
Remont pomieszczen2013 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1Wymiana posadzki korytarza I pietra pom 105-108
1

d.1analiza indy-
widualna

Wydzielenie fragmentu remontowanego korztarza od pozostałej części korytarza
i holu

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1analiza indy-

widualna

Zabezpieczenie ścian stolarki drzwiowej i szczelin przy drzwiach do pomieszczeń
przed dostawaniem się pyłu

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych z zachowaniem ist-
niejacych cokołów

m2

2.71*14.20+(3.20+0.57+2.70+0.57+2.70+0.57+2.70+0.57+2.72+0.55)*4.58+1.90*
1.26+7*0.31

m2 120.219

RAZEM 120.219
4

d.1
KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoŜa

m2

2.71*14.20+(3.20+0.57+2.70+0.57+2.70+0.57+2.70+0.57+2.72+0.55)*4.58+1.90*
1.26+7*0.31

m2 120.219

RAZEM 120.219
5

d.1
KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne grunto-
wanie podłoŜa pod kleje cementowe

m2

2.71*14.20+(3.20+0.57+2.70+0.57+2.70+0.57+2.70+0.57+2.72+0.55)*4.58+1.90*
1.26+7*0.31

m2 120.219

RAZEM 120.219
6

d.1
KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoŜa
przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm

m2

2.71*14.20+(3.20+0.57+2.70+0.57+2.70+0.57+2.70+0.57+2.72+0.55)*4.58+1.90*
1.26+7*0.31

m2 120.219

RAZEM 120.219
7

d.1
KNR AT-23
0201-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm wraz z impreg-
nacją preparatem antypoślizgowym Rosso Porinio gat.I pochodzenie: Hiszpania

m2

2.71*14.20+(3.20+0.57+2.70+0.57+2.70+0.57+2.70+0.57+2.72+0.55)*4.58+1.90*
1.26+7*0.31

m2 120.219

RAZEM 120.219
8

d.1analiza indy-
widualna

MontaŜ progów na połączeniu posadzki korytarza i pomieszczeń wraz z ewentual-
nymi miejscowymi naprawami posadzek w pomieszczeniach

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

9
d.1analiza indy-

widualna

Czyszczenie, mycie i odkurzanie ścian, stropów, stolarki drzwiowej i okiennej
oraz wyposaŜenia korytarza.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1analiza indy-

widualna

Wywóz, utylizacja gruzu i odpadów. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2Przebudowa holu i szatni
11

d.2analiza indy-
widualna

Wydzielenie fragmentu remontowanego korztarza od pozostałej części korytarza
i holu

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.2analiza indy-

widualna

Zabezpieczenie ścian stolarki drzwiowej i szczelin przy drzwiach do pomieszczeń
przed dostawaniem się pyłu

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.2

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

24.40*2.20+0.61*1.15+7*0.90*0.31+2*0.80*0.31+0.7*0.31 m2 57.048
RAZEM 57.048

14
d.2

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

24.40*2.20+0.61*1.15+7*0.90*0.31+2*0.80*0.31+0.7*0.31 m2 57.048
RAZEM 57.048

15
d.2

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoŜa

m2

57.048 m2 57.048
RAZEM 57.048

16
d.2

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne grunto-
wanie podłoŜa pod kleje cementowe

m2

57.048 m2 57.048
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RAZEM 57.048

17
d.2

KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoŜa
przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm

m2

57.048 m2 57.048
RAZEM 57.048

18
d.2

KNR AT-23
0101-07

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoŜa
przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotność = 3

m2

57.048 m2 57.048
RAZEM 57.048

19
d.2

KNR AT-23
0201-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm

m2

57.048 m2 57.048
RAZEM 57.048

20
d.2analiza indy-

widualna

Dopłata za obłozenie stopni schodowych szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

21
d.2

KNR AT-23
0216-03

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie gru-
bowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm

m

2*24.40-(1.15-0.90*7-0.80*2-0.70)+0.31*10*2+0.61*2 m 63.670
RAZEM 63.670

22
d.2analiza indy-

widualna

Czyszczenie, mycie i odkurzanie ścian, stropów, stolarki drzwiowej i okiennej
oraz wyposaŜenia korytarza.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.2analiza indy-

widualna

Wywóz, utylizacja gruzu i odpadów. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.2analiza indy-

widualna

MontaŜ podjadu dla niepełnosprawnych w holu przed salą 52 wraz z robotami to-
warzyszacymi

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.2

KNR 4-04
0504-01
analogia

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

<przedsionek>18.1+<szatnia>34+<hol>232+<punkt pocztowy>20.56 m2 304.660
RAZEM 304.660

