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UOKIK_piwnica_PRD DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Kod wg CPV Od Do
1 ROBOTY DEMONTAŻOWE/ROZBIÓRKOWE 451 1 192 ROBOTY REMONTOWE 452, 454 20 882.1 Stolarka 452, 454 20 222.2 Ściany i sufity 452, 454 23 422.3 Podłogi 452, 454 43 572.4 Wyposażenie 452, 454 58 88
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UOKIK_piwnica_PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 451 ROBOTY DEMONTAŻOWE/ROZBIÓRKOWE
1d.1 KNR-W 4-01 0353-09 ST-1 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 m2 szt.

2 <drzwi> szt. 2,00RAZEM 2,002d.1 KNR-W 4-01 0353-10 ST-1 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchniponad 2 m2 - demontaż drzwi zewnętrznych 1,3 wraz z ościeżnicą celemwykonania bieżącej konserwacji
m2

(0,99*2,05)*1 <drzwi> m2 2,03RAZEM 2,033d.1 KNR-W 4-01 0353-13 ST-1 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
drzwiczki13 szt. 13,00 kratki wentylacyjne10 szt. 10,00RAZEM 23,004d.1 KNR 4-031134-01 ST-1 Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lubmetalowym szt.
3 <K-01 komunikacja> szt. 3,003 <K-02 komunikacja> szt. 3,008 <023 magazyn> szt. 8,0011 <025 komunikacja> szt. 11,002 <025a przedsionek> szt. 2,002 <025b przedsionek> szt. 2,002 <025c toaleta> szt. 2,002 <025d przedsionek WC> szt. 2,001 <025e WC> szt. 1,008 <025f magazyn> szt. 8,001 <025g WC> szt. 1,002 <025h przedsionek WC> szt. 2,001 <025i natrysk> szt. 1,004 <032 archiwum> szt. 4,00RAZEM 50,005d.1 KNR 4-031122-04 ST-1 Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natę-żeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 szt.
57 szt. 57,00RAZEM 57,006d.1 KNR 4-031124-02 ST-1 Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) szt.
24 szt. 24,00RAZEM 24,007d.1 KNR-W 4-02 0235-08 ST-1 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych iodpływowych - ustęp z miską porcelanową kpl.
2 kpl. 2,00RAZEM 2,008d.1 KNR-W 4-02 0235-06 ST-1 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych iodpływowych - umywalka kpl.
2 kpl. 2,00RAZEM 2,009d.1 KNR-W 4-02 0235-07 ST-1 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych iodpływowych - wanna/brodziki kpl.
3 kpl. 3,00RAZEM 3,0010d.1 KNR 4-040504-09 ST-1 Rozebranie posadzek z kostek drewnianych układanych na asfalcie - de-montaż parkietu m2

6,97 <025 komunikacja - parkiet> m2 6,97RAZEM 6,9711d.1 KNR 4-040504-07 ST-1 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki wraz zcokolikiem m2

33,97 <K-01 komunikacja - wykładzina PCV> m2 33,9724,50 <023 magazyn - wykładzina PCV> m2 24,50(45,20-6,97) <025 komunikacja - wykładzina PCV> m2 38,235,70 <025a przedsionek - wykładzina PCV> m2 5,705,70 <025b przedsionek - wykładzina PCV> m2 5,7035,48 <032 archiwum - wykładzina PCV> m2 35,48RAZEM 143,5812d.1 KNR-W 4-01 0812-05 ST-1 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m2

8,41 <K-02 komunikacja - płytki gresowe> m2 8,4113,45 <025c toaleta - płytki gresowe> m2 13,452,05 <025d przedsionek WC - płytki gresowe> m2 2,051,27 <025e WC - płytki gresowe> m2 1,271,25 <025g WC - płytki gresowe> m2 1,25
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2,04 <025h przedsionek WC - płytki gresowe> m2 2,041,54 <025i natrysk - płytki gresowe> m2 1,54RAZEM 30,0113d.1 KNR 4-010819-15 ST-1 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

