wejściowego,rzygacz

m2 (0.45+0.5)*45+2*(45+6)*0.3+
(0.45*(4.7+4.7+5.85))+2 = 82.213

2 instalacje elektryczne
9

d.2
KNNR 9 0601-
07

Demontaż zwodów poziomych naprężanych instalacji odgro-
mowej - fi 8 mm FEZN

m (45+6)*2 = 102.000

10
d.2

KNNR 5 0601-
05

Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome -fi 8 mm
FEZN (w tym wsporniki)

m (45*2+4*6) = 114.000

11
d.2

KNNR 5 0611-
12

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wy-
równawczych z pręta o śr.do 18 mm na dachu - zaciski

szt. 15
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