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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techPodstawaLp.
Kominy i wentylacja45453000-7

45331210-1
1

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNNR-W 3
1013-01

1
d.1

100,000m2100,00

100,000RAZEM

sztWykucie otworów w ścianach o głębokości do 1
ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowej

KNR 4-01
0346-03
analogia

2
d.1

7,000szt7

7,000RAZEM

gnia
zd.

Wykucie otworów w ścianach o głębokości do 2
ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowej

KNR 4-01
0346-06
analogia

3
d.1

8,000gnia
zd.

8

8,000RAZEM

sztWykucie otworów w ścianach o głębokości 4
ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowej - krotność=2
Krotność = 2

KNR 4-01
0346-06
analogia

4
d.1

2,000szt2

2,000RAZEM

szt.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o
grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

KNR 4-01
0333-08

5
d.1

6,000szt.6

6,000RAZEM

mPrzewody dymowe z blachy stalowej, kołowe, o
śr. 150 mm - EXINOX 08 lub Schiedel Prima
Plus

KNR 2-17
0116-03
analogia

6
d.1

11,900m2,35 + 2,85 + 2,35 + 2,85 + 0,50 + 1,00

11,900RAZEM

mbFrezowanie przewodów kominowych do średnicy
co najmniej 350 mmkalk. własna

7
d.1

15,980mb15,98

15,980RAZEM

mMontaż wkładu kominowego o śr. 150 mm -
EXINOX 08 lub Schiedel Prima Plus

KNR 2-17
0121-01

8
d.1

79,900mpoz.7 * 5

79,900RAZEM

otw.Przebicie otworów w stropach drewnianych o
grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych

KNR 7-28
0207-08

9
d.1

7,000otw.7

7,000RAZEM

mMontaż przewodu wentylacyjnego
dwupłaszczowego 150/225 ze stali kwasowej

KNR 2-17
0121-03

z.o.3.3. 9903
analogia

10
d.1

16,170m9,80 + 6,37

16,170RAZEM

mMontaż przewodu kominowego w systemie
DUALINUX lub Schiedel CS fi 150

KNR 2-17
0121-03

z.o.3.3. 9903
analogia

11
d.1

13,230m6,86 + 6,37

13,230RAZEM

szt.Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach i
sufitach

KNR 4-01
0322-02
analogia

12
d.1

6,000szt.6

6,000RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.6.300.9  Nr seryjny: 3198

- 3 -



Dach2

mRozebranie rynien z blachy nie nadającej się do
użytku

KNR 4-01
0535-04

19
d.2

39,440m13,04 + 12,89 + 2,445 * 2 + 4,31 * 2

39,440RAZEM

m2Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku

KNR 4-01
0535-08

20
d.2

19,179m2poz.19 * 0,22 + (2,38 * 2 + 2,585 * 2) * 0,40 +
(1,10 * 2 + 0,55 * 4 + 2,26 * 2 + 1,40 * 4) * 0,25 +
(2,83 * 2 + 2,97 * 2) * 0,25

19,179RAZEM

m2Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki
pojedynczo

KNR 4-01
0508-01

21
d.2

297,019m216,32 * 8,48 * 2 - 2,68 * 3,28 - 2,68 * 3,43 - (1,68
* 3,28 + 1,68 * 3,43) / 2 + (2,445 + 4,445) / 2 *
2,38 * 2 + (4,31 + 6,31) / 2 * 2,585 * 2

297,019RAZEM

kplOkna poddaszy -wyłazy dachowe rozbiórkaKNR-W 2-02
1016-03
analogia

22
d.2

2,000kpl2

2,000RAZEM

m2Zabezpieczenie dachu brezentem (na czas
wykonywania robót)

KNNR-W 3
1013-01
analogia

23
d.2

297,019m2poz.21

297,019RAZEM

mWymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
krokwie zwykłe, kleszcze, murłaty, jętki, płatwie
(przyjęto 5% przy rozstawie 90 cm)

KNR 4-01
0412-02

24
d.2

16,050m16,05

16,050RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techPodstawaLp.
mMontaż zewnętrznego komina wentylacyjnego

dwupłaszczowego 150/225 ze stali kwasowej
KNR 2-17
0121-02

z.o.3.3. 9903
analogia

13
d.1

21,645m5,055 * 2 + 2,295 + 9,24

21,645RAZEM

mMontaż zewnętrznego komina wentylacyjnego -
przedłużenie istniejących przewodów

KNR 2-17
0121-02

z.o.3.3. 9903
analogia

14
d.1

5,125m2,94 + 1,185 + 1,00

5,125RAZEM

kol.Rusztowania ramowe warszawskie
jednokolumnowe wysokości do 10 m Wysokość
transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji
8,00 m.