pomieszczenie nr 025c(19,53-5,95)*2,85 <025c toaleta - płytki gresowe> m2 38,705,95*2,48 m2 14,76-(0,90*2,05)*2 <drzwi> m2 -3,69 pomieszczenie nr 025d6,15*2,50 <025d przedsionek WC - płytki gresowe> m2 15,38-(0,90*2,05)*3 <drzwi> m2 -5,54 pomieszczenie nr 025e4,60*2,50 <025e WC - płytki gresowe> m2 11,50-(0,90*2,04)*1 <drzwi> m2 -1,84 pomieszczenie nr 025g4,56*2,50 <025g WC - płytki gresowe> m2 11,40-(0,90*2,05)*1 <drzwi> m2 -1,85 pomieszczenie nr 025h6,12*2,50 <025h przedsionek WC - płytki gresowe> m2 15,30-(0,80*2,05)*2 <drzwi> m2 -3,28-(0,90*2,05)*1 <drzwi> m2 -1,85 pomieszczenie nr 025i5,27*2,50 <025i natrysk - płytki gresowe> m2 13,18-(0,80*2,05)*1 <drzwi> m2 -1,64RAZEM 100,5314d.1 KNR-W 4-01 0440-04analogia
ST-1 Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynko-wanych - demontaż sufitu podwieszanego oraz sufitu kasetonowego wrazz demontażem szyny półkolistej z podkonstrukcją nośną

m2

pomieszczeniu nr 025b5,70 <025b przedsionek> m2 5,70 pomieszczeniu nr 02545,20 <025 komunikacja> m2 45,20RAZEM 50,9015d.1 KNR-W 4-01 0438-04analogia
ST-1 Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych - de-montaż obudów ścian zewnętrznych z płyt GK m2

4,04*2,61 <023 magazyn> m2 10,54 2,10*2,36 <025 komunikacja - wykładzina PCV> m2 4,96 3,23*2,50 <025a przedsionek - wykładzina PCV> m2 8,08 3,23*2,50 <025b przedsionek - wykładzina PCV> m2 8,08 4,98*2,85 <025c toaleta - płytki gresowe> m2 14,193,28*2,48 m2 8,13 1,93*2,50 <025d przedsionek WC - płytki gresowe> m2 4,83 5,53*2,86 <025f magazyn - parkiet> m2 15,82 1,90*2,50 <025h przedsionek WC - płytki gresowe> m2 4,75 2,47*2,50 <025i natrysk - płytki gresowe> m2 6,18RAZEM 85,5616d.1 kalk. włas-na
ST-1 Demontaż luster ściennych z pomieszczenia nr 025, 025f oraz 032 szt

7 szt 7,00RAZEM 7,0017d.1 kalk. włas-na
ST-1 Demontaż lustra ściennego z pomieszczenia 032 na czas prowadzeniarobót związanych z renowacją ścian, ponowny montaż po zakończeniuprac

kpl.

1 kpl. 1,00RAZEM 1,0018d.1 kalk. włas-na
ST-1 Demontaż skorodowanej lub uszkodzonej instalacji wodnej, następnieodtworzenie, po istniejącym śladzie i przekroju elementów kpl.
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1 kpl. 1,00RAZEM 1,0019d.1 kalk. włas-na
ST-1 Demontaż mebli znajdujących się w pomieszczeniu nr 025f w miejscewyznaczone przez Inwestora kpl.

1 kpl. 1,00RAZEM 1,00
2 452, 454 ROBOTY REMONTOWE

2.1 452, 454 Stolarka
20d.2.1

KNR-W 2-02 1040-01analogia
ST-1 Montaż drzwi wewnętrznych pełnych "D1" 80x200cm - 1 szt. drzwi otwie-rane, wykończone płytą MDF w kolorze białym, matowym, rdzeń z drew-na pełnego, drzwi wyposażone w zamek rozporowy dolny, klamkę z szyl-dem i rozetą, drzwi z kompletem okuć, drzwi otwierane zgodnie z kierun-kiem przedstawionym na rzucie parteru, drzwi wyposażone w samozamy-kacz, ościeżnica stalowa, obejmująca

m2

(0,90*2,05)*1 <D1> m2 1,85RAZEM 1,8521d.2.1
KNR-W 2-02 1040-01analogia

ST-1 Bieżąca konserwacja, oczyszczenie drzwi, następnie ponowny montaż,drzwi istniejące, stalowe, ościeżnica stalowa, narożna, drzwi po oczysz-czeniu i ponownym montażu wyposażyć w samozamykacz, zamek roz-porowy dolny oraz górny, klamkę z szyldem i rozetą, drzwi otwieranezgodnie z kierunkiem przedstawionym na rzucie piwnicy, drzwi antywła-maniowe o klasie RC3, wyposażone w kontrolę dostępu, współczynnikuprzenikania ciepła U=1,3W/m2K

