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Ignaców OSP Termo OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Termomodernizacja cian zewn trznych
1

d.1 kalk. w asna
Demonta  i ponowny monta  szyldów, opraw,itp szt

3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00

2
d.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru o cie nic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

11.00 szt. 11.00
RAZEM 11.00

3
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych i parapetów zewn. itp. m2

<ogniomury>(14.00*2+11.00)*0.40 m2 15.60
<parapety>1.45*4*0.25+0.85*0.25*6+1.50*0.25 m2 3.10
<daszek n/wej ciem>(1.20*2+2.30)*0.20+2.30*0.15 m2 1.29

RAZEM 19.99
4

d.1
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru o cie nic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

5
d.1

KNR 2-02
1203-02
kalk. w asna

Drzwi stalowe pe ne malowane proszkowo lakierem poliestrowym, wype nione izo-
latorem termiczno-akustycznym (pianka lub we na mineralna) o wsp. k<=2,6w/
m2K. Drzwi antyw amaniowe kl. B wyposazone w 2 zamki patentowe i klamk .; z
obróbk  o cie y tj. uzupe nieniem tynków o cie y i pomalowaniem f.emulsyjn

m2

1.00*2.00 m2 2.00
RAZEM 2.00

6
d.1

KNR 4-01
0535-05
analogia

Rozebranie i ponowny monta   rur spustowych na nowych uchwytach- nadaj cej
si  do u ytku - wsp. do R=2,00

m

3.60 m 3.60
RAZEM 3.60

7
d.1

KNR 4-01
0524-08
analogia

Dodatkowe nak ady do wykonania przeróbki sztucerów przy gzymsie dla odsuni -
cia rur spustowych pcv od cian budynku - kolanka

kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

8
d.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu ponad 25 cm
- parapety zewnetrzne z blachy powlekanej  w kolorze br zowym

m2

<ogniomury>(14.00*2+11.00)*0.60 m2 23.40
<parapety>1.45*4*0.37+0.85*0.37*6+1.50*0.37 m2 4.59
<daszek n/wej ciem>(1.20*2+2.30)*0.25+2.30*0.20 m2 1.64

RAZEM 29.63
9

d.1
KNR-W 4-01
0519-02

Naprawa pokry  dachowych pap  termozgrzewaln  - dwuwarstwowe pokrycie z
papy podk adowej oraz papy wierzchniego krycia grubo ci 4,7 mm - daszek n/wej-
ciem

m2

1.20*2.30 m2 2.76
RAZEM 2.76

10
d.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego pod a pod docieplenie metod  lekk -mokr  - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

ciany>14.00*2*4.20+11.00*3.60+11.00*4.30 m2 204.50
<o cie a>(1.40*3*4+(1.45*2+1.40)+(0.80+0.94*2)*6)*0.15 m2 5.58
<minus otwory>-(1.45*1.10+1.40*1.40*4+1.00*2.00+3.15*3.30) m2 -21.83

RAZEM 188.25
11
d.1

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego pod a pod docieplenie metod  lekk -mokr  - dwukrotne
gruntowanie emulsj  gruntuj ca w danym systemie

m2

188.25 m2 188.25
RAZEM 188.25

12
d.1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi frezowanymi gr 10cm EPS 70
040 - przyklejenie p yt styropianowych do cian

m2

188.25-5.58 m2 182.67
RAZEM 182.67

13
d.1

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi gr. 2cm - przyklejenie p yt sty-
ropianowych do o cie y

m2

5.58 m2 5.58
RAZEM 5.58

14
d.1

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - przymocowanie p yt styropia-
nowych za pomoc  dybli plastikowych do cian z ceg y

szt

188*4 szt 752.00
RAZEM 752.00

15
d.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi -- przyklejenie warstwy siatki
na cianach

m2

182.67 m2 182.67
RAZEM 182.67

16
d.1

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi  - przyklejenie warstwy siatki
na o cie ach

m2

5.58 m2 5.58
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RAZEM 5.58

17
d.1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - - ochrona naro ników wypuk-
ych k townikiem metalowym

m

<narozniki cian>3.60*2+4.30*2 m 15.80
<o cie a>(1.40*3*4+(1.45*2+1.40)+(0.80+0.94*2)*6)+(0.94*2+0.8)*6 m 53.26

RAZEM 69.06
18
d.1

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapia-
nej  gr. 1,5
 mm wyk. r cznie na uprzednio przyg. pod u - na enie podk adowej masy tyn-
karskiej

m2

188.25 m2 188.25
RAZEM 188.25

19
d.1

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapia-
nej  gr. 1,5 mm wyk. r cznie na uprzednio przyg. pod u - ciany p askie i po-
wierzchnie poziome

m2

182.67 m2 182.67
RAZEM 182.67

20
d.1

KNR 0-23
0933-04

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapia-
nej gr. 1,5 mm wyk. r cznie na uprzednio przyg. pod u - o cie a o szer. do 15

m2

5.58 m2 5.58
RAZEM 5.58

21
d.1

KNR 0-23
0933-07

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor.  o fakturze nakrapia-
nej  wyk. r cznie na uprzednio przyg. pod u - dodatek za pasy o innej barwie o
szer. do 100 cm

m2

188.25 m2 188.25
RAZEM 188.25

22
d.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki oraz k towników - spód i boki daszka wej ciowego, ko-
miny ponad dachem, ogniomury od wewn trz, s upy wejscia

m2

1.00*2.00+(1.00*2+2.00)*0.10+14.00*2*0.30+11.00*0.40+(0.80+0.50)*2*1.00*2+
0.90*2*2.50

m2 24.90

RAZEM 24.90
23
d.1

KNNR 2
1004-01

Akrylowe tynki dekoracyjne nak adane r czne -  o gotowej konsystencji odpornej na
wp ywy atm., gr. 2,0 mm- ogniomury ponad dachem od wewn trz, kominy ponad
dachem, spody daszków wej ciowych,

m2

24.90 m2 24.90
RAZEM 24.90

24
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych okr ych w cianach z cegie  - kominy szt.

12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00

25
d.1

KNR 2-02
1612-01

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysoko ci do 4 m m2

14.00*4.20*2+11.00*4.30 m2 164.90
RAZEM 164.90

26
d.1

Czas pracy rusztowa  - nale y przyj  238,00 m-g
(poz.)

27
d.1

KNR 2-02
0925-01

Os ony okien folia polietylenowa m2

22.00 m2 22.00
RAZEM 22.00

28
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12

Wywiezienie materia ów z rozbiórek spryzmowanego samochodami samowy adow-
czymi na odleg  10 km wraz z op ata za ich utylizacj

m3

1.0 m3 1.00
RAZEM 1.00
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