
DOBIESZOWICE ŚIWTLICA 2 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE POKRYCIA DACHOWEGO
1

d.1
KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 12 m m2

{[(17.30)*2+(11.50)*2]}*12 m2 691.200
RAZEM 691.200

2
d.1

KNR 4-01
0508-01

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo m2

[(16.94*1.12)*2+(10.96*1.00)*2+{(16.94*6.83)*2-(2.70*2.30)*4]+(4.47*3.60)*
0.5*2+(7.50*2.13)+(0.99*4.55)+(2.28*2.46)*1.50]

m2 311.411

RAZEM 311.411
3

d.1
KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24
cm

m2

[(16.94*1.12)*2+(10.96*1.00)*2+{(16.94*6.83)*2-(2.70*2.30)*4]+(4.47*3.60)*
0.5*2+(7.50*2.13)+(0.99*4.55)+(2.28*2.46)*1.50]

m2 311.411

RAZEM 311.411
4

d.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

[(16.94*2)]+[(6.00*2)]+[(1.49*2+4.55)] m 53.410
RAZEM 53.410

5
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku m

(7.70*4)+(2.30*2) m 35.400
RAZEM 35.400

6
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

180 m3 180.000
RAZEM 180.000

6'
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za kaŜdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 10

m3

180 m3 180.000
RAZEM 180.000

7
d.1

KNR 4-03
1137-03

DemontaŜ wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany betono-
wej

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

8
d.1

KNR 4-03
1138-06

DemontaŜ wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym
na dachówce,

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

9
d.1

KNR 4-03
1140-06

DemontaŜ przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta
mocowanych na dachu stromym

m

64 m 64.000
RAZEM 64.000

10
d.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t

0.50 t 0.500
RAZEM 0.500

11
d.1

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste- 20% po-
wierzchni konstrukcji dachu

m2

[(16.94*1.12)*2+(10.96*1.00)*2+{(16.94*6.83)*2-(2.70*2.30)*4]+(4.47*3.60)*
0.5*2+(7.50*2.13)+(0.99*4.55)+(2.28*2.46)*1.50]*0.20

m2 62.282

RAZEM 62.282
12

d.1
KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy uŜyciu klinów i młotów - RO-
ZEBRANIE CZĘŚĆIOWE KOMINA

m3

[(0.77*2.03)]*2.50 m3 3.908
RAZEM 3.908

13
d.1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym na odległość do 1 km- wywóz stolarki okiennej,
drzwiowej, łat, kontrłat oraz część konstrukcji elementów więźby dachowej nie
nadających się do uŜytku

m3

20 m3 20.000
RAZEM 20.000

14
d.1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym na odległość do 1 km
Wywóz wełny mineralnej/szklanej/

m3

20 m3 20.000
RAZEM 20.000

15
d.1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym na odległość do 1 km
Wywóz wełny mineralnej/szklanej/

m3

20 m3 20.000
RAZEM 20.000
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16

d.1
KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym - dodatek za kaŜdy następny rozpoczęty 1 km - wy-
wóz stolarki okiennej, drzwiowej, łat, kontrłat oraz część konstrukcji elementów
więźby dachowej nie nadających się do uŜytku
Krotność = 10

m3

[(16.94*1.12)*2+(10.96*1.00)*2+{(16.94*6.83)*2-(2.70*2.30)*4]+(4.47*3.60)*
0.5*2+(7.50*2.13)+(0.99*4.55)+(2.28*2.46)*1.50]*0.20

m3 62.282

RAZEM 62.282
17

d.1
KNR 4-04
1101-06
kalk. własna

Opłata za składowisko z wywozu wełny mineralnej/szklanej/  i materiałów z
rozbiórki okien PCV

m3

40 m3 40.000
RAZEM 40.000

2 ROBOTY POKRYWCZE DACHU
18

d.2
KNR 2-02
0408-04

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2
z tarcicy nasyconej
ZAŁOśENIE 20% WYMIANY KONSTRUKCJI WIEŹBY DACHOWEJ

m3

[(6.90*12)*0.14*0.16] m3 1.855
RAZEM 1.855

19
d.2

KNR 2-02
0607-02

Folia paroprzepuszczalna na dachu m2

[(16.94*1.12)*2+(10.96*1.00)*2+{(16.94*6.83)*2-(2.70*2.30)*4]+(4.47*3.60)*
0.5*2+(7.50*2.13)+(0.99*4.55)+(2.28*2.46)*1.50]

m2 311.411

RAZEM 311.411
20

d.2
KSNR 2
0602-05
analogia

Izolacje poziome  z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo gr.
16cm
izolacja dachu

