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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

    1. Roboty rozbiórkowe. 
    • demontaż sufitów podwieszanych,
    • rozbiórka okładzin posadzek,
    • rozbiórka płyty posadzkowej
    • skucie glazury i terakoty,
    • demontaż istniejące stolarki drzwiowej
    • demontaż kabin sanitarnych,
    • rozbiórka prysznicowych ścianek działowych 
    • wywiezienie materiałów z rozbiórki
    2. Odtworzenie płyty posadzkowej
    3. Roboty tynkarskie, prace szpachlarskie
    4. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa.
    5. Wykonanie warstw wyrównawczych na posadzkach.
    6. Wykonanie posadzek z gresu
    7. Sprawdzenie i udrożnienie instalacji wentylacji grawitacyjnej. 
    8. Wykonanie sufitu podwieszanego
    9. Dwukrotne szpachlowanie ścian i sufitów.
    10. Malowanie tynków wewnętrznych higieniczną farbą zmywalną, przeznaczoną do pomieszczeń sanitarnych
    11. Wykonanie okładzin ściennych z glazury.
    12. Montaż nowej stolarki drzwiowej.
    13. Wyposażenie pomieszczeń objęte przedmiotem zamówienia: lustro wklejane – 5 szt., wieszak naścienny na odzież 2-ramienny,
ze stali nierdzewnej – 6 szt., 
    14. Dostawa i montaż blatów umywalkowych,
    15. Wykonanie przegród sanitarnych z płyt HPL (kabiny WC, przegrody pisuarowe, kabiny prysznicowe)

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 39352 Użytkownik: KWP Białystok



SPKP - remont łazienki Ip..KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ŁAZIENKA PRAWA
1.1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

umywalnia 2,0*(2,46+4,87+0,92*6+2,73+1,67+0,27+2,01+0,19) m2 39,440
WC 2,0*(3,02*2+3,11*2-0,9*2) m2 20,920
Przedsionek 2,0*(2,78*2+1,67*2-0,9*2) m2 14,200

RAZEM 74,560
2

d.1.1
KNR-W 4-01
0812-05 uwa-
ga p.tab.

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek m2

12,03+9,45+4,64 m2 26,120
RAZEM 26,120

3
d.1.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej -
rozebranie ścianek działowych pomiedzy kabinami prysznicowymi

m3

2,0*0,9*0,10*3 m3 0,540
RAZEM 0,540

4
d.1.1

KNNR 7
0703-01 z.o.
3.4. 

Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 - demontaż m2

WC 2,01*(1,55*2)+0,76 m2 6,991
RAZEM 6,991

5
d.1.1

kalkulacja
własna 

Zdjęcie skrzydeł drzwiowych i wyniesienie z budynku szt.

poz.6 szt. 2,000
RAZEM 2,000

6
d.1.1

KNR 4-01
0354-04

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

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

7
d.1.1

KNR AT-17
0110-02

Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 4
mm

m2

poz.2 m2 26,120
RAZEM 26,120

8
d.1.1

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścia-
nach

m2

umywalnia 1,0*(2,46+4,87+2,73+1,67+0,27+2,01+0,19)-2,48*0,9 m2 11,968
WC 1,0*(3,02*2+3,11*2)-2,48*1,8 m2 7,796
Przedsionek 1,0*(2,78*2+1,67*2) m2 8,900

RAZEM 28,664
9

d.1.1
KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stro-
pach

m2

poz.2 m2 26,120
RAZEM 26,120

10
d.1.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

poz.1*0,03+poz.2*0,03+poz.3+poz.74*0,1+poz.4*0,02 m3 5,459
RAZEM 5,459

11
d.1.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.10 m3 5,459
RAZEM 5,459