m2

(1,00*2,05)*1 <D2> m2 2,05RAZEM 2,0522d.2.1
KNR-W 2-02 1040-01analogia

ST-1 Wymiana skrzydeł drzwiowych - 2 szt. drzwi otwierane, wykończone płytąMDF w kolorze białym, matowym, rdzeń z drewna pełnego, drzwi wypo-sażone w zamek rozporowy dolny, klamkę z szyldem i rozetą, drzwi zkompletem okuć, drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem przedstawionymna rzucie parteru, drzwi wyposażone w samozamykacz

szt

2 szt 2,00RAZEM 2,00
2.2 452, 454 Ściany i sufity
23d.2.2

KNR-W 2-02 2004-04 ST-1 Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowychpojedynczych dwuwarstwowo 50-02 - zabudowa instalacji m2

1,01*3,02 m2 3,05RAZEM 3,0524d.2.2
KNR-W 4-01 0709-06 ST-1 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap.o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustakówceramicznych, betonu na stropach - uzupełnieni ubytków tynku

szt.

10 szt. 10,00RAZEM 10,0025d.2.2
KNR-W 2-02 2005-02 ST-1 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowympojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud - płytygipsowo-kartonowe twarde 12,5mm

m2

8,41 <K-02 komunikacja> m2 8,4124,50 <023 magazyn> m2 24,50(45,20-17,58) <025 komunikacja> m2 27,625,70 <025a przedsionek> m2 5,705,70 <025b przedsionek> m2 5,7013,45 <025c toaleta> m2 13,452,05 <025d przedsionek WC> m2 2,051,27 <025e WC> m2 1,2731,65 <025f magazyn> m2 31,651,25 <025g WC> m2 1,252,04 <025h przedsionek WC> m2 2,041,54 <025i natrysk> m2 1,5435,48 <032 archiwum> m2 35,48RAZEM 160,6626d.2.2
KNR-W 2-02 2003-11 ST-1 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo-wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 75-02 m2

4,04*2,61 <023 magazyn> m2 10,54 2,10*2,36 <025 komunikacja - wykładzina PCV> m2 4,96 3,23*2,50 <025a przedsionek - wykładzina PCV> m2 8,08 3,23*2,50 <025b przedsionek - wykładzina PCV> m2 8,08 4,98*2,85 <025c toaleta - płytki gresowe> m2 14,193,28*2,48 m2 8,13 
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1,93*2,50 <025d przedsionek WC - płytki gresowe> m2 4,83 5,53*2,86 <025f magazyn - parkiet> m2 15,82 1,90*2,50 <025h przedsionek WC - płytki gresowe> m2 4,75 2,47*2,50 <025i natrysk - płytki gresowe> m2 6,18RAZEM 85,5627d.2.2
KNR-W 4-01 0711-02 ST-1 Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawycem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pus-taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1miejscu (20% powierzchni tynków do wymiany)

m2

poz.30*0,20 <20% powierzchni tynków do wymiany> m2 89,38RAZEM 89,3828d.2.2
KNR-W 4-01 0711-14 ST-1 Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawycem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spoczni-kach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierz-chni do 2 m2 w 1 miejscu (20% powierzchni tynków do wymiany)

m2

poz.31*0,20 <20% powierzchni tynków do wymiany> m2 42,44RAZEM 42,4429d.2.2
KNR AT-270103-01 ST-1 Impregnacja biobójcza ręczna - preparat antygrzybiczny m2

poz.30 <ściany> m2 446,92poz.31 <sufity> m2 212,21RAZEM 659,1330d.2.2
KNR 4-010713-01 ST-1 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lubzdzieraniem tapet na ścianach m2