m2

[(16.94*1.12)*2+(10.96*1.00)*2+{(16.94*6.83)*2-(2.70*2.30)*4]+(4.47*3.60)*
0.5*2+(7.50*2.13)+(0.99*4.55)+(2.28*2.46)*1.50]

m2 311.411

RAZEM 311.411
21

d.2
KNR 2-02
0410-03

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy
nasyconej

m2

[(16.94*1.12)*2+(10.96*1.00)*2+{(16.94*6.83)*2-(2.70*2.30)*4]+(4.47*3.60)*
0.5*2+(7.50*2.13)+(0.99*4.55)+(2.28*2.46)*1.50]

m2 311.411

RAZEM 311.411
22

d.2
KNR 2-02
0504-02

Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceramiczna -karpiówką m2

[(16.94*1.12)*2+(10.96*1.00)*2+{(16.94*6.83)*2-(2.70*2.30)*4]+(4.47*3.60)*
0.5*2+(7.50*2.13)+(0.99*4.55)+(2.28*2.46)*1.50]

m2 311.411

RAZEM 311.411
23

d.2
KNR 0-15II
0517-04
analogia

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy-
kręceniem wkrętami - montaŜ gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski
kalenicowej

m

[(3.60*4)+(12.00)] m 26.400
RAZEM 26.400

24
d.2

KNR AT-09
0104-01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m

[(3.60*4)+(12.00)] m 26.400
RAZEM 26.400

25
d.2

KNR AT-09
0104-03
kalk. własna

MontaŜ wentylacji dachu z wywietrznikiem szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

26
d.2

KNR AT-09
0104-01
kalk. własna
-analogia

MontaŜ zabezpieczeń kalenicowych przeciw ptakom m

[(16.94*2+10.96+4.55*2+4.55*2+3.12*4+1.20*4)] m 80.320
RAZEM 80.320

27
d.2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej m

[(16.94*2)]+[(6.00*2)]+[(1.49*2+4.55)] m 53.410
RAZEM 53.410

28
d.2

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej m

7.70*4 m 30.800
RAZEM 30.800

29
d.2

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3

[(0.77*2.03)]*2.50 m3 3.908
RAZEM 3.908

30
d.2

KNR 2-02
1611-02

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m - do
przemurowania kominów

kol.
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1 kol. 1.000

RAZEM 1.000
31

d.2
KNR 2-02
0904-01

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płas-
kich i powierzchniach poziomych (tynkowanie kominów)

m2

[(0.77*2+2.03*2)]*2.50 m2 14.000
RAZEM 14.000

32
d.2

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2

[(0.90*2.15)] m2 1.935
RAZEM 1.935

33
d.2

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm-
kominów

m2

[(2.03*2+1.23*2+0.77*2)]*0.25 m2 2.015
RAZEM 2.015

34
d.2

KNR 0-15II
0526-02
analogia

Osadzenie wyłazów na dach w połaci dachowej - wyłazy kominiarskie szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

35
d.2

KNR AT-09
0104-04
analiza in-
dywidualna

Osadzenie ław kominiarskich szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

36
d.2

KNR-W 2-02
1009-01

Okna fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m2
- wole oko

m2

[(1.00*0.60)] m2 0.600
RAZEM 0.600

3 INSTALACJE ODGROMOWE
37

d.3
KNR 5-18
1601-03

Zwody poziome płaskie wykonywane przewodem stalowym śr. do 10 mm na
dachu drewnianym krytym dachówką lub eternitem-ODGROM NA DACHU

m

[(20.00+3.60*4+3.20*4+1.20*4)] m 52.000
RAZEM 52.000

38
d.3

KNR 5-18
1601-06

Przewody odprowadzające na ścianach ceglanych m

[(7.80*4)] m 31.200
RAZEM 31.200

39
d.3

KNR 5-18
1603-01

Próby pomontaŜowe - badania uziomu ochronnego lub roboczego - pomiar
pierwszy

uziom.

4 uziom. 4.000
RAZEM 4.000

40
d.3

KNR 5-18
1603-03

Próby pomontaŜowe - badania uziomu otokowego uziom.

4 uziom. 4.000
RAZEM 4.000

41
d.3

KNR 5-18
1603-06

Próby pomontaŜowe - badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy uziom.

4 uziom. 4.000
RAZEM 4.000

42
d.3

KNR 5-18
1603-07

Próby pomontaŜowe - badania instalacji odgromowej - pomiar nastepny
Krotność = 2

uziom.