1.2 Roboty budowlane
12

d.1.2
ZKNR C-1
0308-05

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo-
lacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej
CR 166 na powierzchni poziomej od góry

m2

poz.2 m2 26,120
RAZEM 26,120

13
d.1.2

ZKNR C-1
0308-13

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. 
Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni pionowej

m

umywalnia 2,46+4,87+2,73+1,67+0,27+2,01+0,19 m 14,200
WC 3,02*2+3,11*2-0,9*2 m 10,460
Przedsionek 2,78*2+1,67*2-0,9*2 m 7,100

RAZEM 31,760
14

d.1.2
ZKNR C-1
0308-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo-
lacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej
CR 166 na powierzchni pionowej (ściany z prysznicami, umywalkami, pisuara-
mi)

m2

umywalnia 2,0*(2,46+4,87+2,73+1,67+0,27+2,01+0,19) m2 28,400
WC 2,0*(2,01) m2 4,020
Przedsionek 2,0*(1,67+1,0) m2 5,340

RAZEM 37,760
15

d.1.2
KNR-W 2-02
1130-01

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący m2

poz.12 m2 26,120
RAZEM 26,120
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16
d.1.2

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko m2

poz.15 m2 26,120
RAZEM 26,120

17
d.1.2

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy do 5 mm
Krotność = 3

m2

poz.16 m2 26,120
RAZEM 26,120

18
d.1.2

KNR 2-02
1118-11

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki gresowe 60x60 cm układane na
klej metodą kombinowaną, płytki gresowe klasa ścieralności V, klasa antypoś-
lizgowości R9 - kolor jasno szary, imitacja betonu/kamienia

m2

poz.2 m2 26,120
RAZEM 26,120

19
d.1.2

KNR 2-02
0829-11

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x60 cm na klej metodą kombinowaną -
kolor jasno szary, imitacja betonu/kamienia

m2

umywalnia 2,0*(2,46+4,87+2,73+1,67+0,27+2,01+0,19) m2 28,400
WC 2,0*(3,02*2+3,11*2-0,9*2) m2 20,920
Przedsionek 2,0*(2,78*2+1,67*2-0,9*2) m2 14,200

RAZEM 63,520
20

d.1.2
NNRNKB
202 2015-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn-
ku o pow. ponad 5 m2

m2

poz.9 m2 26,120
RAZEM 26,120

21
d.1.2

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tyn-
ku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

poz.8 m2 28,664
RAZEM 28,664

22
d.1.2

NNRNKB
202 1134-02

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

m2

poz.8 m2 28,664
RAZEM 28,664

23
d.1.2

NNRNKB
202 1134-01

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

m2

poz.9 m2 26,120
RAZEM 26,120

24
d.1.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie niskoemisyjnymi, matowymi higieniczną farbą zmywalną,
przeznaczoną do pomieszczeń sanitarnych powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - kolor biały

m2

ściany poz.22 m2 28,664
sufity poz.23 m2 26,120

RAZEM 54,784
25

d.1.2
KNR-W 2-02
1022-01

Montaż  drzwi wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych łazienkowych
wraz z ościeznicą regulowaną. Wykonane z ramiaka i wypełnienia z płyty wióro-
wej z otworami 
- szerokość skrzydla 90 cm,
- skrzydło przylgowe
- trzy zawiasy czopowe
- zamek z blokadą łazienkową
- podcięcie wentylacyjne
- klamka na szyldzie
- kolor do ustalenia z Zamawiającym

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

26
d.1.2

KNR 4-01
0310-06

Odgruzowanie i udrożnienie przewodów kominowych wentylacyjnych. m

9*10 m 90,000
RAZEM 90,000

27
d.1.2

kalkulacja
własna 

Montaż i zakup  kratek wentylacyjnych na ścianach o wym 14x14 cm szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

28
d.1.2

KNR-W 4-01
1215-08
analogia

Mycie, sprzatanie po robotach budowlanych m2

poz.1+poz.2 m2 100,680
RAZEM 100,680

1.3 Wyposażenie łazienek
29

d.1.3
KNR 0-25
0103-01

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych - przygotowanie
powierzchni pod wklejenie lustra

m2

1,0*1,30*2+1,0*0,6 m2 3,200
RAZEM 3,200

30
d.1.3

Przyklejenie lustra we przygotowanej wnęce, lustro srebrne fazowane (wys. x
szer.) 100x130cm - 2 szt., 100x60cm 1 szt.