KNR 2-02
1611-04 z.sz.

2.12. 9918

15
d.1

5,000kol.5

5,000RAZEM

mOdgruzowanie przewodówKNR 4-01
0310-06

16
d.1

10,300m10,30

10,300RAZEM

kpl.Drzwiczki rewizyjneKNNR 4
0142-03

17
d.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

szt.OdskraplaczKNR 2-17
0136-01

18
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techPodstawaLp.
m2Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne

konstrukcji drewnianej - przyjęto 0,7 m2 / 1 m2
KNR 7-12
0102-01
analogia

25
d.2

207,913m2poz.21 * 0,7

207,913RAZEM

m2Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i
krawędziaków metodą smarowania preparatami
solowymi

KNR 4-01
0627-04

26
d.2

207,913m2poz.25

207,913RAZEM

m2Wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw
krokwi 80 do 100 cm

KNR K-05
0102-03

27
d.2

297,019m2poz.21

297,019RAZEM

m2Mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym
deskowaniu

KNR K-05
0103-02

28
d.2

297,019m2poz.27

297,019RAZEM

m2Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem
pełnym, rozstaw krokwi 80 do 100 cm

KNR K-05
0104-03

29
d.2

297,019m2poz.27

297,019RAZEM

m2Montaż łat pod dachówki profilowane przy
rozstawie krokwi 80 do 100 cm

KNR K-05
0105-03

30
d.2

297,019m2poz.27

297,019RAZEM

m3Przemurowanie przewodów kominowych i
wentylacyjnych z cegły na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej

KNNR-W 3
0312-01

31
d.2

2,000m3{przyjęto} 2,00

2,000RAZEM

m2Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy
cementowej na kominach - przyjęto 50%
powierzchni

KNR 4-01
0701-03

32
d.2

49,410A (Obliczenie pomocnicze)

24,705m2poz.32A * 50%

24,705RAZEM

m2Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych
kat. III o podłożach z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w
1 miejscu ) - kominy - przyjęto 70% powierzchni

KNR 4-01
0726-01

33
d.2

34,587m2poz.32A * 70%

34,587RAZEM

m2Malowanie kominów- farba białaKNR 0-33
0128-01

34
d.2

49,410m2poz.32A

49,410RAZEM

m2Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z
dachówki ceramicznej - co druga mocowana -
KORAMIC Holenderka Cavus 14 naturalna
czerwień lub zbliżoną

KNR K-05
0301-07

35
d.2

297,019m2poz.27

297,019RAZEM

mDodatkowe nakłady na obróbkę szczytów
dachów dachówkami szczytowymi profilowanymi
- KORAMIC Holenderka Cavus 14 naturalna
czerwień lub zbliżoną

KNR K-05
0305-01

36
d.2

44,330m8,45 * 4 + 2,68 * 2 + 2,585 * 2

44,330RAZEM

mWykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką
ceramiczną profilowaną

KNR K-05
0303-03

37
d.2

27,075m16,32 + 4,445 + 6,31

27,075RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techPodstawaLp.
szt.Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż

elementów uzupełniających - gąsior początkowy
KNR K-05
0303-08

38
d.2

4,000szt.4

4,000RAZEM

kplOkna poddaszy -wyłazy dachowe fabrycznie
wykończone

KNR-W 2-02
1016-03

39
d.2

2,000kpl2

2,000RAZEM

mWykonanie połączenia połaci ze ścianami -
boczne

KNR K-05
0402-02

40
d.2

11,600m2,83 * 2 + 2,97 * 2

11,600RAZEM

mObróbka kominówKNR K-05
0402-03

41
d.2

14,520m1,10 * 2 + 0,55 * 4 + 2,26 * 2 + 1,40 * 4

14,520RAZEM

m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu do 25 cm

NNRNKB
202 0541-01

42
d.2

8,677m2poz.19 * 0,22pas
nadrynnowy

9,466m2poz.19 * 0,24pas
podrynnowy

wyższy

18,143RAZEM

m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

NNRNKB
202 0541-02

43
d.2

3,972m2(2,38 * 2 + 2,585 * 2) * 0,40kosze

3,972RAZEM

mMontaż rynien dachowychKNR K-05
0301-02

44
d.2

39,440mpoz.19

39,440RAZEM

szt.Montaż rynien dachowych - lej spustowyKNR K-05
0301-06

45
d.2

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Montaż rynien dachowych - denkoKNR K-05
0301-07

46
d.2

6,000szt.6

6,000RAZEM

mMontaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z
płotkiem

KNR K-05
0404-01

47
d.2

25,130m12,64 + 12,49

25,130RAZEM

szt.Montaż elementów komunikacji po dachu -
stopień kominiarski

KNR K-05
0405-01

48
d.2

20,000szt.10 + 10

20,000RAZEM

szt.Montaż elementów komunikacji po dachu - ława
kominiarska duża

KNR K-05
0405-03

49
d.2

4,000szt.4

4,000RAZEM

mWykonanie i rozebranie - zsyp budowlany do
gruzu

KNR 19-01
0107-09

50
d.2

19,600m9,80 * 2

19,600RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi na odległość
10 km

KNR 4-01
0108-11
0108-12

51
d.2

6,311m3poz.21 * 0,02 + poz.32 * 0,015

6,311RAZEM

MgUtylizacja gruzu czystego (kod odpadu 170101)52
d.2
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Instalacja odgromowa3

mDemontaż zwodów poziomych nienaprężanych
instalacji odgromowej

KNNR 9
0601-05

53
d.3

71,125m16,32 + 8,49 * 2 + 4,445 + 6,31 + 1,50 * 2 + 1,20
* 2 + 1,00 + 3,95 + 3,05 + 2,15 + 1,60 * 2 + 1,10
* 2 + 0,99 * 4 + 0,54 * 4

71,125RAZEM

mMontaż zwodów poziomych nienaprężanych z
pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym
pokrytym dachówką lub eternitem

KNR 5-08
0604-05

54
d.3

71,125mpoz.53

71,125RAZEM

szt.Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za
pomocą złączy skręcanych uniwersalnych
krzyżowych

KNR 5-08
0618-01

55
d.3

6,000szt.6

6,000RAZEM

szt.Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w
instalacji uziemiającej i odgromowej

KNR 5-08
0619-01

56
d.3

4,000szt.4

4,000RAZEM

sztBadania i pomiary instalacji odgromowej -
pierwszy pomiar

IE-01KNNR 5
1304-03

57
d.3

1,000szt1

1,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej
(każdy następny pomiar)

IE-01KNNR 5
1304-04

58
d.3

3,000szt.3

3,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techPodstawaLp.
11,360Mgpoz.51 * 1,8

11,360RAZEM


	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:Kominy i wentylacja
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>100,00</edit>
	RAZEM: <edit>100,000</edit>


	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>7</edit>
	RAZEM: <edit>7,000</edit>


	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach o głębokości do 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>8</edit>
	RAZEM: <edit>8,000</edit>


	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach o głębokości 4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej - krotność=2
Krotność = 2
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>6</edit>
	RAZEM: <edit>6,000</edit>


	Pozycja: Przewody dymowe z blachy stalowej, kołowe, o śr. 150 mm - EXINOX 08 lub Schiedel Prima Plus
	Obmiar: <edit>2,35 + 2,85 + 2,35 + 2,85 + 0,50 + 1,00</edit>
	RAZEM: <edit>11,900</edit>


	Pozycja: Frezowanie przewodów kominowych do średnicy co najmniej 350 mm
	Obmiar: <edit>15,98</edit>
	RAZEM: <edit>15,980</edit>


	Pozycja: Montaż wkładu kominowego o śr. 150 mm - EXINOX 08 lub Schiedel Prima Plus
	Obmiar: <edit>poz.7 * 5</edit>
	RAZEM: <edit>79,900</edit>