4 uziom. 4.000
RAZEM 4.000

4 ŚCIANY  ZEWNĘTRZNE
43

d.4
KNR 4-01
0205-02

Wymiana podokienników o szerokości ponad 30 cm m

[(2.20*12+1.50*8+0.90*2)] m 40.200
RAZEM 40.200

44
d.4

KNR 2-02
0129-02
analogia

demontaŜ prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m
DemontaŜ parapetów

szt

22 szt 22.000
RAZEM 22.000

45
d.4

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m
montaŜ parapetów wewnętrznych

szt

22 szt 22.000
RAZEM 22.000

46
d.4

KNR 4-01
0354-04

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

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
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47

d.4
KNR 2-02
1001-06

Okna dwudzielne PCV trójszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowe-
go fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.5 m2o współczynniku przenika-
nia dla całego okna wraz z obramowaniem powinna wynosić co najmniej Uk=
0,7 W/m2K.
OK1 - 1850/1900 = 12 szt
OK2 - 1300/1020 = 3 szt
OK3 - 1300/1050 = 5 szt
OK4 - 770/1050 = 2 szt

m2

[(1.85*1.90)*12]+[(1.30*1.02)*3]+[(1.30*1.05)*5]+[(0.77*1.05)] m2 53.792
RAZEM 53.792

48
d.4

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem - uzupełnienie malowania wnęk w otworach po
wymianie oken

m2

{[(1.85*2+1.90)*12]+[(1.30*2+1.02)*3]+[(1.30*2+1.05)*5]+[(0.77*2+1.05)]}*0.40 m2 39.560
RAZEM 39.560

49
d.4

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 40 cm - uzupełnienie tynków wnęk w otwo-
rach  po wymianie oken

m

[(1.85*2+1.90)*12]+[(1.30*2+1.02)*3]+[(1.30*2+1.05)*5]+[(0.77*2+1.05)] m 98.900
RAZEM 98.900

50
d.4

KNR 4-04
1107-01

Transport okien samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t

4 t 4.000
RAZEM 4.000

51
d.4

KNR 4-04
1107-04

Transport okien samochodem skrzyniowym - dodatek za kaŜdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 20

t

4 t 4.000
RAZEM 4.000

52
d.4

KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru ościeŜnic drzwi zewnętrznych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.4

KNR 2-02
1004-06
analogia

Drzwi drewniane zespolone  jednodzielne jednorzędowe budownictwa uŜytecz-
ności publicznej, jednokrotnie pomalowane fabrycznie o powierzchni 1.5-2.0
m2 - DRZWI ZEWNĘTRZNE
DZ1 = 2200/2100-  1szt.

m2

[(2.280*2.100)] m2 4.788
RAZEM 4.788

5 ŚCIANY WEWNĘTRZNE
54

d.5
KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru ościeŜnic drzwi zewnętrznych szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

55
d.5

KNR 2-02
1004-06
analogia

Drzwi drewniane zespolone  jednodzielne jednorzędowe budownictwa uŜytecz-
ności publicznej, jednokrotnie pomalowane fabrycznie o powierzchni 1.5-2.0
m2
DW1 = 1190/2160/37- L-2szt, 1190/2160/27- P-2szt
DW2 = 700/1850/120 - szt.1 
DW3 = 1000/2050/120 - szt.1
DW4 = 1100/2050/120 - szt.1
DW5 = 900/2000/120 - szt.1

m2

[(1.19*2.16)*4+(0.70*1.85)+(1.00*2.05)+(1.10*2.05)+(0.90*2.00)] m2 17.682
RAZEM 17.682

56
d.5

KNR-W 4-01
0348-01

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej POM. 2.1 m3

 [(2.50*3.00)*0.27] m3 2.025
RAZEM 2.025

57
d.5

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym na odległość do 1 km

m3

 [(2.50*3.00)*0.27]+[(5.75+2.88+2.57+5.76)*2*3.00]*0.02 m3 4.060
RAZEM 4.060

58
d.5

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym - dodatek za kaŜdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 20

m3

 [(2.50*3.00)*0.27]+[(5.75+2.88+2.57+5.76)*2*3.00]*0.02 m3 4.060
RAZEM 4.060

59
d.5

KNR-W 2-05
0101-06
analogia

Hale typu lekkiego - rygle ścian - PODCIĄG STALOWY 2xIPE200 POM. 2.1 t

[(2.80*2)*0.0448] t 0.251
RAZEM 0.251
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60

