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nadbudowa dachu Al. 1000-lecia przedmiar strona nr: 2

ogó!na charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania iest nadbudowa dachu na budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Nowym Targu przy Al. 1000Jecia 40.
Zakres prac obejmuje:
- rozebranie pokrycia dachu wraz z jego drewnianą podbudową i ociepleniem
- rozebranie obróbek blacharskich i części kominów
- wykonanie nowej drewnianej konstrukcji dachu
- docieplenie stropodachu wełną mineralną
- nadmurowanie kominów wraz z wykonaniem czapek kominowych
_ wykonanie pokrycia dachowego z blachy płaskiej powlekanej łączonei na rąbek podwójny stojący
- wykonanie obróbek blacharskich' montaż nowych rynien z blachy
_ wykonanie zadaszenia balkonów lll-piętra

Nadbudowa istniejącego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego polegająca na

budowie nowej konstrukcji dachu



Nr Podstawa opis robót Jm llośó
Kosztorys Nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

polegająca na budowie nowej konstrukcjidachu
1 Element Roboty rozbiórkowe
1.1 KNR 401/535/4 ]R9_zębra1!e ryn1en 3 b!9chyl 1i9 nadąącej s1Q do uzylku

Wyliczenie ilości robót: 
8,38+37,71 +37,71+13,,15+13,15 1 1o,1ooooo

RMEM: 110,100000 m 110,100
1.2 KNR401/535/6 ]Rozebianleii'11spuslowy9t'7bl9chynlenadającejs!ęq9użytk!

Wyliczenie ilości robÓt' 
6-0,5+2-1,4 5 8ooooo

RMEM: 5,800000 m 5,800
1.3 KNR 401/535/8 |Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp' z blachy

]nle nadającej s1e do uzvlku
Wyliczenie ilości robót'

o.s;(rsl5ilJ,,lsili'il;li;l,żtia3Bl
1117-0,5-(1p+015)-2+0,44*1r0+0,44*0r5 , 2,a15000
2-(1,66-0,5+1,2*0,5+0,44*0,5+3,36.0,5-(0,5+'1,5)+3,8
-015*(019+1r5)+1,1-0,5.2+0t44*(0r5+1 !2)) | 21 r316000
2- (0,44- (1,2+0,5)+0,44-0,85+1,1 5*0,5"2+3,27-0,5"(0,

i 171951 000

i 7,929q00

i 31760000
7,397000

i 21805000
. 1 1 1790000

1,680000
RMEM: 110,064000

okapy
kominy

ściany boczne otwarcla dachu
wyłazy dachowe

,811,25)-Ż)
iz;qo,a4-lit ,łio 

'ła-l 
,oil ,,żl-ó,s;1;li ,,+ili ,o1-zj

' 2* (1,44- 0,5- 2+0.44- 0. 5- 2)

;0, 
7-0,8+0,7*0 r5+4 : 

99"0,5*(0 
: 
B+0r 5)*2

;1 ,43-0,5.(0,5+ 1 !O)-2+0,44- 1 :0+0144*015
5 8. 1.35.0.5"2+0.3.6.6.2
:0.7"0.3"4*2

1 10,064
1.4 KNR 403/1 140/5]Demontaż pĘewodóW uziemiających iodgrornowych na dachu płasklm, p|ęskgwn1k lub pręl

Wyliczenie iloŚci robót: 
30,0+8,0-6;7'0-2+9 o-2+5.o;4 o | 

1 
.l9,oooor

RAZEM:, 'l '19.0000( 1 19,000
t.c Kalkulacja

własna
Demontaz kominków wentylacyjnych z blachy

13,000
1.6 Kalkulacja

własna
Demontaż blaszanych daszków nad kominami

15,000
1.7 KNR 401!212!4 ]Roboty lozbrorkowe, be!91owe czapkl kominowe

Wyliczenie ilości robót: 
1,25-0,55

,,2* 
(1,7 5- 0,55+3 

| 
35-0,55+0, 55

,2-(0,55-3,35+0r55-1,25)
;0r55.1r35"2

,1 ,55*0,55*2
0.8.5,05

,.1 ,55"0,55

1,25)

RAZEM

01687500
6r985000
5r060000
1r485000

1,705000
4,040000
0,852500

20,81 5000 20,815
KNR 40'll35o/1 ]Rozebranie kominówwolno stoiących
Wyliczenie iloŚci robót:

,,0F*1,17*0,44

,0r5-(0,44-1 :66+3r36
,0,5*(0,44-3,27+0,44

0,5*0t44"1,21-2
t0.5*1,44*0,44*2

'0r7"0,5:41990,5-1,Ę-a,44
RAZEM:

0,44!,r0144):2
1,25)"2

0,257490
2r692800
1,988800
0r532400
0,633690
1,14q90q
0,314600
8.1 661 00 m3 8,1 66
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budowie nowej konsirukcji dachu
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Nr Podstawa opis robót Jm llość
3.21

Wyliczenie ilości robót:
ż'6ooooo
7,600000

KNR 202l5'l0/2 Rury spustowe z blachy ocynkowanej' rury spustowe okrągłe o średnicy 1O'cm
(1)

m 7.600

3.22 podwójna rura

9i.9ooooo
RMEM: 97,900000

ą powlekaną, montaż barier śniegowych -
2o2t539t4 ]PrzeclwŚn]egowg
Wyliczenie ilości robót: 

