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NARZUTY

wybrany w drodze przetarguWYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

Norma Expert  Wersja: 5.4.301.0  Nr seryjny: 3038



Tabela elementów scalonych

Udział %RazemSprzętMateriałyRobociznaNazwaLp.

0,00%0,000,000,00Roboty rozbiórkowe1

0,00%0,000,000,00Czyszczenie i malowanie 
konstrukcji

2

0,00%0,000,000,00Obudowa dachu3

0,00%0,000,000,00Instalcja odgromowa4

0,00%0,000,000,00Kosztorys netto

0,00%VAT 0 %

0,00%Kosztorys brutto
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0,0000%0,00342,000m2Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego 
stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan 
wyjściowy powierzchni B) - robota w pasach 
ochronnych

KNR-W 7-
12 0107-02 

z.o.3.3.
wsp. 0,6

5
d.2

0,0000%0,00534,800m2Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego 
stopnia czystości konstrukcji szkieletowych 
(stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin 
lub rusztowań przestawnych - łaty dachu nad 
areną

KNR-W 7-
12 0107-03 

z.o.3.2.

6
d.2

0,0000%0,00193,006m2Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego 
stopnia czystości konstrukcji szkieletowych 
(stan wyjściowy powierzchni B)

KNR-W 7-
12 0107-03

7
d.2

0,0000%0,00342,000m2Odtłuszczanie konstrukcji kratowych - robota w 
pasach ochronnych

KNR-W 7-
12 0105-02 

z.o.3.3.

8
d.2

0,0000%0,00534,800m2Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych - 
robota w pasach ochronnych

KNR-W 7-
12 0105-03 

z.o.3.3.

9
d.2

0,0000%0,00193,006m2Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowychKNR-W 7-
12 0105-03

10
d.2

0,0000%0,00342,000m2Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami 
do gruntowania i podkładowymi konstrukcji  
kratowych na grubość 35 um - robota w pasach 
ochronnych

KNR-W 7-
12 0221-02 

z.o.3.3.

11
d.2

0,0000%0,00534,800m2Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami 
do gruntowania i podkładowymi ftalowymi 
konstrukcji pełnościennych na grubość 35 um - 
robota z drabin lub rusztowań przestawnych

KNR-W 7-
12 0221-01 

z.o.3.2.

12
d.2

0,0000%0,00193,006m2Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami 
do gruntowania i podkładowymi ftalowymi 
konstrukcji pełnościennych na gr. 0,35 um

KNR-W 7-
12 0221-01

13
d.2

0,0000%0,00342,000m2Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami 
nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi 
konstrukcji kratowych na grubość 70 um - 
robota w pasach ochronnych

KNR-W 7-
12 0222-02 

z.o.3.3.

14
d.2

0,0000%0,00534,800m2Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami 
nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi 
konstrukcji pełnościennych na gr. 70um - robota 
w pasach ochronnych

KNR-W 7-
12 0222-01 

z.o.3.3.

15
d.2

0,0000%0,00193,006m2Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami 
nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi 
konstrukcji pełnościennych na gr. 70 nm

KNR-W 7-
12 0222-01

16
d.2
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Oferta

Udział %WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.

0,0000%0,001 620,000m2Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-
cementowych nie nadających sie do użytku i 
utylizacja odpadu

KNR 4-01 
0511-03

kalk. 
własna

1
d.1

0,0000%0,00378,950m2Rozebranie pokrycia z płyt PCV i nie 
nadających sie do użytku i utylizacja odpadu

KNR 4-01 
0511-03

kalk. 
własna

2
d.1

0,0000%0,0032,400m2Rozebranie obróbek blacharskich murów 
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku

KNR 4-01 
0535-08

3
d.1

0,0000%0,0050,000szt.Demontaż tarcz oporowych i ściągów stalowych
-wywietrzników dachowych - 10 wywietrzaków

KNR 4-01 
1306-02
analogia

4
d.1



0,0000%0,00481,000mDemontaż zwodów poziomych nienaprężanych 
instalacji odgromowej

KNNR-W 9 
0601-05

24
d.4

0,0000%0,0024,000mDemontaż zwodów pionowych nienaprężanych 
instalacji odgromowej

KNNR-W 9 
0601-06

25
d.4

0,0000%0,0024,000mMontaż zwodów instalacji odgromowej - 
przewody nienaprężane pionowe mocowane na 
wspornikach obsadzanych

KSNR 5 
0601-03

26
d.4

0,0000%0,00481,000mMontaż zwodów instalacji odgromowej - 
przewody nienaprężane poziome mocowane na 
wspornikach obsadzanych

KSNR 5 
0601-01

27
d.4

0,0000%0,0030,000szt.Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu 
za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych 
krzyżowych - roboty w budowli o wysokości 4-
12 m

KNR-W 5-
08 0618-01 
z.o. 9901-5

28
d.4

0,0000%0,001,000pom
iar.