d.5
KNR-W 2-05
0101-06
kalk. własna

Dostawa konstrukcji stalowej zabezpieczonej farbą miniową
Krotność = 10

kg

[(2.80*2)*44.8] kg 250.880
RAZEM 250.880

61
d.5

KNR 0-27
0162-02

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 11,5
cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) - POMIESZ-
CZENIA NA PIETRZE SANITARNE

m2

[(5.62*3.22)] m2 18.096
RAZEM 18.096

62
d.5

KNR 2-02
0803-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach -
ŚCIANKA POMIĘDZY POMIESZCZENIAMI  2.2 i 2.1

m2

 [(2.50*3.00)*0.27]*2 m2 4.050
RAZEM 4.050

63
d.5

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa - POMIESZCZENIA
NA PIETRZE SANITARNE

m2

 [(2.50*3.00)*0.27]*2+[(1.58*2+1.58)*2.40-(0.90*2.05+1.00*2.05)]+[(1.50+
3.20+1.99*2)*2.40]

m2 32.363

RAZEM 32.363
64

d.5
KNR 0-12II
0829-05

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą kombinowaną
-POMIESZCZENIA NA PIETRZE SANITARNE

m2

 [(2.50*3.00)*0.27]*2+[(1.58*2+1.58)*2.40-(0.90*2.05+1.00*2.05)]+[(1.50+
3.20+1.99*2)*2.40]

m2 32.363

RAZEM 32.363
65

d.5
KNR 0-12II
1118-05

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 15x15 cm układane na klej me-
todą kombinowaną POMIESZCZENIA NA PIETRZE SANITARNE

m2

[(3.20*1.85)+(1.99*1.50)+(1.58*1.99)+(1.80*3.20)]+[(1.19*0.27)] m2 18.131
RAZEM 18.131

66
d.5

KNR 0-14
2010-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 POMIESZCZENIA NA PIE-
TRZE SANITARNE

m2

[(3.20+1.99+1.58)]*2.40-[(0.90*2.05)+(1.00*2.05)] m2 12.353
RAZEM 12.353

67
d.5

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - ODBICIE TYNKÓW
POD MIKROINSTALACJĘ C.O. NA PARTERZE I PIĘTRZE

m2

[(5.75+2.88+2.57+5.76)*2*3.00] m2 101.760
RAZEM 101.760

68
d.5

KNR 2-02
0803-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach -
WYKONANIE TYNKÓW POD MIKROINSTALACJĘ C.O. NA PARTERZE I
PIĘTRZE

m2

[(5.75+2.88+2.57+5.76)*2*3.00] m2 101.760
RAZEM 101.760

6 MALOWANIE POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH
69

d.6
KNR 2-02
1605-01

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na
sufitach przy wysokości do 4 m

m2

{[(51.67+33.46+7.07+2.92+3.89+3.90+20.48+2.10+6.55+3.23)]}+{[(70.61+
14.97+17.16+10.92+8.72+2.96+5.93)]}

m2 266.540

RAZEM 266.540
70

d.6
NNRNKB
202 1134-02

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

m2

{[(5.75+8.67+1.88+0.50+3.87+0.14*4+0.14*2+2.88+2.52+5.76+5.82+3.29+
2.29+2.15+5.76+3.10+9.17*2+3.10+1.20*2+2.15*2+3.29)]*3.22}+{[(5.75+8.67+
1.88+0.50+3.87+0.14*4+0.14*2+2.88+2.52+5.76+5.82+3.29+2.29+2.15+5.76+
3.10+9.17*2+3.10+1.20*2+2.15*2+3.29)]*3.22}

m2 557.124

RAZEM 557.124
71

d.6
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome -SUFITY PARTERU ORAZ PIĘTRA

m2

{[(51.67+33.46+7.07+2.92+3.89+3.90+20.48+2.10+6.55+3.23)]}+{[(70.61+
14.97+17.16+10.92+8.72+2.96+5.93)]}

m2 266.540

RAZEM 266.540
72

d.6
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

{[(5.75+8.67+1.88+0.50+3.87+0.14*4+0.14*2+2.88+2.52+5.76+5.82+3.29+
2.29+2.15+5.76+3.10+9.17*2+3.10+1.20*2+2.15*2+3.29)]*3.22}+{[(5.75+8.67+
1.88+0.50+3.87+0.14*4+0.14*2+2.88+2.52+5.76+5.82+3.29+2.29+2.15+5.76+
3.10+9.17*2+3.10+1.20*2+2.15*2+3.29)]*3.22}+{[(51.67+33.46+7.07+2.92+
3.89+3.90+20.48+2.10+6.55+3.23)]}+{[(70.61+14.97+17.16+10.92+8.72+2.96+
5.93)]}

m2 823.664

RAZEM 823.664
7 POSADZKI 
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73