37,0+14,5+7,g+14,5+12,o+12.o
m 97,900

3.23 NNRNKB
202t539t4

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaz barier śniegowych - pojedyncza rura
przeciwŚniegowa

WyIiczenie ilości robót:
4,3+21 .2+4 3+ 5.7 +2 2+ 1 5+2,S+Z, Z+S.A+6.Otffra,

m 61,500

3.24 KNR 15/526/2 ]Analogia MontaŹ s!9p1! k9miatsklch
Wyliczenie ilości robót: ':1+7+7+4+6+6+4+7+7+1

ńAżEtvl
50,000000
50,000000 szt 50,000

a nE KNR 15/526/2 Analogia Montaz ławy kominiarskiej dł. 6'4 m szt 4,000
3.26 KNP 592211 ]Montaz k1alek

W1!!czen ie !loŚci robót:
wentylacyjnych 1 5x'1 5cm Wzdluż okapÓW

i 11J11a5a5a4
RAZEM

a6,oooooo
36,000000 szt 36,00c

3.27 KNRW
2021514t6 (1)

Kominki wentylacyjne stropodachu z blachy 15x15cm
szt 8,00c

328 KNKRB 4111214 Kominki wentylacyine z blachy wraz z wpięciem do pionóv szt '1 1 00c

3.29 KNR 20211604/2 |Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m, nakłady podstawowe
(1) 

l

Wyliczenie ilości robÓt: 
,1'5-(37,71+1 .5+1 '5+37,71+1,5+1 ,5+13,15+'1 ,5+1,5+1

i3, 15+ 1 r5+1 ,5) 170,58000(
RAZEM: 170.58000( 170,580

4 e lemeni- Roooty towarzyszące
4.1 KNR 2021609/1 1 |lzoIacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyl styropianowych gr' 1Ocm - docieplenie boków

i jotwarcla dgghu
Wyliczenie ilości robót:

1.0"4.4-0,5*2
RAZEM:

4
4 m2 4,400

4.2 Kalkulacja
własna

Sprawdzenie d rożności przewodów wentylacyj nych
kpl '1,000

43 Kalkulacja Demontaz i ponowny montaż masztu antenowego wraz z wymianą stalowych odciągów
własna kpl '1 000

44 Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężonych z pręta do Fi'10'mm, dachKNRW
508/604/1
wyliczóńió iiości

jotaski Iry9!e blachą
robót:

38, 1 5+ 1 3,58-2+38,1 5+ 1 ,07+5.89+3.62+3.62+5,89+0,
8 1 + 1,27 - 2+0,54* 2+ 1,7 6+ 5,0 +0,5 4 + 4,46 + 1,22+0,54+ 4,
, 52- 2+0, 54- 2+ 1,31 - 2+0,54- 2+ 1, 5 4" 2+ 0,54- 2+ 5,0g" 2+,
0,792+1,54"2+0,54"2+1,31 -2+0,54*2+4,52*2+0,54*2

t +0,54 + 4,46+ 1,22+0,54+ 1,7 6+5, 0 + 1, 53"2 +0,54- 2+ (7,8
:: 

+6,45+7,8+1,2-5)/0,956+(2,2. 2+1,2*2)10,961 +8.4/0,9

'06+0'5*60 
RA'EM, m 308,617

4.5 KNRW iŁączenie pręta o średnicy do 10.mm na dachu za pomocązłączy skręcanych , złącze
508/618/1 iuniwersalnekrzyŻowe szi 24,000

4.6 KNR s08/619/l Montaz w instalacji uztemiającej lub odgromowej , złącze do rynny okapowej, na dachu szt 9,000
4.7 KNRW

508/61 9/5
Montaz złączy rynnowych, napręŹających i kontrolnych w instalacji odgronlowej lub przewodów
wyrównawczych, złącze kontrolne szt 9,000

4.8 KNR 403/1205/3 lBadanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 1,000

4.9 403112o5l4 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny 8,000
E jElement Zadaszenie balkonów
5.1

i o,ggżst 8
RAZEM:. 0,397518 0,398
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Nr Podstawa opis robót Jm llość
5.2 KNR 712121313 ]Malowanie pędzlem

stosowania
Krotność=2

emalie chlorokauczukowe, konstrukcje szkieletowe, emalia

o,o4- 4- (1.9-2-6+1 45-2'ioil s-ł;o*J o-s-ol
RAZEM:

ogólnego

żo;96ł0oo
20,064000

1)

ilości robót:

m2 20.064
5.3

:twór 42,000
5.4 KNR 403/1016/9 |Mocowanie murłat i płatwi do wieńca i stropodachu DMS - kotwa wklejana M'l2 szt 42,000
5.5 NNRNKB IPokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łatach, dachy do

202153711 125'm2._ ... _.1.......
Wyliczenie ilości robót:

m2 30,600
56 NNRNKB ]obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25'cm

202t541t1 I

iloŚci robót ot-ól-s'ł-ó 
*łe', m2 0'20Ą

5.7 KNR 2o2l1604/2 |Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 'l5 m, nakłady podstawowe
(1)

Wyliczenie ilości robót:
ża;oooooo
21,000000

7,0-3,0
ńazeM: m2 21.000
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