Ściany(35,04-1,44)*3,02 <K-01 komunikacja - wykładzina PCV> m2 101,47-(0,90*2,05)*4 <drzwi> m2 -7,38-(1,00*2,05)*1 <drzwi> m2 -2,05 (16,51-1,25)*2,53 <K-02 komunikacja - płytki gresowe> m2 38,61-(1,00*2,05)*1 <drzwi> m2 -2,05 20,24*2,61 <023 magazyn - wykładzina PCV> m2 52,83-(0,90*2,05)*1 <drzwi> m2 -1,85 7,21*2,20 <025 komunikacja - wykładzina PCV> m2 15,8614,53*2,36 m2 34,2912,92*2,85 m2 36,82-(0,90*2,05)*5 <drzwi> m2 -9,23-(1,00*2,05)*3 <drzwi> m2 -6,15 10,24*2,50 <025a przedsionek - wykładzina PCV> m2 25,60-(0,80*2,05)*1 <drzwi> m2 -1,64-(1,00*2,05)*1 <drzwi> m2 -2,05 10,24*2,50 <025b przedsionek - wykładzina PCV> m2 25,60-(1,00*2,05)*1 <drzwi> m2 -2,05-(0,90*2,05)*1 <drzwi> m2 -1,85 (19,53-5,95)*2,85 <025c toaleta - płytki gresowe> m2 38,705,95*2,48 m2 14,76-(0,90*2,05)*2 <drzwi> m2 -3,69 6,15*2,50 <025d przedsionek WC - płytki gresowe> m2 15,38-(0,90*2,05)*3 <drzwi> m2 -5,54 4,60*2,50 <025e WC - płytki gresowe> m2 11,50-(0,90*2,04)*1 <drzwi> m2 -1,84 27,17*2,86 <025f magazyn - parkiet> m2 77,71-(0,90*2,05)*1 <drzwi> m2 -1,85 4,56*2,50 <025g WC - płytki gresowe> m2 11,40-(0,90*2,05)*1 <drzwi> m2 -1,85 6,12*2,50 <025h przedsionek WC - płytki gresowe> m2 15,30-(0,80*2,05)*2 <drzwi> m2 -3,28-(0,90*2,05)*1 <drzwi> m2 -1,85 5,27*2,50 <025i natrysk - płytki gresowe> m2 13,18-(0,80*2,05)*1 <drzwi> m2 -1,64
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 24,20*2,61 <032 archiwum - wykładzina PCV> m2 63,16-(0,90*2,05)*1 <drzwi> m2 -1,85 -(poz.26) m2 -85,56RAZEM 446,9231d.2.2
KNR 4-010713-02 ST-1 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lubzdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach m2

Sufity33,97 <K-01 komunikacja> m2 33,978,41 <K-02 komunikacja> m2 8,4124,50 <023 magazyn> m2 24,5045,20 <025 komunikacja> m2 45,205,70 <025a przedsionek> m2 5,705,70 <025b przedsionek> m2 5,7013,45 <025c toaleta> m2 13,452,05 <025d przedsionek WC> m2 2,051,27 <025e WC> m2 1,2731,65 <025f magazyn> m2 31,651,25 <025g WC> m2 1,252,04 <025h przedsionek WC> m2 2,041,54 <025i natrysk> m2 1,5435,48 <032 archiwum> m2 35,48RAZEM 212,2132d.2.2
KNR-W 2-02 2011-02 ST-1 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsuszpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku(wsp. dla R=2,0 - uzupełnienie ubytków, pęknięć oraz wyrównanie nie-równości w strukturze i wygładzenie tynków na powierzchni ścian - 20%powierzchni ścian)

m2

poz.30*0,30 <20% powierzchni ścian> m2 134,08RAZEM 134,0833d.2.2
KNR-W 2-02 2011-04 ST-1 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsuszpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku (wsp.dla R=2,0 - uzupełnienie ubytków, pęknięć oraz wyrównanie nierównościw strukturze i wygładzenie tynków - 20% powierzchni sufitu)

m2

poz.31*0,20 <20% powierzchni sufitów> m2 42,44RAZEM 42,4434d.2.2
KNR 4-010703-01analogia

ST-1 Umocowanie siatki z włókna szklanego na ścianach, filarach, pilastrachw miejscach zarysowań i uszkodzeń ścian m2

poz.30*0,30 <30% powierzchni ścian> m2 134,08RAZEM 134,0835d.2.2
KNR 4-010703-02analogia

ST-1 Umocowanie siatki z włókna szklanego na stropach płaskich,podciągach, biegach i spocznikach schodowych m2

poz.31*0,20 <20% powierzchni sufitów> m2 42,44RAZEM 42,4436d.2.2
KNR-W 4-01 1204-06z.sz.2.3. 