m2

poz.29 m2 3,200
RAZEM 3,200
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31
d.1.3 kalk. własna

Dostawa i montaż łazienkowego blatu pod umywalki wraz ze stelażem, głebo-
kości 50cm, szerokość ok. 170 cm, gr. 3cm, z przodu blenda szerokości 15 cm,
kolor do ustalenia z Użytkownikiem

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

32
d.1.3 kalk. własna

Dostawa i montaż ścianek pisuarowych z płyty HPL gr. 10mm, o wymiarach:
450mm x 1150mm, oparta na nóżce o wysokości 150mm, wsporniki - wykoń-
czenie stal nierdzewna, montowany do płyty. kolor jasno szary

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

33
d.1.3 kalk. własna

Dostawa i montaż wieszaków naściennych 2-ramiennych ze stali nierdzewnej kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

34
d.1.3

KNNR 7
0703-03

Ścianki systemowe. Płyta HPL gr. 12mm kolor jasno szary, Prześwit nad podło-
gą  150mm. Wysokość całkowita 2010mm. Wsporniki - wykończenie stal nie-
rdzewna, montowany do płyty.
Zawias - ze stali nierdzewnej montowany do wąskiej krawędzi płyty, samodomy-
kacz grawitacyjny.  Zamkopochwyt - wykończenie stal nierdzewna, awaryjne
otwieranie. Drzwi szer. 90cm.

m2

WC 2,01*(1,55*2)+0,76 m2 6,991
prysznice 2,01*0,95*5+4,75*1,9+0,3*0,9 m2 18,843

RAZEM 25,834
2 ŁAZIENKA LEWA

2.1 Roboty rozbiórkowe
35

d.2.1
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

umywalnia 2,0*(2,43*2+4,81*2+0,92*6)-0,9*2,0 m2 38,200
WC 2,0*(2,81*2+3,15*2)-0,9*2*2 m2 20,240
Przedsionek 2,0*(2,28*2+1,56*2)-0,9*2,0*2 m2 11,760

RAZEM 70,200
36

d.2.1
KNR-W 4-01
0812-05 uwa-
ga p.tab.

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek m2

10,7+8,98+3,62 m2 23,300
RAZEM 23,300

37
d.2.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej -
rozebranie ścianek działowych pomiedzy kabinami prysznicowymi

m3

2,0*0,9*0,10*2+2,0*0,9*0,2 m3 0,720
RAZEM 0,720

38
d.2.1

KNNR 7
0703-01 z.o.
3.4. 

Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 - demontaż m2

WC 2,01*(3,15+1,10*2) m2 10,754
RAZEM 10,754

39
d.2.1

kalkulacja
własna 

Zdjęcie skrzydeł drzwiowych i wyniesienie z budynku szt.

poz.40 szt. 2,000
RAZEM 2,000

40
d.2.1

KNR 4-01
0354-04

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

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

41
d.2.1

KNR AT-17
0110-02

Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 4
mm

m2

poz.36 m2 23,300
RAZEM 23,300

42
d.2.1

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścia-
nach

m2

umywalnia 1,0*(2,43*2+4,81*2+0,92*6)-2,48*0,9 m2 17,768
WC 1,0*(2,81*2+3,15*2)-2,48*1,8 m2 7,456
Przedsionek 1,0*(2,28*2+1,56*2) m2 7,680

RAZEM 32,904
43

d.2.1
KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stro-
pach

m2

poz.36 m2 23,300
RAZEM 23,300

44
d.2.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

poz.35*0,03+poz.36*0,03+poz.37+poz.74*0,1+poz.38*0,02 m3 5,498
RAZEM 5,498

45
d.2.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.44 m3 5,498
RAZEM 5,498