d.7
KNR 2-02
1113-01
analogia

Podkład pod wykładziny PCV
Pomieszczenia na parterze
1.1. - 51.67 m2
1.2. - 33.46 m2
Pomieszczenia na piętrze
 2.1. - 70.61 m2
2.2. - 14.97 m2
2.3. - 17.16 m2
2.4. - 10.92 m2

m2

[(51.67+33.46+70.61+14.97+17.16+10.92)]*1.10 m2 218.669
RAZEM 218.669

74
d.7

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
Pomieszczenia na parterze
1.1. - 51.67 m2
1.2. - 33.46 m2
Pomieszczenia na piętrze
 2.1. - 70.61 m2
2.2. - 14.97 m2
2.3. - 17.16 m2
2.4. - 10.92 m2

m2

[(51.67+33.46+70.61+14.97+17.16+10.92)]*1.10 m2 218.669
RAZEM 218.669

75
d.7

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Pomieszczenia na parterze
1.1. - 51.67 m2
1.2. - 33.46 m2
Pomieszczenia na piętrze
 2.1. - 70.61 m2
2.2. - 14.97 m2
2.3. - 17.16 m2
2.4. - 10.92 m2
Krotność = 5

m2

[(51.67+33.46+70.61+14.97+17.16+10.92)]*1.10 m2 218.669
RAZEM 218.669

76
d.7

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW
Pomieszczenia na parterze
1.1. - 51.67 m2
1.2. - 33.46 m2
Pomieszczenia na piętrze
 2.1. - 70.61 m2
2.2. - 14.97 m2
2.3. - 17.16 m2
2.4. - 10.92 m2

m2

[(51.67+33.46+70.61+14.97+17.16+10.92)]*1.10 m2 218.669
RAZEM 218.669

77
d.7

KNR 2-02
1509-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg - odnowienie schodów
wewnętrznych

m2

[(3.10*6.00)*2] m2 37.200
RAZEM 37.200

8 ROBOTY ELEWACYJNE
78

d.8
KNR 0-28
2620-01

Przygotowanie starego podłoŜa - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

{[((4.75+8.20)/2)*2.95]*2+[(1.00*2.16)+(1.55*1.50)]*2+[(10.35*7.00)]*2+[(1.55*
1.50)*2]+[(2.20*4.55)]+[(16.34*7.00)*2]}-{[(1.85*1.90)*12]+[(16.34*2)+(10.36*
2)]*0.40}+{[(1.85*2+1.90)*12]+[(1.30*2+1.02)*3]+[(1.30*2+1.05)*5]+[(0.77*2+
1.05)]}*0.40

m2 411.513

RAZEM 411.513
79

d.8
KNR 4-01
0725-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłoŜach z cegły, pusta-
ków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

{{[((4.75+8.20)/2)*2.95]*2+[(1.00*2.16)+(1.55*1.50)]*2+[(10.35*7.00)]*2+[(1.55*
1.50)*2]+[(2.20*4.55)]+[(16.34*7.00)*2]}-{[(1.85*1.90)*12]+[(16.34*2)+(10.36*
2)]*0.40}+{[(1.85*2+1.90)*12]+[(1.30*2+1.02)*3]+[(1.30*2+1.05)*5]+[(0.77*2+
1.05)]}*0.40}*0.30

m2 123.454

RAZEM 123.454
80

d.8
KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podłoŜa  - zagruntowanie powierzchni m2

{[((4.75+8.20)/2)*2.95]*2+[(1.00*2.16)+(1.55*1.50)]*2+[(10.35*7.00)]*2+[(1.55*
1.50)*2]+[(2.20*4.55)]+[(16.34*7.00)*2]}-{[(1.85*1.90)*12]+[(16.34*2)+(10.36*
2)]*0.40}+{[(1.85*2+1.90)*12]+[(1.30*2+1.02)*3]+[(1.30*2+1.05)*5]+[(0.77*2+
1.05)]}*0.40

m2 411.513

RAZEM 411.513
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81

d.8
KNNR-W 2
W1301-03

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą akrylową m2

{[((4.75+8.20)/2)*2.95]*2+[(1.00*2.16)+(1.55*1.50)]*2+[(10.35*7.00)]*2+[(1.55*
1.50)*2]+[(2.20*4.55)]+[(16.34*7.00)*2]}-{[(1.85*1.90)*12]+[(16.34*2)+(10.36*
2)]*0.40}+{[(1.85*2+1.90)*12]+[(1.30*2+1.02)*3]+[(1.30*2+1.05)*5]+[(0.77*2+
1.05)]}*0.40

m2 411.513

RAZEM 411.513
9 PLSTFORMA SCHODOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH O WYMIARAC H 90/80 cm - KOMPLETNA WRAZ Z KONSTRUK-