ST-1 Gruntowanie powierzchni - tynki gładkie - farba gruntująca wodorozcień-czalna akrylowa m2

poz.30 <ściany> m2 446,92-(poz.39) <okładziny z płytek> m2 -100,53 poz.31 <sufit> m2 212,21RAZEM 558,6037d.2.2
KNR-W 2-02 1505-06analogia

ST-1 Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową - ściany (krotność 2 -wykonanie powłoki malarskiej dwuwarstwowo) - farba lateksowa akrylo-kompozytowa z technologią ceramiczną, powierzchnia matowa, kolor doustalenia z InwestoremKrotność = 2

m2

poz.30 <ściany> m2 446,92-(poz.39) <okładziny z płytek> m2 -100,53RAZEM 346,3938d.2.2
KNR-W 2-02 1505-03analogia

ST-1 Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową - sufity (krotność 2 -wykonanie powłoki malarskiej dwuwarstwowo) - farba lateksowa akrylo-kompozytowa z technologią ceramiczną, powierzchnia matowa, kolor doustalenia z InwestoremKrotność = 2

m2

poz.31 <sufit> m2 212,21RAZEM 212,2139d.2.2
KNR AT-270201-01 ST-1 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniają-cych nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - izolacja przy umy-walkach

m2

pomieszczenie nr 025c
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(19,53-5,95)*2,85 <025c toaleta - płytki gresowe> m2 38,705,95*2,48 m2 14,76-(0,90*2,05)*2 <drzwi> m2 -3,69 pomieszczenie nr 025d6,15*2,50 <025d przedsionek WC - płytki gresowe> m2 15,38-(0,90*2,05)*3 <drzwi> m2 -5,54 pomieszczenie nr 025e4,60*2,50 <025e WC - płytki gresowe> m2 11,50-(0,90*2,04)*1 <drzwi> m2 -1,84 pomieszczenie nr 025g4,56*2,50 <025g WC - płytki gresowe> m2 11,40-(0,90*2,05)*1 <drzwi> m2 -1,85 pomieszczenie nr 025h6,12*2,50 <025h przedsionek WC - płytki gresowe> m2 15,30-(0,80*2,05)*2 <drzwi> m2 -3,28-(0,90*2,05)*1 <drzwi> m2 -1,85 pomieszczenie nr 025i5,27*2,50 <025i natrysk - płytki gresowe> m2 13,18-(0,80*2,05)*1 <drzwi> m2 -1,64RAZEM 100,5340d.2.2
KNR 2-020829-11analogia

ST-1 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą kombi-nowaną - płytki gresowe o wymiarach 60x120x1cm, przyklejenie na klejdo płytek, odkształcalny S1, fuga elastyczna w kolorze szarym
m2

poz.39 m2 100,53RAZEM 100,5341d.2.2 kalk. włas-na
ST-1 Malowanie natryskowe instalacji podsufitowych w kolorze czarnym z za-bezpieczeniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz wytypowa-nych przez Inwestora sanitarnych

m2

poz.42 m2 51,55RAZEM 51,5542d.2.2
NNRNKB202 2702-01

ST-1 (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytamiz włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm - sufit podwiesza-ny płyty 50x50, wysokość płyt 23mm, ruszt stalowy z dźwigarów I2400 iprofili pośrednich I600, rozmiar oczka w świetle 40mm

m2

33,97 <K-01 komunikacja> m2 33,9717,58 <025 komunikacja> m2 17,58RAZEM 51,55
2.3 452, 454 Podłogi
43d.2.3

ZKNR C-20801-01analogia
ST-1 Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu m2

24,50 <023 magazyn - maty podłogowe> m2 24,5045,20 <025 komunikacja - maty podłogowe> m2 45,205,70 <025a przedsionek - płytki gresowe> m2 5,705,70 <025b przedsionek - płytki gresowe> m2 5,7013,45 <025c toaleta - płytki gresowe> m2 13,452,05 <025d przedsionek WC - płytki gresowe> m2 2,051,27 <025e WC - płytki gresowe> m2 1,271,25 <025g WC - płytki gresowe> m2 1,252,04 <025h przedsionek WC - płytki gresowe> m2 2,041,54 <025i natrysk - płytki gresowe> m2 1,5435,48 <032 archiwum - wykładzina PCV> m2 35,48RAZEM 138,1844d.2.3
KNR-W 2-02 1116-01 ST-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm- posadzka betonowa - beton C16/20 (B-20) m2

6,97 <025 komunikacja - parkiet> m2 6,97RAZEM 6,9745d.2.3
KNR-W 2-02 1105-01 ST-1 Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte nagładko - szybkotrwadniejąca zaprawa cementowa m2

poz.44 m2 6,97RAZEM 6,9746d.2.3
KNR-W 2-02 1105-02 ST-1 Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm -szybkotrwadniejąca zaprawa cementowaKrotność = 8

m2

poz.44 m2 6,97RAZEM 6,97
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47d.2.3
KNR AT-270202-01 ST-1 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelnia-jących nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu m2

poz.48 m2 33,00poz.49*0,30 <wywinięcia izolacji na ściany> m2 5,03RAZEM 38,0348d.2.3
KNR 2-021118-11analogia