26
d.2analiza indy-

widualna

DemontaŜ wyposaŜenia holu, rozebranie zabudowy szatni i punktu pocztowego. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

3.40*(5.86+0.50+5.19+1.56+1.58+0.53+1.37+0.53+1.59+1.57+5.08+18.80+1.20*
2+1.83+4*4*0.50+2*(0.5+1.7)+(0.12+2.10)*2+2*(6.40+3.00))-1.40*1.60*6-1.60*
1.60*6-2.10*(0.80*2+0.90*2+2*1.60+1.05+1.15+1.59*4+2*1.37)+0.4*((1.40+2*
1.60)*6+(1.60+2*1.60)*6+(1.58+2.10*2)*4+(1.37+2.10*2)*2)

m2 255.576

RAZEM 255.576
28

d.2
KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płas-
kich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

304.660 m2 304.660
RAZEM 304.660

29
d.2

KNR-W 2-02
0119-02

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o grubości 12 cm z bloczków
wapienno-piaskowych drąŜonych typu 3 NFD o wysokości do 4.5 m

m2

1.83*4.20+2.10*4.20 m2 16.506
RAZEM 16.506

30
d.2

KNR-W 2-02
0126-09

Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie m2

16.506 m2 16.506
RAZEM 16.506

31
d.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

32
d.2

NNRNKB
202 1025-05
analogia

Drzwi kompletne z ościeŜnicami i okuciami m2

2*0.80*2.00+2*0.9*2.00 m2 6.800
RAZEM 6.800

33
d.2

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoŜa

m2
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304.660 m2 304.660

RAZEM 304.660
34

d.2
KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne grunto-
wanie podłoŜa pod kleje cementowe

m2

304.660 m2 304.660
RAZEM 304.660

35
d.2

KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoŜa
przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm

m2

304.660 m2 304.660
RAZEM 304.660

36
d.2

KNR AT-23
0101-07

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoŜa
przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotność = 3

m2

304.660 m2 304.660
RAZEM 304.660

37
d.2analiza indy-

widualna

Wykonanie wgłębienia w posadzce, dostarczenie i montaŜ wycieraczki m2

1.40*3.00 m2 4.200
RAZEM 4.200

38
d.2

KNR AT-23
0201-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm wraz z impreg-
nacją preparatem antypoślizgowym REFIN Artech Grigio gat.I

m2

304.660 m2 304.660
RAZEM 304.660

39
d.2

KNR AT-23
0216-03

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie gru-
bowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm

m

1.56+1.83+0.12+2.40+1.74+0.30+1.20+4.60+2.20+3.50+3.00+2.30+2.40+4.80+
16.00+4.80+2.00+14.00+13.00+3.50+1.20+1.57+1.59+0.57+1.37+0.53+1.58+
1.56+1.20+3.50+11.80+2*(6.40+3.00+2.10+0.12)+4*4*0.50+2*(0.50+1.70)-0.80*
2-0.90*2-2*1.60-1.05-1.15-1.59*4-2*1.37

m 129.460

RAZEM 129.460
40

d.2
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

255.576 m2 255.576
RAZEM 255.576

41
d.2

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podcią-
gach

m2

304.660 m2 304.660
RAZEM 304.660

42
d.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

255.576+304.66 m2 560.236
RAZEM 560.236

43
d.2analiza indy-

widualna

Wykonane i montaŜ luster gr 8mm szkło hartowane m2

2.70*1.5+2*2.10*2.70 m2 15.390
RAZEM 15.390

44
d.2analiza indy-

widualna

Wykonane i montaŜ tablic informacyjnych m2

2.10*1.10+1.10*2.10 m2 4.620
RAZEM 4.620

45
d.2analiza indy-

widualna

Wykonane i montaŜ naroŜników ze stali nierdzewnej na słupach wysokości 2,
00m

m

(4*6+6)*2.00 m 60.000
RAZEM 60.000

46
d.2analiza indy-

widualna

Wykonane i montaŜ ścianek ze szkła punkt pocztowy m2

4.90*3.40 m2 16.660
RAZEM 16.660

47
d.2analiza indy-

widualna

Wykonane i montaŜ mebli typu lada w szatni i punkcie pocztowym kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

48
d.2analiza indy-

widualna

Wykonane i montaŜ zabudów grzejników z blachy perforowanej malowanej prosz-
kowo

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.2analiza indy-

widualna

Wymiana oświetlenia wraz z nieabędnymi modernizacjami instalacji elektrycznej
zgodnie z opisem technicznym i rysunkiem dołączonym do specyfikacji.

kpl.

