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Mierzi czka_OSP OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 CPV

45260000-7
Remont wi by dachowej i pokrycia dachu

1
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadaj cej si  do u ytku m

25.80 m 25.80
RAZEM 25.80

2
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj cej si  do u ytku m

3.30*2 m 6.60
RAZEM 6.60

3
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich  gasiora, okapów, witatrówek, kominów. z blachy
nie nadaj cej si  do u ytku

m2

25.80*0.30+25.80*0.30+4.70*4*0.25+(0.80+0.55)*2*2*0.25+0.80*0.55*2 m2 22.41
RAZEM 22.41

4
d.1

KNR 4-01
0429-06
analogia

Rozebranie sufitu z boazerii drewnianej tworz cej kasetony ozdobne wraz z listwa-
mi i rozetkami- Rozbiórka z nale yt  staranno ci  w celu ponownego monta u

m2

21.40*8.00 m2 171.20
RAZEM 171.20

5
d.1

KNR 4-01
0511-03

Rozebranie pokrycia z p yt azbestowo-cementowych nie nadaj cych sie do u ytku m2

4.80*2*26.00 m2 249.60
RAZEM 249.60

6
d.1 kalk. w asna

Op ata za transport i utylizacj  p yt azbestowo-cementowych dachowych kg

249.60*17 kg 4243.20
RAZEM 4243.20

7
d.1

KNR 4-01
0430-07
analogia

Rozebranie  wi b dachowych drewnianych wraz z mur atami, deskami
okapowymi, podprzybitkami i wiatrówkami

m2

249.60 m2 249.60
RAZEM 249.60

8
d.1

KNR 2-02
0402-01

Wi ba dachowa o uk adzie j tkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachówk
karpiówk  podwójnie o rozpi to ci 7,5 m

m2

5.40*2*26.20 m2 282.96
RAZEM 282.96

9
d.1

KNR 2-02
0410-03

acenie po aci dachowych atami 38x50 mm,  z tarcicy nasyconej m2

282.96 m2 282.96
RAZEM 282.96

10
d.1

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2

282.96 m2 282.96
RAZEM 282.96

11
d.1

KNR 2-02
0410-04

Kontr aty po aci dachowych atami 38x50 mm,  z tarcicy nasyconej m2

282.96 m2 282.96
RAZEM 282.96

12
d.1

KNR 2-02
0409-06

Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

5.40*4*0.20*0.025 m3 0.11
RAZEM 0.11

13
d.1

KNR 4-01
0414-11
analogia

Monta  desek czo owych m

26.20*2 m 52.40
RAZEM 52.40

14
d.1

NNRNKB
202 0537-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu po aci do 85 % blach
powlekan  trapezow  na atach

m2

282.96 m2 282.96
RAZEM 282.96

15
d.1

NNRNKB
202 0539-01

(z.VI) Pokrycie dachów blach  powlekan  - monta  g siorów m

26.20 m 26.20
RAZEM 26.20

16
d.1

NNRNKB
202 0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blach  powlekan  - monta  pasów nadrynnowych - oka-
pów

m

26.20*2 m 52.40
RAZEM 52.40

17
d.1

NNRNKB
202 0539-03

(z.VI) Pokrycie dachów blach  powlekan  - monta  os on bocznych - wiatrownic m

5.40*4 m 21.60
RAZEM 21.60

18
d.1

NNRNKB
202 0539-04

(z.VI) Pokrycie dachów blach  powlekan  - monta  barier niegowych m
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26.20*2 m 52.40

RAZEM 52.40
19
d.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu ponad 25 cm
- obróbki kominów i czapki

m2

(0.80+0.60)*2*2*0.30+0.85*0.65*2 m2 2.79
RAZEM 2.79

20
d.1

NNRNKB
202 0540-01
analogia

Podprzybitka z blachy  powlekanej trapezowej na szkielecie drewnianym m2

52*0.40 m2 20.80
RAZEM 20.80

21
d.1

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW czone na uszczelki - pó okr e o r. 150 mm m

26.20*2 m 52.40
RAZEM 52.40

22
d.1

KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe z PCW czone na uszczelki - leje spustowe szt

6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00

23
d.1

NNRNKB
202 0546-04

(z.VIII) Rynny dachowe pó okr e z polichlorku winylu - Monta  denek rynnowych szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

24
d.1

NNRNKB
202 0550-04

(z.VIII) Rury spustowe okr e z polichlorku winylu o r. 150 mm m

6*3.30 m 19.80
RAZEM 19.80

25
d.1

NNRNKB
202 0550-08

(z.VIII) Rury spustowe okr e z polichlorku winylu - kolanka o r. 150 mm szt.

18.00 szt. 18.00
RAZEM 18.00

26
d.1 kalk. w asna

Ponowny montaz sufitu z boazerii wraz z elementami dekoracyjnymi tj. listwami i
rozetkami  - UWZGL DNI  ok.15% nowego materia u wraz z jego lakierowaniem

m2

171.20 m2 171.20
RAZEM 171.20

2 Wymiana okien , drzwi oraz lamp plafonowych
27
d.2

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru krat okiennych szt.

10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00

28
d.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00

29
d.2

KNR 4-01
0354-07

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

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

30
d.2

KNR 0-19
1023-05

Monta  okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrób-
 obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - okna o wym. 0,63*0,83; profil pi ciokomorowy,

kolor bia y, okucia obwiedniowe, zestaw dwuszybowy 4/16/4, u=<1,1

m2

0.63*0.83*8 m2 4.18
RAZEM 4.18

31
d.2

KNR 0-19
1023-10

Monta  okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbk
obsadzenia o pow. do 2.5 m2-okna o wy, 1,45x1,45 - parametry j.w.

m2

1.45*1.45*2 m2 4.21
RAZEM 4.21

32
d.2

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

0.88*2.11 m2 1.86
RAZEM 1.86

33
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych o cie y
po wymianie okien i drzwi

m2

((1.45*3*2)+(0.83*2+0.63)*8)*0.20 m2 5.40
RAZEM 5.40

34
d.2

KNR 4-03
1133-07

Demonta  opraw arowych porcelanowych lub plafonier przykr canych szt.

7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00

35
d.2

KNR 5-08
0511-13

Monta  z pod czeniem na gotowym pod u opraw wietlówkowych z blachy sta-
lowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykr canych

szt.

7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
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