ST-1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane naklej metodą kombinowaną - płytki gresowe o wymiarach 60x120x1cm,przyklejenie na klej do płytek, odkształcalny S1, fuga elastyczna w kolo-rze szarym

m2

13,45 <025c toaleta - płytki gresowe> m2 13,452,05 <025d przedsionek WC - płytki gresowe> m2 2,051,27 <025e WC - płytki gresowe> m2 1,271,25 <025g WC - płytki gresowe> m2 1,252,04 <025h przedsionek WC - płytki gresowe> m2 2,041,54 <025i natrysk - płytki gresowe> m2 1,54 5,70 <025a przedsionek - płytki gresowe> m2 5,705,70 <025b przedsionek - płytki gresowe> m2 5,70RAZEM 33,0049d.2.3
KNR AT-230216-06 ST-1 Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na za-prawie cienkowarstwowej m

10,24-(0,80+1,00) <025a przedsionek> m 8,4410,24-(0,90+1,00) <025b przedsionek> m 8,34RAZEM 16,7850d.2.3
KNR-W 2-02 1123-03analogia

ST-1 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - wy-kładzina homogeniczna, winylowa, trudno zapalna z rolki m2

35,48 <032 archiwum - wykładzina PCV> m2 35,48poz.51*0,10 <wywinięcia> m2 2,38RAZEM 37,8651d.2.3
KNR-W 2-02 1124-06analogia

ST-1 Posadzki - listwy zabezpieczająca krawędź cokołu z wykładziny wykona-na z PCV - profile m

(24,20+2*0,23) <032 archiwum - wykładzina PCV> m 24,66-(0,90) <drzwi> m -0,90RAZEM 23,7652d.2.3
KNR AT-270509-02 ST-1 Ułożenie 2 x folii PE 0,2mmKrotność = 2 m2

poz.53*1,10 <+10% na wywinięcia> m2 76,67RAZEM 76,6753d.2.3 kalk. włas-na
ST-1 Dostawa i montaż: gumowe maty typu puzzle w kolorze czarnym, maty owymiarach 1000x1000x20mm m2

24,50 <023 magazyn - maty podłogowe> m2 24,5045,20 <025 komunikacja - maty podłogowe> m2 45,20RAZEM 69,7054d.2.3
ZKNR C-20614-02 ST-1 System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne, parkiet lity, pomieszczeniepowyżej 8 m2 m2

POSADZKI31,65 <025f magazyn - parkiet> m2 31,656,97 <025 komunikacja - parkiet> m2 6,97RAZEM 38,6255d.2.3
ZKNR C-20614-049914

ST-1 System parkietowy. Cyklinowanie wykończeniowe, parkiet lity, pomiesz-czenie powyżej 8 m2 - wykonanie na łukach m2

poz.54 m2 38,62RAZEM 38,6256d.2.3
KNR-W 4-01 0819-07analogia

ST-1 Jednokrotne lakierowanie posadzek - lakier podkładowy (wsp. dla R=0,4) m2

poz.54 m2 38,62RAZEM 38,6257d.2.3
KNR-W 4-01 0819-07 ST-1 Trzykrotne lakierowanie posadzek - bezbarwny lakier poliuretanowy, dwu-składnikowy m2

poz.54 m2 38,62RAZEM 38,62
2.4 452, 454 Wyposażenie
58d.2.4 kalk. włas-na

ST-1 Dostawa i montaż: zabudowa z płyt HPL gr. 12mm na aluminiowychwspornikach, płyty w kolorze szarym RAL 7046 m2
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(2,25+0,93)*2,03 m2 6,46RAZEM 6,4659d.2.4
KNR-W 2-15 0230-02 ST-1 Umywalki pojedyncze z syfonem gruszkowym - umywalka pojedyncza zjednym otworem po prawej stronie i przelewem, waga 6,2kg, mocowaniena śrubach, syfon dekoracyjny owalny, kolor chrom, wymiary: 26x36cm

kpl.

