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18 KNR V/ 2 02 (fukljezłykle du]ośc pon.a.] 5 ń pżgkla]p.plże.żny7i]5 óń

R.zbiórka pokrycaż papyn. dachach betonoulych - nefo?szawa6lła

Rżb]órka pokrycia z papynadachaćh belonowych naslępna Mrsnła

Roz€branie obróbek blacha§klch muńW ogniąrych, okapdv, kołn]eży, gzFśóW
itp. ż blachy nle nadającej się do użylk!

Krycie dachóW papą termozqz alną Wraz z ]żo acją , stFopapa dwustronn]e la-
minMna papą asfaliową 9rub,21cm
349

Podmurowan eogn]omuróW o 30cm cąłamjna zaplaw]ó cemenlowGwapionrej

(żVl) obóbk bhóharske ż b achy powlekane] o szer,w rożW n ę. u do 25 cm

ńJ..omri. pokrca aacłowego z bbńy ni; 
""dajacj 

się do użylk!

Rozebran e rur spustąlych z blachynie nadającej się do !ą4k!

Rozebranie rrnien z bLachy nie iadającej się do uzyłku

Rozeblan e e emenlóW wężb daclrow}ch - o]acen e da.hu

(ż.Vl) olacenie połaci dacho$lch dla pokryć z b ach powlekanyth_ konlrłaty 25r.50
mm abep eczone €nioochronnie igżybobójćżó

NNRNKB
2a2 0421-a1

NNRNKB:(z,l])laćenepołacdachólychlaiami6Ox5Ommoroćlawleponad24cńztarci-
202 0420 04 cy nasycone]

na l.ta.h Lubdcakolran U Ba.lrET20 mn gruaośc povłokj25qm- po eśtel
gwarżnc]. m;n 30al łećhn.zia l0a(eslety.żia

Fo eWśtępnegoklyc]a (FWK)lkładane na krok$iach rozstaw k.ntrł.t 0 60 m

383

2a2 |541 a2
(z V )obróbkib aclrarskje z blachy p.Wekanejo sż€r !v rózwjnjęc]u pońad 25 cń
]pas podrynnolv_v 110 mb

R}nńy dachM pólokrq9le o śr, 15 cń _ ńontaż z got lych e eńentóW z blachy

Rlryśp!śtóWeókąqłeośl l2 Dm - monl.źż gotowych e]emeńtów ż bl.chy

28-17



3.50c

Mun.!_ plzekrą poprue.znydlewna 14x]4 cm

3,T

RAzEM 350(

19
0]06_0] 3,700

RAŻE[4 3,700

2a
d22 0302 01

żoLacle o.-plne dańóW płasńó Wykonvlvaie ńlanr ż Wełiy miieżLnej twżrdej

91,1sćm+folia paraiżolacina

RMEM

;;:;Hi,:i,""il;;il,:ffi itrffi *- * "ń,."'. - *.*;"
lI 87
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2611_0]

22
2612 a1

Ó-pmo scim buayntów pMami svropianowymi_ pżynejenie pt},t styropian@

wych EPs 038 grub,l5cmdościan,

87.00c

23 KNR 0_23
2612 a4

Ó"i"pńj"6- b,rdńkć., Pirr.i .łrŃno$1mi_ pż}mocoMnie p\ł s§rcpja_

ndllth za pofieą dy4]li plaslik@}ch do ścian
640,000

RAŻEM 640,000

24 KNR 0_23
2612 06

o""p.-rb ś"i* budynkó* płyt.mlśtyropjanowym]_ pżń ejenie Wa§bły sjalkina

37 00!
RAŻEi,4 87,00c

25 KNR 0_23
0933_01

Na]ożeiie podkladowe] masy tyikarskie]

87,00c
RAZEM 87,000
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