1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000

50
d.2analiza indy-

widualna

Wywóz, utylizacja gruzu i odpadów. Prace porzadkowe kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3Remont dwóch pomieszcze ń WC zlokalizowanych na parterze budynku w segmencie  A
51

d.3analiza indy-
widualna

DemontaŜ wyposaŜenia łazienek podajników na mydło, papier woreczki, recniki
suszarek do rak, uchwytów dla niepełnosprawnych i przekazanie uch zamawiają-
cemu.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.3analiza indy-

widualna

DemontaŜ stolarki wewnetrznej i zabezpieczenie drzwi wejściowych oraz okien. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.3

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

<wc meskie>(3.32*2+1.40*2+1.99*2+3.42+1.76*2+1.46+0.89+0.82+1.23*2)*
2.26+(1.46+0.89+0.82+1.23)*2*2.26-1.00*2.00*4-0.7*2.00*4

m2 65.025

<wc damskie>(1.47*2+3.96*2+2.30*2+4.90+1.82+1.45+1.23+1.39+0.90+0.88+
1.43)*2.26+2*(1.39+0.90+0.88+1.43)*2.26-1.00*2.00*4-0.70*7

m2 74.472

 
RAZEM 139.497

54
d.3

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

<wc męskie>1.40*3.32+1.76*1.46+0.89*1.23+0.82*1.23+1.35*(0.14+1.46)+1.99*(
3.42-0.14+1.46)

m2 20.914

<wc damskie>1.47*3.96+2.30*(4.90-0.14-1.43)+1.74*(0.14+1.43)+1.39*1.45+
1.23*0.90+0.88*1.23+1.43*1.82

m2 23.020

 
RAZEM 43.934

55
d.3

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5
m2

m2

<wc meskie>(3.00-2.26)*2*(3.32+1.40+3.42+(1.76+0.14+1.35)+1.76) m2 19.462
<wc damskie>(3.00-2.26)*2*(1.47+3.96+(2.30+0.14+1.45)+4.90+1.82) m2 23.739

RAZEM 43.201
56

d.3
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

43.20 m2 43.200
RAZEM 43.200

57
d.3

KNR 2-02
0815-04
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach m2

43.201 m2 43.201
RAZEM 43.201

58
d.3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

<wc męskie>4+<wc damskie>6 szt. 10.000
RAZEM 10.000

59
d.3

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoŜa

m2

43.934 m2 43.934
RAZEM 43.934

60
d.3

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne grunto-
wanie podłoŜa pod kleje cementowe

m2

43.934 m2 43.934
RAZEM 43.934

61
d.3

KNR AT-23
0201-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

m2

43.934 m2 43.934
RAZEM 43.934

62
d.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy
gipsowych z gruntowaniem

m2

43.934 m2 43.934
RAZEM 43.934

63
d.3

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmy-
cie podłoŜa

m2

135.497 m2 135.497
RAZEM 135.497

64
d.3

KNR AT-22
0101-03

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowa-
nie podłoŜa pod kleje cementowe

m2

135.497 m2 135.497
RAZEM 135.497

65
d.3

KNR AT-22
0202-03

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układa-
nych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki okładzinowe ścien-
ne 44,8*22,30 cm Sensitive Stone 1 i 2

m2
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135.497 m2 135.497

RAZEM 135.497
66

d.3analiza indy-
widualna

Dodatek za wykonanie lustra m2

(1.47+1.40)*1.00 m2 2.870
RAZEM 2.870

67
d.3analiza indy-

widualna

Dodatek za elementy dekoracyjne- listwa ścienna Steel 3 m

3.96*2+1.47+2.30*2+4.90*2-1.00*2-0.70*5 m 18.290
RAZEM 18.290

68
d.3analiza indy-

widualna

Wykonanie nowych blatów pod umywalki kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

69
d.3analiza indy-

widualna

Wykonanie nowych blatów pod umywalki kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

70
d.3analiza indy-

widualna

Naprawa i dostosowanie sufitu podwieszanego do nowych okładzin sciennych m2

43.934 m2 43.934
RAZEM 43.934

71
d.3

NNRNKB
202 1025-05
analogia

Drzwi kompletne z ościeŜnicami Polskone kolor buk z podcięciem dolnym, skrzyd-
ło pełne wypełnienie plaster miodu, szyln, klamkai zamek łazienkowy w kolorze
srebrny mat.

m2

(0.70*6+1.00*4)*2.00 m2 16.400
RAZEM 16.400

72
d.3

KNR-W 4-02
0212-07

Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 75 mm łączonych metodą wciskową msc.

8 msc. 8.000
RAZEM 8.000

73
d.3

KNR-W 4-02
0212-08

Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową msc.