2 kpl. 2,00RAZEM 2,0060d.2.4
TZKNBKXVIII I B-117

ST-1 Montaż baterii umywalkowej - bateria jednouchwytowa stojąca, materiałmosiądz, regulator ceramiczny, napowietrzacz, z mieszaczem i ogranicz-nikiem przepływu wody, kolor chrom, grupa akustyczna II
szt.

poz.59 szt. 2,00RAZEM 2,0061d.2.4 kalk. włas-na
ST-1 Dostawa i montaż: podgrzewacz elektryczny przepływowy, miedzianegrzałki, drobnostrumieniowy perlator, zawór regulacyjny, zespół grzejny zdwóch grzałek, które można podłączyć do 1 fazy 230V lub 2 faz instalacji3 fazowej 400V, ciśnienie wody 0,12-0,6MPa, stopień ochrony IP24, wer-sja podumywalkowa, moc 6kW

szt

poz.59 szt 2,00RAZEM 2,0062d.2.4
KNR-W 2-15 0233-03 ST-1 Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - miska kompaktowa lejowabez kołnierzowa, z odpływem poziomym, deska sedesowa antybakteryj-na owalna, wolno opadająca  z tworzywa duroplast, spłuczka prostokątnaz armaturą 4/2 l, wysokość 40cm, szerokość 33cm, głębokość 68cm

kpl.

2 kpl. 2,00RAZEM 2,0063d.2.4
KNR-W 2-15 0232-02 ST-1 Brodziki natryskowe - brodzik kwadratowy o wymiarach 80x80x9cm, bro-dzik w komplecie z syfonem, wykonany z akrylu sanitarnego, średnicaodpływu - 52mm, wykończenie korka - chrom

kpl.

3 kpl. 3,00RAZEM 3,0064d.2.4 kalk. włas-na
ST-1 Dostawa i montaż: zabudowa prysznicowa, szklana, wymiar: 90x190cm,typ: wnękowe, grubość szkła: 6mm, rodzaj szkła: hartowane, profile: alu-miniowe, drzwi z kompletnym zestawem uszczelek

szt

poz.63 szt 3,00RAZEM 3,0065d.2.4
KNR 2-150117-01 ST-1 Zestaw natryskowy z baterią - bateria prysznicowa naścienna materiałmosiądz, regulator ceramiczny, napowietrzacz, z mieszaczem i ogranicz-nikiem przepływu wody, kolor chrom, wąż prysznicowy bez skrętny, dłu-gość min. 175cm, drążek prysznicowy ze stali nierdzewnej, długość min.82,5cm

szt.

3 szt. 3,00RAZEM 3,0066d.2.4 kalk. włas-na
ST-1 Dostawa i montaż: dozownik mydła w pianie, materiał: stal nierdzewna,wykończenie: matowe, kontrola: okienko do kontroli poziomu mydła w do-zowniku, wymiary dozownika: wysokość 256 mm, szerokość 107 mm,głębokość 105 mm

szt

2 szt 2,00RAZEM 2,0067d.2.4 kalk. włas-na
ST-1 Dostawa i montaż: kosz na śmieci, ścienny, materiał: stal nierdzewna,wykończenie: matowe, pojemność: 27 litrów, wymiary kosza: wysokość595 mm, szerokość 340 mm, głębokość 166 mm

szt

2 szt 2,00RAZEM 2,0068d.2.4 kalk. włas-na
ST-1 Dostawa i montaż: lustro prostokątne, przyklejane do ściany na klej elas-tyczny do luster, lustro zlicowane z powierzchnią płytek, szlifowane, lus-tro robione na wymiar: 80x100cm

szt

2 szt 2,00RAZEM 2,0069d.2.4 kalk. włas-na
ST-1 Dostawa i montaż: pojemnik na ręczniki składane do rąk, materiał: stalnierdzewna, wykończenie: matowe, pojemność: 500 listków, zamknięcie:zamek i kluczyk metalowy, kontrola: okienko do kontroli poziomu papieruw podajniku, wymiary podajnika: wysokość 263 mm, szerokość 256 mm,głębokość 118 mm

szt

2 szt 2,00RAZEM 2,0070d.2.4 kalk. włas-na
ST-1 Dostawa i montaż: pojemnik na papier toaletowy, materiał: stal nierdzew-na, wykończenie: matowe, kontrola: okienko do kontroli poziomu papieruw pojemniku, rozmiar papieru: rola 19 cm, zamknięcie: zamek i kluczykmetalowy, wymiary pojemnika: wysokość 222 mm, szerokość 208 mm,głębokość 110 mm

szt

2 szt 2,00RAZEM 2,0071d.2.4 kalk. włas-na
ST-1 Dostawa i montaż: szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany,materiał stal nierdzewna, wykończenie matowe szt
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2 szt 2,00RAZEM 2,0072d.2.4 kalk. włas-na
ST-1 Dostawa i montaż: wieszak naścienny, materiał: stal nierdzewna, szero-kość: 29cm, głębokość: 4cm, wysokość: 7cm szt

