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Uzupełnienie i wymiana obróbek blacharskich na dachach PKiN w WarszawiePRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Uzupełnienie i wymiana obróbek blacharskich na dachach PKiN w Warszawie

1 KNR-W 4-01
0537-02 z.o.
2.7. 9901 

Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy
ocynkowanej - roboty na wysokości 20 m

m2

Strefa E 5,1*1,1 m2 5,61
Strefa K 2,5*1,1 m2 2,75

RAZEM 8,36
2 KNR-W 4-01

0540-02 z.o.
2.7. 9901 

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pa-
sów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej - roboty
na wysokości 20 m

m2

Strefa E i B -
gzyms-praca
z podnosnika

(3,6+1,9+5,3+14,3+5,3+34,1+33,0+14,1)*1,0 + (4,3+12,7+4,3)*1,1+(3,6+11,0+
3,6)*1,1

m2 155,05

 
 
 
 
 

RAZEM 155,05
3

kalk. własna
praca podnośnika koszowego- wymiana pokrycia gzymsu -strefa E i B kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4 KNR-W 4-01
0540-02 z.o.
2.7. 9901 

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pa-
sów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej - roboty
na wysokości 20 m

m2

Strefa  A i W-
strona
wschodnia

(14,2+32,0+12,0+32,0+32,8+17,1)*1,1 m2 154,11

Strefa W bal-
kon

(4,9*2+14,2)*1,1 m2 26,40

strefa D (59,5- 15,0-10,0+37,4+3,0+5,4+13,8+35,2-4,0+37,4)*1,1 m2 178,97
Strefa D bal-
kon

(3,5+12,0+3,5)*1,1 m2 20,90

Strefa K bra-
ma wjazdowa

24,0*1,1 m2 26,40

Strefa G bal-
kon

(4,9*2+14,2)*1,1 m2 26,40

RAZEM 433,18
5 KNR-W 4-01

0538-02 z.o.
2.7. 9901 

Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z bla-
chy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi - roboty na
wysokości 20 m

m2

strefa E-
czapki komi-
nowe

1,5*1,8*3 m2 8,10

RAZEM 8,10
6 KNR 4-01

1212-01 z.sz.
2.2 9912-02 
analogia

Jednokrotne malowanie ochronne farbą poliwynylową np.  RADOWIL GR obróbek
blacharskich - praca na wysokości 10-20 m

m2

strefa E (63,8*2+35,2*2+4,4*2+5,7*2)*1,1 m2 240,02
strefa A (22,0*2+41,8)*1,1 m2 94,38
strefa K (18,2+4,5+18,8+4,5+17,8+24,0)*1,1 m2 96,58

RAZEM 430,98
7 KNR 4-01

1212-01 z.sz.
2.2 9912-02 
analogia

Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowa-
nych jednokrotnie - praca na wysokości 10-20 m

m2

strefa K -pra-
ca zpodnoś-
nikiem koszo-
wym

87,8 m2 87,80

strefa G - bal-
kon

(4,3+12,7+4,3)*1,1 m2 23,43

RAZEM 111,23
8

kalk. własna
praca podnosnika koszowego-malowanie obróbki blacharskiej gzymsu kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

9 TZKNBK I
0839-01
analogia

Ręczne przenoszenie zdemontowanych elementów stalowych / Analogia blach sta-
lowych o ciężarze do 50 kg w jednym poziomie na odl.do 10 m

t

2,72 t 2,72
RAZEM 2,72
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10 TZKNBK I

0839-02
analogia

Ręczne przenoszenie zdemontowanych elementów stalowych / Analogia blach sta-
lowych o ciężarze do 50 kg - za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie - do-
celowo do 50 m
Krotność = 4

t

2,72 t 2,72
RAZEM 2,72

11 KNR AT-06
0101-01
analogia

Ręczny załadunek materiałów budowlanych - zdemontowanych obróbek blachars-
kich z blachy stalowej ocynkowanej - samochody lub przyczepy skrzyniowe

t

2,72 t 2,72
RAZEM 2,72

12 KNR 5-16
0301-20
analogia

Transport pionowy za pomocą żurawia samochodowego ładunku aparatów, urzą-
dzeń, konstrukcji lub sprzętu o masie do 200 kg na wysokość do 30 m

szt.

6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00

13 KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych obróbek blacharskich
z blachy stalowej ocynkowanej na odległość 1 km

m3

1,20 m3 1,20
RAZEM 1,20

14 KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych obróbek blacharskich
z blachy stalowej ocynkowanej za każdy następny 1 km - docelowo 30 km
Krotność = 29

m3

1,20 m3 1,20
RAZEM 1,20

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 2883 Użytkownik: Turzyński Konrad
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/

