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KOSZTORYS INWESTORSKI

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS: SZPITAL BUDYNEK CHIRURGII

DOSTOSOWANIE INSTALACJ ODGROMOWEJ DO NOWEJ ELEWACJI45311200-21

kplDemontaż istniejących przewodów instalacji odgromowej 
na czas wykonania prac docieplających wraz z ponownym 
montażem po zakończeniu prac związanych z 
dociepleniem

wycena
indywidualna

1
d.1

1,000kpl1

1,000RAZEM

mMontaż przewodów odprowadzających instalacji 
odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu 
mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm

KNR 5-08
0607-03

2
d.1

132,000m132,000

132,000RAZEM

mRury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. dla 
przewodów odprowadzających instalacji odgromowej

KNR 5-08
0107-04

3
d.1

113,000m113

113,000RAZEM

szt.Montaż typowych iglic IO-2.5 o ciężarze 21 kg na dachu z 
gotowymi kotwami

KNR 5-08
0622-05

4
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik 
w instalacji uziemiającej i odgromowej

KNR 5-08
0619-06

5
d.1

14,000szt.14,000

14,000RAZEM

szt.Obudowy o powierzchni do 0.1 m2
skrzynka probiercza dla złącza kontrolnego instalacji 
odgromowej montowana na elewacji w kolorze elewacji

KNNR 5
0404-05

6
d.1

14,000szt.14

14,000RAZEM

szt.Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub 
przewodach wyrównawczych montowane na dachu

KNNR 5
0612-01

7
d.1

14,000szt.14

14,000RAZEM
POMIARY45311200-22

szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy 
pomiar)

KNNR 5
1304-03

8
d.2

1,000szt.1,000

1,000RAZEM

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

KNNR 5
1304-04

9
d.2

12,000szt.12,000

12,000RAZEM
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