	Pozycja: Przebicie otworów w stropach drewnianych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych
	Obmiar: <edit>7</edit>
	RAZEM: <edit>7,000</edit>


	Pozycja: Montaż przewodu wentylacyjnego dwupłaszczowego 150/225 ze stali kwasowej
	Obmiar: <edit>9,80 + 6,37</edit>
	RAZEM: <edit>16,170</edit>


	Pozycja: Montaż przewodu kominowego w systemie DUALINUX lub Schiedel CS fi 150
	Obmiar: <edit>6,86 + 6,37</edit>
	RAZEM: <edit>13,230</edit>


	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach i sufitach
	Obmiar: <edit>6</edit>
	RAZEM: <edit>6,000</edit>


	Pozycja: Montaż zewnętrznego komina wentylacyjnego dwupłaszczowego 150/225 ze stali kwasowej
	Obmiar: <edit>5,055 * 2 + 2,295 + 9,24</edit>
	RAZEM: <edit>21,645</edit>


	Pozycja: Montaż zewnętrznego komina wentylacyjnego - przedłużenie istniejących przewodów
	Obmiar: <edit>2,94 + 1,185 + 1,00</edit>
	RAZEM: <edit>5,125</edit>


	Pozycja: Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m Wysokość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 8,00 m.
	Obmiar: <edit>5</edit>
	RAZEM: <edit>5,000</edit>


	Pozycja: Odgruzowanie przewodów
	Obmiar: <edit>10,30</edit>
	RAZEM: <edit>10,300</edit>


	Pozycja: Drzwiczki rewizyjne
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Odskraplacz
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>



	Dział:Dach
	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>13,04 + 12,89 + 2,445 * 2 + 4,31 * 2</edit>
	RAZEM: <edit>39,440</edit>


	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>poz.19 * 0,22 + (2,38 * 2 + 2,585 * 2) * 0,40 + (1,10 * 2 + 0,55 * 4 + 2,26 * 2 + 1,40 * 4) * 0,25 + (2,83 * 2 + 2,97 * 2) * 0,25</edit>
	RAZEM: <edit>19,179</edit>


	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo
	Obmiar: <edit>16,32 * 8,48 * 2 - 2,68 * 3,28 - 2,68 * 3,43 - (1,68 * 3,28 + 1,68 * 3,43) / 2 + (2,445 + 4,445) / 2 * 2,38 * 2 + (4,31 + 6,31) / 2 * 2,585 * 2</edit>
	RAZEM: <edit>297,019</edit>


	Pozycja: Okna poddaszy -wyłazy dachowe rozbiórka
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Zabezpieczenie dachu brezentem (na czas wykonywania robót)
	Obmiar: <edit>poz.21</edit>
	RAZEM: <edit>297,019</edit>


	Pozycja: Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe, kleszcze, murłaty, jętki, płatwie (przyjęto 5% przy rozstawie 90 cm)
	Obmiar: <edit>16,05</edit>
	RAZEM: <edit>16,050</edit>


	Pozycja: Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne konstrukcji drewnianej - przyjęto 0,7 m2 / 1 m2
	Obmiar: <edit>poz.21 * 0,7</edit>
	RAZEM: <edit>207,913</edit>


	Pozycja: Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi
	Obmiar: <edit>poz.25</edit>
	RAZEM: <edit>207,913</edit>


	Pozycja: Wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw krokwi 80 do 100 cm
	Obmiar: <edit>poz.21</edit>
	RAZEM: <edit>297,019</edit>


	Pozycja: Mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym deskowaniu
	Obmiar: <edit>poz.27</edit>
	RAZEM: <edit>297,019</edit>


	Pozycja: Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 80 do 100 cm
	Obmiar: <edit>poz.27</edit>
	RAZEM: <edit>297,019</edit>


	Pozycja: Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm
	Obmiar: <edit>poz.27</edit>
	RAZEM: <edit>297,019</edit>


	Pozycja: Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>{przyjęto} 2,00</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na kominach - przyjęto 50% powierzchni
	Obmiar: A (Obliczenie pomocnicze)
	Obmiar: <edit>poz.32A * 50%</edit>
	RAZEM: <edit>24,705</edit>