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - 
budowle o wys.do 12 m

KNR 4-03 
1205-03 
z.o.3.1. 
9901-5

29
d.4

0,0000%0,0023,000pom
iar.

Następny pomiar instalacji odgromowejKNR 4-03 
1205-04

30
d.4
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Oferta

Udział %WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.

0,0000%0,001 898,950m2Obudowa dachu płytą warstwową o gr. 40 mm z 
rdzeniem z pianki poliuretanowej RAL 8004 
wraz z wszystkimi łącznikami, uszczelkami i
 obróbakmi systemowymi z blachy powlekanej

kalk. 
własna

17
d.3

0,0000%0,00100,000m2Obudowa dachu świetlikiem połaciowym 
(systemowym do płyt warstwowych pokrycia 
dachu) wraz z łącznikami i obróbkami z blachy 
powlekanej

kalk. 
własna

18
d.3

0,0000%0,0032,400m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

NNRNKB 
202 0541-

02

19
d.3

0,0000%0,0010,000szt.Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/I o 
śr.wylotów do 400 mm, w układach 
bezkanałowych

KNR 2-17 
0150-03

20
d.3

0,0000%0,0010,000szt.Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub 
gwiaździste o śr.do 450 mm

KNR 2-17 
0152-04

21
d.3

0,0000%0,00141,090m(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien 
dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych 
o śr. 18 cm

NNRNKB 
202 0517-

05

22
d.3

0,0000%0,0050,400m(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych 
z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm

NNRNKB 
202 0519-

03

23
d.3



m2Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia 
czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy 
powierzchni B) - robota w pasach ochronnych

KNR-W 7-12 
0107-02 
z.o.3.3.
wsp. 0,6

5
d.2

342,000m2(12,50 * 1,20 * 19 * 2) * 0,6kratownice 
nad areną

m2Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia 
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy 
powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań 
przestawnych - łaty dachu nad areną

KNR-W 7-12 
0107-03 
z.o.3.2.

6
d.2

534,800m260,00 * 0,29 * 30 + 0,16 * 2 * 20 * 2łaty i 
stężenia nad 
areną CNP 
65 i L 40/40 

m2Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia 
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy 
powierzchni B)

KNR-W 7-12 
0107-03

7
d.2

193,006m20,64 * 5,30 * 18 + 65,00 * 0,29 * 7konstrukcja 
nad 

trybunami

m2Odtłuszczanie konstrukcji kratowych - robota w pasach 
ochronnych

KNR-W 7-12 
0105-02 
z.o.3.3.

8
d.2

342,000m2342,00kratownice 
nad areną

m2Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych - robota w pasach 
ochronnych

KNR-W 7-12 
0105-03 
z.o.3.3.

9
d.2

534,800m2534,8łaty i 
stężenia nad 
areną CNP 
65 i L 40/40

m2Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowychKNR-W 7-12 
0105-03

10
d.2

193,006m2193,006konstrukcja 
nad 

trybunami
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

m2Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie 
nadających sie do użytku i utylizacja odpadu

KNR 4-01 
0511-03

kalk. własna

1
d.1

1 620,000m213,50 * 60,00 * 2

m2Rozebranie pokrycia z płyt PCV i nie nadających sie do 
użytku i utylizacja odpadu

KNR 4-01 
0511-03

kalk. własna

2
d.1

378,950m25,30 * (65,00 + 6,50)

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

KNR 4-01 
0535-08

3
d.1

32,400m213,50 * 0,60 * 4

szt.Demontaż tarcz oporowych i ściągów stalowych-
wywietrzników dachowych - 10 wywietrzaków