CJĄ I MONTAśEM NA KLATCE SCHODOWEJ
82

d.9
KNR-2-02
1111-11
kalk. własna

Platforma schodowa dla niepełnosprawnych o wymiarach 90/80 cm - komplet-
na wraz z montaŜem konstrukcji na klatce schodowej

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

83
d.9

KNR 4-01
1301-03

Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych m

[(2.60+0.40+0.50+2.60)*2] m 12.200
RAZEM 12.200

84
d.9

KNR 2-02
1207-01
analogia

Balustrady w klatce schodowej - h poręczy 0.75 i 0.90m m

[(2.60+0.40+0.50+2.60)*2] m 12.200
RAZEM 12.200

10 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
85

d.10
KNR 5-18
1013-09
analogia

Linie wykonywane przewodami YADY 5x2.5 mm2 pod tynkiem m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

86
d.10

KNR 5-18
1005-10

Linie wykonywane przewodami YDY 4x2.5 mm2 pod tynkiem m

210 m 210.000
RAZEM 210.000

87
d.10

KNR 5-18
1005-09

Linie wykonywane przewodami YDY 4x1.5 mm2 pod tynkiem m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

88
d.10

KNR 5-18
1005-05
analogia

Linie wykonywane przewodami YDY 3x1.5 mm2 pod tynkiem m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

89
d.10

KNR 5-18
1005-06

Linie wykonywane przewodami YDY 3x2.5 mm2 pod tynkiem m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

90
d.10

KNR 5-08
0107-04

Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłoŜu róŜnym od betono-
wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

91
d.10

KSNR 5
0201-02

MontaŜ tablic rozdzielczych o masie 10-20 kg szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

92
d.10

KSNR 5
0202-02
analogia

MontaŜ skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie 10-20 kg wraz z konstruk-
cją mocowaną przez zabetonowanie do podłoŜa

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

93
d.10

KNR 5-08
0206-01

Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju Ŝyły do 2.5 mm2 układane w go-
towych korytkach

m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

94
d.10

KNR 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłoŜu róŜnym od betono-
wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000
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95

d.10
KNR 5-18
1504-05
analogia

A.1. Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR<19, T=4000K,
Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy
36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronności, do montaŜu nastropowe-
go 300x1200, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasną-
cego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronią-
cego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , MTBF: 65000h,
stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, Ŝywotność: 50000h (L80B20), cos?=0,
96, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV
umoŜliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposaŜona w zintegrowany
sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zaleŜności od ilości światła
naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30%
oraz zwiększenie Ŝywotności oprawy do 40% a takŜe wykrywający ruch po-
przez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach
oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urządzeń sterujących ta-
kich jak panel, zasilacz, router itp., zgodność z normami EN 60598-1, EN
60598-2-22, EN 62471

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

96
d.10

KNR 5-18
1504-05
analogia

A.2.   Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K,
Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy
36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronności, do montaŜu nastropowe-
go 600x600, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnące-
go, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniące-
go przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , MTBF: 65000h, sta-
bilność temp. barwowej: 3 SDCM, Ŝywotność: 50000h (L80B20), cos? =0,96,
układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV
umoŜliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposaŜona w zintegrowany
sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zaleŜności od ilości światła
naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30%
oraz zwiększenie Ŝywotności oprawy do 40% a takŜe wykrywający ruch po-
przez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach
oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urządzeń sterujących ta-
kich jak panel, zasilacz, router itp., zgodność z normami EN 60598-1, EN
60598-2-22, EN 62471

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

97
d.10

KNR 5-18
1504-06
analogia

B.1  Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=
4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny = 7500lm; montaŜ nastro-
powy lub za pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowane-
go promieniami UV poliwęglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamięcią
kształtu; klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami
UV, ograniczający olśnienie; odbłyśnik stalowy, paraboliczny, lakierowany
proszkowo na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego włókna-
mi szklanymi; układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięcio-
wym SELV umoŜliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposaŜona w
zintegrowany sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zaleŜności
od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności
energii do 30% oraz zwiększenie Ŝywotności oprawy do 40% a takŜe wykrywa-
jący ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych
łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urządzeń steru-
jących takich jak panel, zasilacz, router itp.; pobór mocy: 64W; klasa energe-
tyczna A++; cos?>=0,96, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 80000h;
stabilność temp. barwowej: 3 SDCM; Ŝywotność: 60000h (L80B20); oprawa
wykonana w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN
60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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98

