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" , , REMONTSLJbVNKU REMIZY OSP W MIEJSCOWOŚCI MOTKOWICE

'.:f-Oane tecł1hihźn~ b~dynku:
,:'Wymiary zewnętrzne 23,90x9,95m
, , : Powierzchnia zabudowy ok. 238 m2

" Powierzchnia użytkowa ok. 178,50 m2
: Wysokośc budynku ok. 9,05 m

.-:.\"}"';" : . .' :~<.;.::~.r..:... : .:.~:-'.;: . .'

";Zakres pla:nowanych robót budowlanych:
. : .... : .' ': .

';t~Wymianaczęści konstrukcji dachu, jego elementów wraz z pokryciem
,',' 2. Wymiana orynnowania i obróbek blacharskich



. OSP Motkowice PRZEDMIAR

Lp. Podstawa .. Opis i wyliczenia I j.m. I Paszcz Razem
1 ..' . REMONT OSP MOTKOWICE

..:, .. 1.1 . .•.... WYMIANA POKRYCIA DACHU - część świetlicowa
1 KNR 4~O1... Rozbiórka pokrycia. z dachówki m2

. 'd.1 .1 0508-03" .' . .
.' .,

... • I (5.30+2~68)*18.05*2+2.4 *2.82*0.5*2 m2 294.846
RAZEM 294.846

. 2 KNR 4-01 Demontaż gąsiorów m
.. d.1. 1 0504-08'

analogia:
..

18.05+2.80 .m 20.850
.. RAZEM 20.850

3 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m..
d.1.1 0535-04 •..

: .',.: .... ,.
.... :',:.- .. 18.05*2-4.2-2.8 m 29.100. .,.

RAZEM 29.100
4 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

d.1.1 0535-06:
3.75*2+3.75 m 11.250

... RAZEM I 11.250
5 KNR 4-01 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koł. m2

d.1.1 0535-08. nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
. (5.3+2.68)*2*0.3+0.3*2.5*2+0.25*2.5 m2 6.913

. ~' RAZEM 6.913.

6 KNR 4-01 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu po- m3
d.1.1 0310-02

'.
nad 0.5 m3 - komin z cegły klinkierowej na zaprawie systemowej
2.11*1.35*0.38 m3 1.082

. RAZEM 1.082
7 KNR 4-0l Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow- m3

.. d.1.1 0108-11. czym i na odległość do 1 km wraz z utylizacją
poz.1 *0.04+poz.2*O.01 m3 12.002

RAZEM 12.002
8 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy/adow- m3

d.1.1 0108-12 czymi - za ~ażdy następny 1 km
Krotność ~

:ooz.1 *0.04+poz.2*0.01 m3 12.002
RAZEM I 12.002

9 KNR 4-01 Wymiana łacenia d~chu pod pokrycie dachówką o odstępie łat po- m2
d.1.1 0414-10 nad 16 cm

(5.30+2.68)* 18.3*2+2.4 *2.82*0.5*2 m2 298.836
.

RAZEM 298.836
10 KNR 4-01 Wymiana desek czołowych m Id.1.1 0414-11 ...

(5.30+2.68)*2+29.1+2.5*2 m 50.060
... RAZEM 50.060

11 KNR 4-01 Wymiana. elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt. ..
d.1.1 0412-01

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

12 KNR 4-01 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i m

65.0001
.. d.1.1 0412-02. kleszcze

65 '. m
.,.; RAZEM 65.000

13 KNR 4-01 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny m
.. d.1.1 0412-04

12 m 12.000
RAZEM 12.000

14 KNR 4-01 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie m
d.1.1 0412-05 :

14 m 14.000
RAZEM 14.000

15 KNR 4-01 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy m

I 6.5001
d.1.1 O412-06

6.5 m.
RAZEM 6.500

16 KNR AT-09 Kontrłaty 50x25 mm m2
d.1.1 O101-06' ..

analogia
(5.30+2.68)*18.3*2+2.4 *2.82*0.5*2 .. m2 298.836

'. RAZEM 298.836
. 17 KNR AT-09 . Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw m2

Id.1.1 O103-02. kontrłat 0,80 m
'. (5.30+2.68)*18.3*2+2.4 *2.82*O.5~2 m2 298.836

RAZEM I 298.836
18 KNR 0-1511 Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymia- m2