KNR 4-01 
1306-02
analogia

4
d.1

50,000szt.10  * 5



m2Obudowa dachu płytą warstwową o gr. 40 mm z rdzeniem 
z pianki poliuretanowej RAL 8004 wraz z wszystkimi 
łącznikami, uszczelkami i
 obróbakmi systemowymi z blachy powlekanej

kalk. własna
17

d.3

1 898,950m21998,95 - 100,00

m2Obudowa dachu świetlikiem połaciowym (systemowym do 
płyt warstwowych pokrycia dachu) wraz z łącznikami i  
obróbkami z blachy powlekanej

kalk. własna
18

d.3

100,000m212,50 * 1,00 * 4 * 2

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

NNRNKB 
202 0541-02

19
d.3

32,400m213,50 * 0,60 * 4murki 
ogniowe

szt.Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/I o śr.wylotów do 
400 mm, w układach bezkanałowych

KNR 2-17 
0150-03

20
d.3

10,000szt.10

szt.Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 
450 mm

KNR 2-17 
0152-04

21
d.3

10,000szt.10

m(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy 
ocynkowanej półokrągłych o śr. 18 cm

NNRNKB 
202 0517-05

22
d.3

141,090m65,09 + 76,00
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

m2Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do 
gruntowania i podkładowymi konstrukcji kratowych na 
grubość 35 um - robota w pasach ochronnych

KNR-W 7-12 
0221-02 
z.o.3.3.

11
d.2

342,000m2342,00

m2Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do 
gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji  
pełnościennych na grubość 35 um - robota z drabin lub  
rusztowań przestawnych

KNR-W 7-12 
0221-01 
z.o.3.2.

12
d.2

534,800m2534,8

m2Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do 
gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji  
pełnościennych na gr. 0,35 um

KNR-W 7-12 
0221-01

13
d.2

193,006m2193,006

m2Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami 
nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji  
kratowych na grubość 70 um - robota w pasach 
ochronnych

KNR-W 7-12 
0222-02 
z.o.3.3.

14
d.2

342,000m2342,00

m2Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami 
nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji  
pełnościennych na gr. 70um - robota w pasach 
ochronnych

KNR-W 7-12 
0222-01 
z.o.3.3.

15
d.2

534,800m2534,8

m2Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami 
nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji  
pełnościennych na gr. 70 nm

KNR-W 7-12 
0222-01

16
d.2

193,006m2193,006



mDemontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji  
odgromowej

KNNR-W 9 
0601-05

24
d.4

481,000m60,00 * 6 + 14,0 * 4 + 65,00

mDemontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji  
odgromowej

KNNR-W 9 
0601-06

25
d.4

24,000m3,00 * 8

mMontaż zwodów instalacji odgromowej - przewody 
nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach 
obsadzanych

KSNR 5 
0601-03

26
d.4

24,000m24,00

mMontaż zwodów instalacji odgromowej - przewody 
nienaprężane poziome mocowane na wspornikach 
obsadzanych

KSNR 5 
0601-01

27
d.4

481,000m481,0

szt.Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą 
złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych - roboty w 
budowli o wysokości 4-12 m

KNR-W 5-08 
0618-01 z.o. 

9901-5

28
d.4

30,000szt.30

pomi
ar.

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - budowle o wys.do 
12 m

KNR 4-03 
1205-03 

z.o.3.1. 9901
-5

29
d.4

1,000pomi
ar.

1

pomi
ar.

Następny pomiar instalacji odgromowejKNR 4-03 
1205-04

30
d.4

23,000pomi
ar.

23
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

m(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy 
ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm

NNRNKB 
202 0519-03

23
d.3

50,400m5,60 * 9



Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.

0,00000,0000złmateriały pomocnicze1

0,0010,00000,000010,0000szt.podstawy dachowe stalowe kołowe 
typ B/I o śr.wylotów do 400 mm

2

0,0010,30000,000010,3000szt.uszczelki z gumy do przewodów 
wentylacyjnych kołowych o 
śr.wylotów do 400 mm

3

0,0010,30000,000010,3000szt.uszczelki gumowe pod płaszcz 
podstawy z płyty gumowej o gr. 5 
mm

4

0,00166,40000,0000166,4000szt.śruby fundamentowe z gwintem na 
całej długości z nakrętkami 
sześciokątnymi średniodokładnymi 
M 12x160 mm

5

0,006,20000,00006,2000kgśruby stalowe zgrubne z łbem 
sześciokątnym z gwintem na całej 
długości z nakrętkami i 
podkładkami M8 o dlug.do 50 mm

6

0,0010,00000,000010,0000szt.wywietrzaki cylindryczne o śr. 400 
mm

7

0,0010,40000,000010,4000szt.uszczelki z gumy do przewodów 
wentylacyjnych kołowych o śr.do 
450 mm