d.10
KNR 5-18
1504-06
analogia

B.2  Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=
4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny = 2750lm; montaŜ nastro-
powy lub za pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowane-
go promieniami UV poliwęglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamięcią
kształtu; klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami
UV, ograniczający olśnienie; odbłyśnik stalowy, paraboliczny, lakierowany
proszkowo na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego włókna-
mi szklanymi; układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięcio-
wym SELV umoŜliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposaŜona w
zintegrowany sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zaleŜności
od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności
energii do 30% oraz zwiększenie Ŝywotności oprawy do 40% a takŜe wykrywa-
jący ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych
łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urządzeń steru-
jących takich jak panel, zasilacz, router itp.; pobór mocy: 22W; klasa energe-
tyczna A++; cos?>=0,96, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 80000h;
stabilność temp. barwowej: 3 SDCM; Ŝywotność: 60000h (L80B20); oprawa
wykonana w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN
60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471(PC+PBT Lonoy
1200), klosz wykonany ze szkła hartowanego o grubośći 3,2mm z zewnętrzną
warstwą zawierającą mikrosfery redukującą olśnienie, odbłyśnik błyszczący z
polerowanego aluminium gwarantujący wysoki poziom odbicia światła, tempe-
ratura pracy: -20°C ÷ +40°C, wymiary (dł., szer., w ys.): 1225x108x90mm,
MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, Ŝywotność: 70000h
(L80B20), atest higieniczny PZH,

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

99
d.10

KNR 5-18
1504-06
analogia

B.3 Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=
4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny = 5500lm; montaŜ nastro-
powy lub za pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowane-
go promieniami UV poliwęglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamięcią
kształtu; klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami
UV, ograniczający olśnienie; odbłyśnik stalowy, paraboliczny, lakierowany
proszkowo na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego włókna-
mi szklanymi; układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięcio-
wym SELV umoŜliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposaŜona w
zintegrowany sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zaleŜności
od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności
energii do 30% oraz zwiększenie Ŝywotności oprawy do 40% a takŜe wykrywa-
jący ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych
łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urządzeń steru-
jących takich jak panel, zasilacz, router itp.; pobór mocy: 46W; klasa energe-
tyczna A++; cos?>=0,96, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 80000h;
stabilność temp. barwowej: 3 SDCM; Ŝywotność: 60000h (L80B20); oprawa
wykonana w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN
60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

100
d.10

KNR 5-18
1504-05
analogia

C.1  Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80,
IK05, strumień po przejściu przez zespół optyczny =2250lm, pobór mocy 25W,
typ downlight, montaŜ nastropowy, obudowa wykonana z poliwęglanu, ramka
biała, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronności, układ zasilający: od-
dzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV, Ŝywotność
30000h, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

101
d.10

KNR 5-18
1504-05
analogia

C.2  Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80,
IK05, strumień po przejściu przez zespół optyczny =2700lm, pobór mocy 30W,
typ downlight, montaŜ nastropowy, obudowa wykonana z poliwęglanu, ramka
biała, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronności, układ zasilający: od-
dzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV, Ŝywotność
30000h, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

102
d.10

KNR 5-18
1503-05
analogia

D.1  Oprawa oświetleniowa na źródła LED do montaŜu naściennego, rozsył
światła bezpośredni w dół, IP44, T=4000K, Ra>80, strumień świetlny źródeł
światła =2200lm, pobór mocy 15W, obudowa wykonana z profilu aluminiowego
w kolorze wybranym przez inwestora, dyfuzor pryzmatyczny, chłodzenie pa-
sywne, Ŝywotność: 50000h, temperatura pracy: 0°C ÷ +40°C, stabilno ść temp.
barwowej: 3 SDCM, np. Beghelli Sagita K LED 15W IP44

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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103

d.10
KNR 5-18
1504-05
analogia

EW1Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa
ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80,
montaŜ: nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu
stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem łado-
wania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, Ŝywotnością 10
lat i ilością cykli ładowania/rozładowania równą 7000; wielokolorowa dioda
LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła świat-
ła, praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno"), z funkcją autotest,
obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik sy-
metryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przej-
ściu przez zespół optyczny =315lm dla pracy SE oraz 130lm dla pracy SA, ,
zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C - bez sto sowania urządzeń do
podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