2.2 Roboty budowlane
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46
d.2.2

ZKNR C-1
0308-05

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo-
lacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej
CR 166 na powierzchni poziomej od góry

m2

poz.36 m2 23,300
RAZEM 23,300

47
d.2.2

ZKNR C-1
0308-13

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. 
Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni pionowej

m

umywalnia 2,43*2+4,81*2-0,9 m 13,580
WC 2,81*2+3,15*2-0,9*2 m 10,120
Przedsionek 2,28*2+1,56*2-0,9*2 m 5,880

RAZEM 29,580
48

d.2.2
ZKNR C-1
0308-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo-
lacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej
CR 166 na powierzchni pionowej (ściany z prysznicami, umywalkami, pisuara-
mi)

m2

umywalnia 2,0*(2,43*2+4,81*2)-0,9*2,0 m2 27,160
WC 2,0*3,15 m2 6,300
Przedsionek 2,0*(1,56) m2 3,120

RAZEM 36,580
49

d.2.2
KNR-W 2-02
1130-01

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący m2

poz.46 m2 23,300
RAZEM 23,300

50
d.2.2

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko m2

poz.49 m2 23,300
RAZEM 23,300

51
d.2.2

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy do 5 mm
Krotność = 3

m2

poz.50 m2 23,300
RAZEM 23,300

52
d.2.2

KNR 2-02
1118-11

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki gresowe 60x60 cm układane na
klej metodą kombinowaną, płytki gresowe klasa ścieralności V, klasa antypoś-
lizgowości R9 - kolor jasno szary, imitacja betonu/kamienia

m2

poz.50 m2 23,300
RAZEM 23,300

53
d.2.2

KNR 2-02
0829-11

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x60 cm na klej metodą kombinowaną -
kolor jasno szary, imitacja betonu/kamienia

m2

umywalnia 2,0*(2,43*2+4,81*2-0,9) m2 27,160
WC 2,0*(2,81*2+3,15*2-0,9*2) m2 20,240
Przedsionek 2,0*(2,28*2+1,56*2-0,9*2) m2 11,760

RAZEM 59,160
54

d.2.2
NNRNKB
202 2015-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn-
ku o pow. ponad 5 m2

m2

poz.43 m2 23,300
RAZEM 23,300

55
d.2.2

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tyn-
ku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

poz.42 m2 32,904
RAZEM 32,904

56
d.2.2

NNRNKB
202 1134-02

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

m2

poz.42 m2 32,904
RAZEM 32,904

57
d.2.2

NNRNKB
202 1134-01

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

m2

poz.43 m2 23,300
RAZEM 23,300

58
d.2.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie niskoemisyjnymi, matowymi higieniczną farbą zmywalną,
przeznaczoną do pomieszczeń sanitarnych powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - kolor biały

m2

ściany poz.56 m2 32,904
sufity poz.57 m2 23,300

RAZEM 56,204
59

d.2.2
KNR-W 2-02
1022-01

Montaż  drzwi wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych łazienkowych
wraz z ościeznicą regulowaną. Wykonane z ramiaka i wypełnienia z płyty wióro-
wej z otworami 
- szerokość skrzydla 90 cm,
- skrzydło przylgowe
- trzy zawiasy czopowe
- zamek z blokadą łazienkową
- podcięcie wentylacyjne
- klamka na szyldzie
- kolor do ustalenia z Zamawiającym

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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60
d.2.2

KNR 4-01
0310-06

Odgruzowanie i udrożnienie przewodów kominowych wentylacyjnych. m

12*10 m 120,000
RAZEM 120,000

61
d.2.2

kalkulacja
własna 

Montaż i zakup  kratek wentylacyjnych na ścianach o wym 14x14 cm szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