8

0,00125,00000,0000125,0000szt.kausze stalowe ocynkowane9

0,0031,20000,000031,2000szt.ściągacze śrubowe stalowe 
ocynkowane z gwintem lewym i 
prawym M16-A/0.63 z uchwytem 
widełkowym stalowym 
ocynkowanym z gwintem lewym i 
prawym

10

0,0012,50000,000012,5000mkotwy mocujące z bednarki 
ocynkowanej 50x5 mm

11

0,0067,00000,000067,0000mlinka stalowa ocynkowana śr.5 mm12

0,00435,79250,0000435,7925m2koszt utylizacji płyt PVC13

0,0098,25380,000098,2538dm3benzyna14

0,0055,17340,000055,1734dm3rozcieńczalnik do wyrobów 
ftalowych karbamidowych ogólnego 
stosowania

15
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Zestawienie sprzętu

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.

0,000,2963m-gwyciąg1

0,000,2592m-gśrodek transportowy2

0,003,9000m-gsamochód dostawczy 0.9 t3

0,00105,3135m-gsprężarka powietrza4

0,000,6463m-gsamochód dostawczy5

0,000,6722m-gśrodek transportowy6

0,0016,3540m-gspawarka7

0,0017,8145m-gpiaskarnia8

0,005,5313m-gciągnik kołowy9

0,005,5313m-gprzyczepa skrzyniowa10

0,0076,1406m-gpiaskarnia11

0,0026,7786m-gsprężarka powietrza12

0,002,1888m-gciągnik kołowy13

0,002,1888m-gprzyczepa skrzyniowa14

0,0020,5200m-gsprężarka powietrza15

0,000,1026m-gsamochód dostawczy16

RAZEM

Zestawienie robocizny

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.

0,001 298,4033r-grobocizna1

RAZEM



Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.

0,001 955,91850,00001 955,9185m2płyty warstwowe gr. 40 mm RAL 
8004

16

0,00103,00000,0000103,0000m2świelik połaciowy  (systemowy do 
płyt warstwowych pokrycia dachu) 
wraz z łącznikami, uszczelkami i 
obróbkami

17

0,00316,04160,0000316,0416kgelementy prefabrykowane z blachy 
stalowej ocynkowanej gr. 0.55 mm

18

0,003,38620,00003,3862kgspoiwo cynowo-ołowiowe LC-6019

0,00282,18000,0000282,1800kpl.uchwyty do rynien dachowych 
ocynkowane

20

0,0016,63200,000016,6320kpl.uchwyty do rur spustowych 
ocynkowane

21

0,00101,30400,0000101,3040kgelementy prefabrykowane z blachy 
stalowej ocynkowanej gr. 0.55 mm

22

0,001,05840,00001,0584kgspoiwo cynowo-ołowiowe LC-6023

0,0039,85200,000039,8520m2blacha powlekana płaska24

0,00557,28000,0000557,2800szt.wkręty samogwintujące typu SW do 
blach

25

0,000,03240,00000,0324m3zaprawa cementowa M 8026

0,00525,20000,0000525,2000mpręty stalowe ocynkowane27

0,00510,05000,0000510,0500szt.wsporniki dachowe28

0,0015,15000,000015,1500szt.złącza rynnowe29

0,001 863,00000,00001 863,0000m2koszt utykizacji płyt zabestowo-
cementowych

30

0,0030,00000,000030,0000szt.złącza uniwersalne31

0,0022,69390,000022,6939tpiasek filtracyjny kwarcowy o 
granulacji 0.8-2.0 mm

32

0,00178,65760,0000178,6576dm3farba ftalowa nawierzchniowa 
Metakcote kolor jasny szary RAL 
7035

33

0,0025,00000,000025,0000m3tlen techniczny gat. I 99,5-98 %34

0,0010,00000,000010,0000kgacetylen techniczny rozpuszczony35

0,0042,40800,000042,4080dm3benzyna36

0,0061,37600,000061,3760dm3podkład antykorozyjny 
alkidowy/ftalowy  P201

37

0,009,91800,00009,9180dm3rozcieńczalnik do wyrobów 
ftalowych karbamidowych ogólnego 
stosowania

38

0,0013,51040,000013,5104dm3podkład antykorozyjny 
alkidowy/ftalowy P201

39

RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.4.301.0  Nr seryjny: 3038
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