7 msc. 7.000
RAZEM 7.000

74
d.3

KNR 4-02
0121-02

Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

75
d.3

KNNR 8
0220-02

Wymiana pisuaru pojedyńczego z zaworem spłukującym kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

76
d.3

KNR 4-02
0219-04

Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

77
d.3

KNR 4-02
0235-08

DemontaŜ ustępu z miską fajansową kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

78
d.3

KNR 2-15
0208-04

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowane-
go PCW o śr. 75 mm

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

79
d.3

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowane-
go PCW o śr. 110 mm

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

80
d.3

KNR 2-15
0107-07

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych
elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

81
d.3

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo-
wych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

82
d.3

KNR 2-15
0112-01

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

83
d.3

Dostawa i montaŜ miski ustępowej na stelaŜu z wykonaniem zabudowy z płyt G-k kpl.
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7 kpl. 7.000

RAZEM 7.000
84

d.3
KNNR 9
0501-02

Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

85
d.3analiza indy-

widualna

MontaŜ wyposaŜenia toalet dla niepełnosprawnych kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

86
d.3analiza indy-

widualna

MontaŜ progów na połączeniu posadzki korytarza i pomieszczeń wraz z ewentual-
nymi miejscowymi naprawami posadzek w pomieszczeniach

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

87
d.3

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścia-
nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2

m2

1.00*2.00*2 m2 4.000
RAZEM 4.000

88
d.3

KNR 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych
polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

89
d.3

KNR 4-01
0919-20

Wymiana klamek z szyldami szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

90
d.3

KNR 4-01
0919-24

Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

91
d.3

KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie rewizji w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

92
d.3analiza indy-

widualna

Wywóz, utylizacja gruzu i odpadów. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4Wymiana pionów kanalizacyjnych
93

d.4
KNR-W 2-02
2006-02

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych
pojedynczych mocowanych do podłoŜa

m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

94
d.4

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-
czych jednowarstwo 50-01

m2

20.76 m2 20.760
RAZEM 20.760

95
d.4

KNR-W 2-02
0840-05

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zapra-
wie klejowej

m2

2*(0.23+0.15+0.60+0.54)*5+2*0.5 m2 16.200
RAZEM 16.200

96
d.4

KNR-W 2-02
0830-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

20.76-16.20 m2 4.560
RAZEM 4.560

97
d.4

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy
gipsowych z gruntowaniem

m2

20.76-16.20 m2 4.560
RAZEM 4.560

98
d.4

KNR 4-01
0813-06
analogia

Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych w posadzkach (do 3 sztuk w 1
msc.) - kaŜda następna

płyt.

10 płyt. 10.000
RAZEM 10.000

99
d.4

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głę-
bokości ponad 10 cm

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

100
d.4

KNR 4-04
0401-07
analogia

Rozebranie baraków drewnianych składanych - płyty ścienne - Rozebranie zabu-
dowy z plyt GK

m2

2.56*(0.23+0.15+0.60+0.54)*5+2.50*0.5 m2 20.706
RAZEM 20.706
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101
d.4

KNR-W 4-02
0229-04

DemontaŜ rurociągu Ŝeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

<WC przy windzie>(3.15*2+1.00*2+2.82*2+0.4*2+2.85*2+0.4*2+3.15*2+0.4*2+
3.01*2+0.4*2+2.55*2)

m 40.260

RAZEM 40.260
102
d.4

KNR-W 4-02
0224-03
analogia

Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'- demontaŜ i ponowny montaŜ. kpl.

<WC przy windzie>6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

103
d.4

KNR-W 4-02
0236-04

Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 100 mm msc.

2 msc. 2.000
RAZEM 2.000

104
d.4

KNR 2-15
0205-04

MontaŜ rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

<WC przy windzie>(3.15+1.00+2.82+0.4+2.85+0.4+3.15+0.4+3.01+0.4+2.55) m 20.130
RAZEM 20.130

105
d.4

KNR 2-15
0205-03

MontaŜ rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wcisko-
wą

m

<WC przy windzie>40.260-20.130 m 20.130
RAZEM 20.130

106
d.4

S -215 0200-
02
analogia

Zawory napowietrzające o śr.nom. 75 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

107
d.4

S -215 0200-
03

Zawory napowietrzające o śr.nom. 110 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

108
d.4

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15
cm

m3

0.5*0.5*0.30 m3 0.075
RAZEM 0.075

109
d.4

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowego
o grubości do 30 cm

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

110
d.4

KNR 4-01
0803-01

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z
zatarciem na ostro

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

111
d.4analiza indy-

widualna

Zabezpieczenie wzposazenia oraz upozadkowanie pomieszczeń, demontaŜ i po-
nowny montaŜ sufitów podwieszanych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

112
d.4analiza indy-

widualna

Wywóz i utylizacja odpadów kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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