	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - kominy - przyjęto 70% powierzchni
	Obmiar: <edit>poz.32A * 70%</edit>
	RAZEM: <edit>34,587</edit>


	Pozycja: Malowanie kominów- farba biała
	Obmiar: <edit>poz.32A</edit>
	RAZEM: <edit>49,410</edit>


	Pozycja: Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej - co druga mocowana - KORAMIC Holenderka Cavus 14 naturalna czerwień lub zbliżoną
	Obmiar: <edit>poz.27</edit>
	RAZEM: <edit>297,019</edit>


	Pozycja: Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi profilowanymi - KORAMIC Holenderka Cavus 14 naturalna czerwień lub zbliżoną
	Obmiar: <edit>8,45 * 4 + 2,68 * 2 + 2,585 * 2</edit>
	RAZEM: <edit>44,330</edit>


	Pozycja: Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną
	Obmiar: <edit>16,32 + 4,445 + 6,31</edit>
	RAZEM: <edit>27,075</edit>


	Pozycja: Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż elementów uzupełniających - gąsior początkowy
	Obmiar: <edit>4</edit>
	RAZEM: <edit>4,000</edit>


	Pozycja: Okna poddaszy -wyłazy dachowe fabrycznie wykończone
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Wykonanie połączenia połaci ze ścianami - boczne
	Obmiar: <edit>2,83 * 2 + 2,97 * 2</edit>
	RAZEM: <edit>11,600</edit>


	Pozycja: Obróbka kominów
	Obmiar: <edit>1,10 * 2 + 0,55 * 4 + 2,26 * 2 + 1,40 * 4</edit>
	RAZEM: <edit>14,520</edit>


	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
	Obmiar: <edit>poz.19 * 0,22</edit>
	Obmiar: <edit>poz.19 * 0,24</edit>
	RAZEM: <edit>18,143</edit>


	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar: <edit>(2,38 * 2 + 2,585 * 2) * 0,40</edit>
	RAZEM: <edit>3,972</edit>


	Pozycja: Montaż rynien dachowych
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>
	RAZEM: <edit>39,440</edit>


	Pozycja: Montaż rynien dachowych - lej spustowy
	Obmiar: <edit>4</edit>
	RAZEM: <edit>4,000</edit>


	Pozycja: Montaż rynien dachowych - denko
	Obmiar: <edit>6</edit>
	RAZEM: <edit>6,000</edit>


	Pozycja: Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem
	Obmiar: <edit>12,64 + 12,49</edit>
	RAZEM: <edit>25,130</edit>


	Pozycja: Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski
	Obmiar: <edit>10 + 10</edit>
	RAZEM: <edit>20,000</edit>


	Pozycja: Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska duża
	Obmiar: <edit>4</edit>
	RAZEM: <edit>4,000</edit>


	Pozycja: Wykonanie i rozebranie - zsyp budowlany do gruzu
	Obmiar: <edit>9,80 * 2</edit>
	RAZEM: <edit>19,600</edit>


	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.21 * 0,02 + poz.32 * 0,015</edit>
	RAZEM: <edit>6,311</edit>


	Pozycja: Utylizacja gruzu czystego (kod odpadu 170101)
	Obmiar: <edit>poz.51 * 1,8</edit>
	RAZEM: <edit>11,360</edit>



	Dział:Instalacja odgromowa
	Pozycja: Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej
	Obmiar: <edit>16,32 + 8,49 * 2 + 4,445 + 6,31 + 1,50 * 2 + 1,20 * 2 + 1,00 + 3,95 + 3,05 + 2,15 + 1,60 * 2 + 1,10 * 2 + 0,99 * 4 + 0,54 * 4</edit>
	RAZEM: <edit>71,125</edit>


	Pozycja: Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem
	Obmiar: <edit>poz.53</edit>
	RAZEM: <edit>71,125</edit>


	Pozycja: Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
	Obmiar: <edit>6</edit>
	RAZEM: <edit>6,000</edit>


	Pozycja: Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej
	Obmiar: <edit>4</edit>
	RAZEM: <edit>4,000</edit>


	Pozycja: Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
	Obmiar: <edit>3</edit>
	RAZEM: <edit>3,000</edit>






