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nÓ"u,*-. ,y,,"v . rt"ły ł,l5 .m nie radającej się do u4łk!

R-Ó_l" *ry;Ń"t*"P b|."hy ś.1' .. 
"ie 

nadającej się do !44k!

ń;r;_ie ohóbek pasóW podi/m*/ó z blućhy nie hadające] się do użytku

Rozbiórka pokrycia ż dachóWk

li.i.1-ozeo*nle et.Jiiw *Ę*r oachowych _ olacenle dachu

KNR W 4ł .1 

R*.br-c .E*.ió* *ięźb 

-acnorycll 

wĘoy aacnwe z l<rokwiami,

ołłl or płatł aml, słupkanr kesz.żamL zastrzałam

ŃkoreŃpomoGtó* ż dsdałńó; @;cżającej śtrcp l ]zolac]ę

1110 02

-oeÓ-eczeno Ś-rropu lalą po iety]enŃą sżeloką

ć.F*"i"p-a-..liM6Ę-Ń; stopniadystościkonśtruk-

<NP 180>26,00"0,640

0101_0l

l(NR 7ł2 oalłlszcz.n e k.nstllkcj pelnoś.iennych

MaMie ŃzLeń_ńmi d;qMt*-iia ókł.kŃ"kowmi konslrukćji peł-

<NP 180> 26,00'0,640

ildoM.i" pędzl*'.ma]i*i_hboka"czuko*y-i konstrukcji p6lnośc jennych

ńo-kwie onixłe ałuooscl ponuo 4,5 m - pżekó

ńn_wzoz słupyoofugosc ponad 2 m_ pźek.ó popżeczny ]6x]6 cń

Kleszcze - puekrój popżeEny 2y§x16 cń
a2
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VGei- pzetó popzeznyl oxl O cm

R.h-y gó,n-pla1*]" dłu6ści do 3 m pzekrcj popże,zny l2x16 cn

MwtatvTpzekr,:j popo*zny lewna ] 4x14 cń

roLieńGńą. łrvciaTrwn *uaa", m rrolwiach - rBslżw kontrłat 0,60 m

0]03 01

/,Vl, o ",;r,e po", id",l oĄcn a Jooi'z ou"n pwl,-lych_ lo,rbĘ 25\50

mm i.bepeczońe o9ni@chDnr e L gżybobo]cżo

(.ll) ła€.i; połei deh$ryth łańi 60x5o ll]m lobtawie ponad 24 cm ź tarci-

-B;hoda"ŃWka STANDARD z bi]""ny pd,l.r<łę: _ aałv , mchysD, poł&] do

;;:':,"J.i';;;;Ń -. s"..**,.i.""9,"'"IJ1; o 5mń, oot,óh" lrltJ
sl ro t^],o".o argwa,-ń,Jl1"'U,,,o "'ńoj'ż0lo,a, 

r'i,,

GM) pok l. aa"h:w ua"-w ula"Ę k onez gąsioró*

@ęciudo25cń;kG
;ze 25 mb, krawędzie 50 mb

e.V§ÓbńŃ bl"mŃi* bl"ńy p.-l.karei o szer! rceinięciu ponad 25 cm

i pas podryńnos} 108mb

2,14 (\R W 1_o2 c'i' d;|Ńpóń ąrb; si-; lóeneid/olJc'y
aa22-a2 9La owej pow elańej

ńuł, +".towe .rrąte . sr, l z ". m"ta ż gotowych e]ementÓW z blachy slalG

11L
KNR4,0- Użu]]ełn€i€ lynkoi zwyklch ,€meńtolvew,pL€nnv,h k,t lnakom,aclr pon,d

@lllnałomlnu"r
0735l0

o*ułrot* .arore.l. ia,uafri emu u iynkigładkiekom nów

Wykmml€;Usa@eE pBl kńhań o obwodż]e od 2 do 5 m

0419_02

0] ]2,06

025! 01

iHó;b"tŃe p]$"we z n"$ wzne na śc]anżch zewn,

. imE€.h 0,25mxo 23ń L=],10ńb
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3,3
0259 02

rżyootowan e j montaż żbrojen a eLamentólv bu,]ynkow budoń _!,ęIy

34
D324-o1

Na.iuo-" e wo,ń-omjd,"łiiorii vloifu;<lejM nó lll T, l lT ,l, 
l

Demonraż i n;taż iśtnielacei instalacii odoromowei
oemonlaz łŻewoaow uzem alących odlromowy.hz płaskownikalub pieia nro

cowanych na dach! siromym _r ;

1139ł8
o".onez oowid:"l.ińia;ąvł i odg ,omowy, n ż p6a o pzelo,U do 120

mr2 -oLoi€ ,ycn na w,ponikż( 1 na śc,a| ip Ń ( ą9U p'ol ąry-
60- 60.000

D*""* *pń*ó* 
"d*p""y"h 

i *"lacji odgrcmMej na dachu sirońym na

dachóWce, eternicie, goncie
|2ł

RAżEM 6000c

4,3
,] 138ł6 120,00c

omFntaz repJłtw ń ucli odg,(rllDrej j Ę]eńiające] ze ściany nie betone

:L
vonizzoooó oąiónńiapĘńrrz p,ęraos,,oo rLi n naupzeonoa_
rsraowanlclwspolrńcr,"a! l-sło.n nsuu,iaist,,eatżzdemońtaŻU

RAzEM 120.00c

60.000
6000c

95.00c

'rvlo.tai 
""po^ko*u" ągo",9clr z]edną złączką pżeotową n.plęża]ącą na kon_

FtAzElM 95000

060] 03 120,000

]vnnr"_ o .*od:* oao, o"oo,aE",.l n,l"ócj @9lo-@ej fu bud}n€, n ra o+

|,..,"."i*.,-t- "iń,, 
ie,ha1 ,z.e-o,ęlo,1, do 10 mm

120,00l

60,0000607_05

60.00c

48 KNNR 5
1304{3

Badaniań.*irńfi.d pbi.dronnej (pieMzypomial)

1.00c

B"dffiĘffi' i""l"|-! pl"".".i*ej (każdy ńastępny pomial)

5,1
2611-01

ezygoloMnie sta.ąo poal.Ża pod d@iep enie metodą lekką,mokĘ - drszcze-
n e mechanjen€ i zńycie,

75.00c
RAŻE[4 75,000

5.2
2612Q1

o"ńpl*'";"l"n 
"dy.kó"n|iB 

!rcpiano!!]ńi puyiiejenie pM styropianr
Wych EPs 038 grub, ]5cmdościan.

75.000
RAzE]\i 75,00c

5.3
2612-a4

oNłLen e ś.]ro;ynk!tr r,r){.m stylopja rowvm _ przymocov]an e pł},1 sty,op]a-

.owyći ża pomocą d!,b: p]aslko\q.rdoś.ań
530,000

530.000

54 KNR 0 23
2612J)6

ÓÓepGrie śclai budy*ó. płytam styfupianwymi , pźrłdejenle Wds1ły s]atk] na

75,00c
RAżEM 75,000

0933_01
Ńal;żen e podkładowej m.sy tyńkarekej

75,000
RAzEM

753 lzikownik '.ovtdei GGe* FdĘd