62
d.2.2

KNR-W 4-01
1215-08
analogia

Mycie, sprzatanie po robotach budowlanych m2

poz.35+poz.36 m2 93,500
RAZEM 93,500

2.3 Wyposażenie łazienek
63

d.2.3
KNR 0-25
0103-01

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych - przygotowanie
powierzchni pod wklejenie lustra

m2

1,0*1,30*2 m2 2,600
RAZEM 2,600

64
d.2.3

Przyklejenie lustra we przygotowanej wnęce, lustro srebrne fazowane (wys. x
szer.) 100x130cm - 2 szt., 100x60cm 1 szt.

m2

poz.63 m2 2,600
RAZEM 2,600

65
d.2.3 kalk. własna

Dostawa i montaż łazienkowego blatu pod umywalki wraz ze stelażem, głebo-
kości 50cm, szerokość ok. 150 cm, gr. 3cm, z przodu blenda szerokości 15 cm,
kolor do ustalenia z Użytkownikiem

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

66
d.2.3 kalk. własna

Dostawa i montaż wieszaków naściennych 2-ramiennych ze stali nierdzewnej kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

67
d.2.3

KNNR 7
0703-03

Ścianki systemowe. Płyta HPL gr. 12mm kolor jasno szary, Prześwit nad podło-
gą  150mm. Wysokość całkowita 2010mm. Wsporniki - wykończenie stal nie-
rdzewna, montowany do płyty.
Zawias - ze stali nierdzewnej montowany do wąskiej krawędzi płyty, samodomy-
kacz grawitacyjny.  Zamkopochwyt - wykończenie stal nierdzewna, awaryjne
otwieranie. Drzwi szer. 90cm.

m2

WC 2,01*(3,15+1,10*2) m2 10,754
prysznice 2,01*0,95*5+4,75*1,9+0,3*1,8 m2 19,113

RAZEM 29,867
3 ŁAZIENKA NA PARTERZE

3.1 Prace związane z wymianą rur kanalizacyjnych
68

d.3.1
KNR 4-04
0504-03 z.o.
3.1. 

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemożli-
wia dostęp osobom postronnym

m2

1,0*(2,26+1,4+2,03+1,66) m2 7,350
RAZEM 7,350

69
d.3.1

KNR 4-04
0301-04 z.o.
3.1. 

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - Usytuowanie
budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

poz.68*0,18 m3 1,323
RAZEM 1,323

70
d.3.1

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do
betonu

m2

poz.68 m2 7,350
RAZEM 7,350

71
d.3.1

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

poz.70 m2 7,350
RAZEM 7,350

72
d.3.1

KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm
zatarte na ostro

m2

poz.71 m2 7,350
RAZEM 7,350

73
d.3.1

KNR 2-02
1118-11

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki gresowe 60x60 cm układane na
klej metodą kombinowaną, płytki gresowe klasa ścieralności V, klasa antypoś-
lizgowości R9 - kolor jasno szary, imitacja betonu/kamienia

m2

poz.72 m2 7,350
RAZEM 7,350

3.2 Naprawy po awarii
74

d.3.2
KNR 4-04
0406-03

Rozebranie sufitu podwieszanego z płyt g-k m2

10,85+1,4*4,81 m2 17,584
RAZEM 17,584

75
d.3.2

NNRNKB
202 2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym, płyta GKBI
gr. 12,5mm - wymiana płyt sufitowych na istniejącej konstrukcji

m2
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poz.74 m2 17,584
RAZEM 17,584

76
d.3.2

NNRNKB
202 2015-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn-
ku o pow. ponad 5 m2

m2

poz.75 m2 17,584
RAZEM 17,584

77
d.3.2

NNRNKB
202 1134-01

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

m2

poz.75 m2 17,584
RAZEM 17,584

78
d.3.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie niskoemisyjnymi, matowymi higieniczną farbą zmywalną,
przeznaczoną do pomieszczeń sanitarnych powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - kolor biały

m2

sufity poz.77 m2 17,584
RAZEM 17,584
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