I Id.1.1 O519-02 rach modułu fali 18.33x35.0 cm



OSP Motkowice PRZEDMIAR

. ',' :: 20 KNRAT-09 ' Akcesoria do pokryć dachowych - plotek przeciwśniegowy system 0- m
-: .'.:' d.1.1 0104-06: .'Wy w kolorze pokrycia dachu - drabinkowy z uchwytami do blacho-

dachówki .
29.5 m

Rury spustowe okrągłe o śr. 15. cm - z blachy ocynkowanej - blacha m
stalowa powlekana' ,

(z. \fI) 'Obró~ki blacharskie z blachy powlekanej o szer.'N rozwinięciu m2
do 25 cm - J:lodbitka okapu na szczycie szer ok 25 cm- blacha po-
wlekana trapezowa T8
0.3* (5.30*2+ 2.68 *2+2.5*2)

31.648

29.500

29.100

.11.250

, 29.500,
RAZEM

29.100
RAZEM

I Paszcz I Razem
298.836

RAZEM 298.836

20.850
RAZEM 20.850

11.250
I RAZEM

2.000
8.803
3.840
8.730

7.275

1.000

I RAZEM

6.288

2.500

j.m.
m2

mb

mb

m

m

m

m2
m2
m2
m2

m2

m2

m2

,

11.25

(z.vl) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu m2
do 25 cm
0.4*{2. 1*2+0.4*2)
0.42* (5.30*2 +2.68*2 +2.5*2)
0.6*3.2*2
29.10*0.3

29.10*0.25

Podstawa. I Opis iwyliczenia
. '(5.30+2.68)*18.3*2+2.4*2.82*0.5*2

lp.

22 KNR 2-02
d.1.10510-04

. analogia;

23 NNRNKB
d.1.1 2020541-01

komin .;"
wiatrówki. '
kosze
pas podryn-:-
nowy
pas nadryn-
nowy .
obróbka sy- 1.
reny' '

24 NNRNKB
. d.1.1 2020541-01

analogia.
wiatrówki
szczyty
okap nad fa- 0.5*(2.5*2)
cjatą s'zer 50
cm

:

,'.:

21 KNR 2-02 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej
d.1.1 0508-04

,: ....:,.: .. :, 29.1 '

;t
'.' .':, 19 KNR(f-1511. Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej o szerokości mo-

d.1.1 0521-02. , dułu fali do 20.0 cm
.', . ;. 20.85

"

28 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m
d.1.2 0535-06! ' .

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow- m3
czymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją
!00z.25*0.04+00z.26*0.01 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow- m3
czym i - za każdy następny 1 km
Krotność = 4
Doz.25*0.04+00z.26*0.01 m3

3.75*2

8.788

5.900

7.500

94.164

4.788

3.826

3.826

11.800

RAZEM

94.164
RAZEM

5.900
RAZEM I

11.800
RAZEM

7.500
RAZEM

4.788
I RAZEM I

3.826
RAZEM

3.8261
RAZEM

I 98.154

m2

m

m

m

m

.m2.

m

m2

m2

1

m2
m2

WYMIANA POKRYCIA DACHU - część garażowa
Rozbiórka pokrycia z dachówki

Demontaż gąsiorów

5.90

'(5.30+2.68)*5.90*2

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

5.90*2

Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat po-
nad 16 cm
.(5.30+2.68)*6.15*2

1.2
25 KNR 4-01

d.1.2 0508-03

29 KNR 4-01 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koł-
d.1.2 0535-08; nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku'

.•• 1(5.3+2.68)*2*0.3

27 KNR 4-01
.. d.1.2 0535-04'.

30 KNR 4-01
d.1.20108-11

26 KNR 4-01
'.d.1.2 0504-08 .

analogia,

32 KNR4-01
d.1.2 0414':10, ..

I
31 KNR 4-01

. d.1.2 0108-12



4.788

4.500

3.000

7.500

6.150

98.154

98.154

98.154

12.300

12.300

28.260

10.086

12.000

14.000

Razem
98.154

Paszcz
RAZEM

. 28.260.
RAZEM

14.0.0.0
RAZEM

12.0.0.0
RAZEM

3.0.00
RAZEM

4.500
RAZEM

98:154
RAZEM

98.154
RAZEM

98.154
RAZEM

6.150
RAZEM

12.30.0
RAZEM

1'2.30.0
..