2 szt 2,00RAZEM 2,0073d.2.4 kalk. włas-na
ST-1 Dostawa i montaż: lustro prostokątne przyklejane do ściany na klej elas-tyczny do luster, lustro robione na wymiar: 608x230cm szt

1 szt 1,00RAZEM 1,0074d.2.4 kalk. włas-na
ST-1 Dostawa i montaż: lustro prostokątne przyklejane do ściany na klej elas-tyczny do luster, lustro robione na wymiar: 500x160cm szt

1 szt 1,00RAZEM 1,0075d.2.4 kalk. włas-na
ST-1 Dostawa i montaż: zasłona prysznicowa na drążku ze stali nierdzewnejwraz z kółkami do montażu, średnica drążka: 33mm, wymiar zasłony:180x200cm, kolor: czarny, zasłona nieprzemakalna

szt

2 szt 2,00RAZEM 2,0076d.2.4 kalk. włas-na
ST-1 Dostawa i montaż: szafka szatniowa z sześcioma sekcjami, materiał: bla-cha stalowa, wymiar: 180x90x49cm, typ zamka: cylindryczny, szerokośćmodułu: 30cm, kolor: szary, waga: 55 kg, wyposażenie: półka, drążek nawieszaki, haczyki na ubrania

szt

2 szt 2,00RAZEM 2,0077d.2.4 kalk. włas-na
ST-1 Dostawa i montaż: przyklejenie taśmy fluorescencyjnej w kolorze żółtymo szerokości 5cm na stopniach wskazanych w dokumentacji rysunkowej kpl.

1 kpl. 1,00RAZEM 1,0078d.2.4
KNR-W 4-01 0324-04 ST-1 Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypów stalowych o powierzchni do 0.5m2 w podłożach betonowych - montaż nowych drzwiczek rewizyjnych wy-konanych z tworzywa ABS w kolorze białym

szt.

14 szt. 14,00RAZEM 14,0079d.2.4
KNR-W 4-01 0324-02 ST-1 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kratki wentyla-cujne z tworzywa ABS w kolorze białym szt.

10 szt. 10,00RAZEM 10,0080d.2.4
KNR 4-031116-03 ST-1 Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

50,00 m 50,00RAZEM 50,0081d.2.4
KNR 4-031001-05 ST-1 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

80,00 m 80,00RAZEM 80,0082d.2.4
KNR 5-080210-04 ST-1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układa-ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowymPrzewód kabelkowy miedziany wtynkowy, typu YDY 3x2,5mm

m

poz.81 m 80,00RAZEM 80,0083d.2.4
KNR 4-031012-02 ST-1 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

poz.81 m 80,00RAZEM 80,0084d.2.4
KNR 5-080307-03analogia

ST-1 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowychświecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem - łącznik pojedyń-czy, kolor biały, IP 20, bez podświetlenia, automatyczne zaciski spręży-nowe montaż podtynkowy, w zestawie z ramką

szt.

59 szt. 59,00RAZEM 59,0085d.2.4
KNR 5-080309-04analogia

ST-1 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegu-nowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem -gniazda białe 2P+Z IP20
szt.

24 szt. 24,00RAZEM 24,00
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86d.2.4
KNR 5-080504-03 ST-1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ża-rowych zwykłych przykręcanych, końcowych - oprawa oświetleniowa A.1na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień poprzejściu przez zespół optyczny = 4000lm, pobór mocy 36W, MTBF:65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h(L80B20), zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

szt.

23 szt. 23,00RAZEM 23,0087d.2.4
KNR 5-080504-03 ST-1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ża-rowych zwykłych przykręcanych, końcowych - oprawa oświetleniowa B.1na źródła LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumień poprzejściu przez zespół optyczny =2250lm, pobór mocy 25W, obudowawykonana z aluminium, ramka biała, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 kla-sa ochronności, żywotność 50000h

szt.

10 szt. 10,00RAZEM 10,0088d.2.4
KNR 5-080504-03 ST-1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ża-rowych zwykłych przykręcanych, końcowych - oprawa oświetleniowa C.1na źródła LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściuprzez zespół optyczny =3483lm, pobór mocy 40W, montaż naścienny,MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 60000h(L80B20), zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN 62471

szt.

17 szt. 17,00RAZEM 17,00
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