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KOSZTORYS ŚLEPY 

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana pokrycia dachowego wraz z częścią więźby kościoła parafialnego 
p.w. św. Marii Magdaleny w Kwieciszewie. 

ADRES INWESTYCJI:  88-321 Kwieciszewo 1 

INWESTOR:  Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny. 

ADRES INWESTORA:  88-321 Kwieciszewo 1 

BRANŻA:  budowlana 
 

WYKONAWCA: ………………………………………………………………………………………………. 

Adres wykonawcy: ………………………………………………………………………………… 

Wartość kosztorysu: ………………………… zł, słownie: ……………………………………………………….. 
 

Opis robót budowlanych kościoła parafialnego pw. św. Marii Magdaleny w 

Kwieciszewie. 

Konstrukcja dachowa drewniana płatwiowa oparta stojakowo na belkach nośnych, 
usztywniona przy pomocy zastrzałów i kleszczy w kierunku podłużnym, oraz prostopadłym do 
wiązarów. Belki i krokwie dachowe wykazują znaczny stopień zużycia. Istniejące okna dachowe 
zużyte przez okres eksploatacji. Pokrycie połaci dachowej stanowi dachówka karpiówka 
ceramiczna, widoczne są znaczne ubytki na łączeniach. Obróbki blacharskie z blachy miedzianej 
(szczególnie zły stan od strony zachodniej kościoła – wymagają wymiany). Instalacja odgromowa w 
chwili obecnej jest w złym stanie technicznym i nie spełnia wymogów technicznych. 

Zakres robót budowlanych do wykonania obejmuje: 

 Częściową wymianę krokwi, 

 Wymianę ołacenia, 

 Wymianę dachówki karpiówki ceramicznej, 

 Częściową wymianę obróbek z blachy miedzianej, 

 Wymianę istniejących okien dachowych, 

 Zaimpregnowanie całej konstrukcji dachowej środkami grzybo- i owadobójczymi oraz 
ognioodpornymi, 

 Wymianę istniejących włazów dachowych, 

 Wymianę instalacji odgromowej. 
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POZYCJE KOSZTORYSU 

L.p. Podstawa Opis 
Jedn. 
Obm. 

obmiar 

Roboty rozbiórkowe 

1 KNR 4-01 
0508-02 

Rozebranie pokrycia z dachówki karpiówki m2 560,52 

2 KNR 4-01 
0535-03 

Rozebranie rynny z blachy miedzianej nienadającej się 
do użytku śred. 18 

m  8,00 

3 KNR 4-01 
0508-02 

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów z 
blachy obm. 8,50 x 0,40/x2 
13,50 x 0,40 x 4 m2 

m3 18,40 

Roboty pokrywcze 

4 KNR 2-02 
0504-04 

Pokrycie dachu dachówką DK karpiówką ceramiczną w 
koronkę obm. 18,60 x 13,50 

m2 560,52 

5 KNR 2-02 
0509-05 

Rynny dachowe z blachy miedzianej śr. 18 m 8 

6 KNR 2-02 
0507-02 

Obróbki z blachy miedzianej o szerokości ponad 25 cm m2 18,00 

7 KNR 4-01 
0531-08 

Dodatkowe nakłady do pokrycia przy oknach 
dachowych 

szt. 4 

8 KNR 4-01 
0532-08 

Dodatkowe nakłady do pokrycia przy włazach 
dachowych 

szt. 3 

Roboty ciesielskie 

9 KNR 4-01 
0412-02 

Wymiana elementów konstrukcji i dachu – krokwie 
zwykłe 12x14 obm, 7,6x2 

m2 15,20 

10 KNR 4-01 
0414-10 

Wymiana łacenia dachu ponad pokrycia dachówki m2 560,52 

11 KNR 4-01 
0628-04 

Impregnacja grzybobójcza drewna konstrukcji 
dachowej metodą opryskiwania preparatem solowym 

m2 206,00 

Instalacja odgromowa 

12 KNR 5-08 
0601-13 

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących 
na kalenicy 

szt. 20 

13 KNR 5-08 
0601-13 

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane 
poziome mocowane na wspornikach przykręcanych 

m 36,00 

14 KNR 5-08 
0618-01 

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

szt. 17 

15 KNR 5-08 
0601-11 

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących 
na ścianie z cegły 

szt. 20 

16 KNR 5-08 
0601-11 

Montaż przewodów odprowadzających instalacji 
odgromowej na budynku z wykonaniem otworu 
mechanicznego pręt o średnicy do 10 cm 

m 30,00 
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17 KNR 5-08 
0612-05 

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub w 
przewodach wyrównawczych – połączenia pręt-pręt 

szt. 2 

18 KNR 5-08 
0614-02 

Mechaniczne pogrążenie uziomów prętowych w gr. 
Kat III 

m 6,00 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

L.p. Nazwa Jm ilość 

1 Dachówka karpiówka szt. 20179 

2 Gąsiory ceramiczne szt 73 

3 Zaprawa m3 1849 

4 Rynny dachowe z blachy miedzianej m 8,40 

5 Uchwyty do rynien szt 16 

6 Dekiel do rynny szt 2 

7 Kosz zlewowy rynny szt 2 

8 Krawędziarki 12x14 m3 0,243 

9 Kotwy dachowe m3 3260 

10 Łączniki uniwersalne szt 17 

11 Przewody instalacji odgromowej m 36 

12 Gwoździe budowlane kg 94,70 

13 Przewody odpr. – pręt sol. oc. m 40,80 

14 Wsporniki przelotowe szt. 40 

15 Impregnat grzybobójczy DREWNOSOL PLUS kg 8,24 

16 Blacha miedziana m2 18 

17 Stop lutowniczy kg 1,03 

18 Okna dachowe szt 4 

19 Włazy dachowe szt. 3 

20 Złącza kontrolne instalacji odgromowej szt. 2 

 