RAZEM

7.50.0
I RAZEM

6.70.3
1.845

1.538

RAZEM

4.788

RAZEM

j.m.

m2

m2

m2

mb

m

m

m

m

m

m

szt.

m

m

m

m

m2

m

szt.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

. : ;'~ '. ~. ,

,::. 46 NNRNKB (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu m2

-d~ 1.2 2o.2o.541-Q1 do 25 cm - podbitka okapu na szczycie szer ok 25 cm- blacha po-
• analogia' wiekana. trapezowa,TS

I.. . wiatrówki '. 0..3*(5.30.+2.68)*2
.". ,'.' szczYtv .'

:.' 42 KNR A T::o.9 Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy systemo- m
I: ~..1.2 0.1o.4-o.6.:~ .'. wy w kolorze pokrycia dachu - drabinkowy z uchwytami do blacho-

dachówki ;
,.::' .' . 6.15*2

.,:7 .-: :' .-:
.' 43 KNR 2-0.2:. Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej
'd.1.2o.5o.8-o.4 .... ,. ":'. .. . ..

. '. ') .' 6.15*2
c': -,o -;c .,:,'

'. c::';' 44 KNR 2-0..2.... , Rqry spListowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej - blacha m
. d.1.2 0.510.-04:... stalowa powlekana

analogia:." ..
." 7.5""':
. :.' . ,:,,; .:•... 1:.,

T:: 45 NNRNKB".;:" (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu m2

< d.1~2 20.20.541-01 do 25 cm
;;> .' wiatrówki ~;}~0..42*(5;30.+2.68)*2

pas pódryh'::,:: 9.-.15*0..3':.:.
nowy ... ~".-..:..... ~.. ", ,
pas nadrYl'ł':::~6.15*0..25
nowv ..... i'

•... Lp. Podstawa
.:.' ',. ' .• :co. .

:::r .........c1~l~~~1~~t~h':L .~~Tra:hadesek czołowych
: ;.. : . . '.'':: ':'~ '5.30+2:68)*2+6.15*2
, ~ .; .. : ,,:< ~~T:.: '

,::.;;; 34 KNR 4-0.1.:< Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi

);: : :'! .d~1~2 o.412-o.t,~".':;;' 14 ;.' .
{,:.> ..,
.';~'. 35 KNR 4-0.1 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i

'::~.:.: :.;:~:1.2 o.412-o.~,.:... ~~szcze ...

.:: ... ,:, ...:...+~:<.;»:.36 KNR4-o.t.%:yYymiana ~Iementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny m

1~'\...?'1.2 o.412~~4:1i}~(03".: .:'~.' i :.' . •

:.f. : ..:- .
'; -., • 37 KNR 4-0.1 :.';: Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie
;.d.1.2 0.412-0.5; : i,' . .
,.. ' .' ..;:.:;:' 4.5"

..\ '.:,.; :

,,:.'.::, -38 KNR AT-09., Kontrłaty 5o.x25 mm
':"d~ 1.2 0.1o.1~o.6~':"::\; ..

I"'.. anaIOgi~:~::~::.:;':}5;.3d~2:68)*6.15*2.
.~; , .' .:.
,; .:: :., 39 KNR AT-o.9' Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw
..~:1>:d.12 o.1o.3-o.2:!.:>' kontrłat 0.,80.m
): .:.... •... ( ..:.:;.;....: 15.30.+2.68)*6.15*2 m2

) .. ,~". ': ".'Y"::" .,' ..... ,: .. '.' .

L:}:,;: ...40. KNR 0.-151'...,:..pokrycie'dachó~ blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymia- m2

. :;: 'd.1.2 0.519-0.2 :.::.;.'. racb modułu fali 18.33x35.o. cm
',';' ..;' :. .:.:::.:.: ,(5'.3()+2.68~6.15*2'
.:: .'.:, .• ,'; :'J.'.; ~ .
\. ::.:.41 KNR 0.-1.511•. Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej o szerokości mo- mb
. ,d.1.2 0.521-0.2':' dułu fali do 20..0.cm
: :::.. l •.. j " 6.15

.: .;. > '.

,/
!ft
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