104
d.10

KNR 5-18
1504-05
analogia

EW2 Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności,
pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaŜ: nastro-
powy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jed-
nostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem ładowania
145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, Ŝywotnością 10 lat i
ilością cykli ładowania/rozładowania równą 7000; wielokolorowa dioda LED
sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła,
praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno"), z funkcją autotest, obu-
dowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik syme-
tryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu
przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, , zakres
temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C - bez stosowania  urządzeń do podgrze-
wania akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

105
d.10

KNR 5-18
1504-05
analogia

AW 1 Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy
maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaŜ: nastropowy, moduł
awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolu-
jącej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem ładowania 145min i regulowa-
nym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, Ŝywotnością 10 lat i ilością cykli ładowa-
nia/rozładowania równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan
pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów);
dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z sa-
mogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęg-
lanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny
=800lm dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy:
-20°C ÷ +50°C – bez stosowania urz ądzeń do podgrzewania akumulatora,
zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN
1838, UNI 11222, EN 62034

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

106
d.10

KNR 5-18
1504-05
analogia

AW 2 Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy
maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaŜ: nastropowy, moduł
awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolu-
jącej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem ładowania 145min i regulowanym
czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, Ŝywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/roz-
ładowania równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy
oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); dwuza-
daniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samo-
gasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu,
klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =
315lm dla pracy SE oraz 130lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -
20°C ÷ +50°C – bez stosowania urz ądzeń do podgrzewania akumulatora,
zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN
1838, UNI 11222, EN 62034

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

107
d.10

KNR 5-08
0302-03
analogia

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylo-
tów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

108
d.10

KNR 5-18
1707-07
analogia

Osprzęt instalacyjny szczelny na tynku - gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A/
Z - PODWÓJNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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109

d.10
KNR 5-18
1707-07
analogia

Osprzęt instalacyjny szczelny na tynku - gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A/
Z - PODWÓJNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V, HERMETYCZNE

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

110
d.10

KNR 5-18
1707-10

Osprzęt instalacyjny pod tynkiem - wyłacznik 1-biegunowy 6A . szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

111
d.10

KNR 5-18
1707-07
analogia

Osprzęt instalacyjny szczelny na tynku - gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A/
Z

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

112
d.10

KNR 5-18
1712-02

Przebicia przez ściany z cegły grubości 1 cegły szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

113
d.10

KNR-W 5-08
50822-01

Wykonanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne w ścianach z płyt gipso-
wo-kartonowych o grubości 12 mm

cm ob-
wodu

6 cm ob-
wodu

6.000

RAZEM 6.000
114

d.10
KSNR 5
0201-02
analogia

Tablica sterowania  ogrzewaniem elektrycznym- wg rysunku szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

115
d.10

KSNR 5
0201-15
analogia

Mikroinstalacja centralnego ogrzewania elektrycznego w formie mat elektrycz-
nych naściennych podtynkowych

m2

[(5.75+2.88+2.57+5.76)*2*3.00]+[(5.62+3.79)*3.00] m2 129.990
RAZEM 129.990

116
d.10

KSNR 1111-
11
analogia

MontaŜ instalacji fotowoltaicznej - 4kV - kompletna szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

11 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
117

d.11
KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

[(3.30)] m 3.300
RAZEM 3.300

118
d.11

KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

[(0.70*5+1.35)] m 4.850
RAZEM 4.850

119
d.11

KNR-W 2-15
0208-03
analogia

Wywietrznik do pionu z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w bu-
dynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

9.60 m 9.600
RAZEM 9.600

120
d.11

KNR-W 2-15
0208-01

Wywietrznik do pionu z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

9.60 m 9.600
RAZEM 9.600

121
d.11

KSNR 4
0207-01

Wpusty Ŝeliwne podłogowe o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

122
d.11

KSNR 4
0208-05

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową o śr. 75 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

123
d.11

KSNR 4
0208-02

Czyszczaki kanalizacyjne Ŝeliwne uszczelnione cementem o śr. 100 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

124
d.11

KSNR 4
0208-07

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową o śr. 160 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

125
d.11

KSNR 4
0212-02

Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywal-
kową stojącą

kpl.
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2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
126

d.11
KSNR 4
0214-02

Ustępy z płuczką typu kompakt kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

127
d.11

KSNR 4
0107-06
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

128
d.11

KNR-W 2-15
0130-04
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 32 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

129
d.11

KNR-W 2-15
0130-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 15 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

130
d.11

KSNR 4
0102-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o śr. 25 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

[(3.30*2+1.35*2+0.30*8)] m 11.700
RAZEM 11.700

131
d.11

KSNR 4
0102-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o śr. 32 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

[(3.30+14.40)] m 17.700
RAZEM 17.700

132
d.11

KNR 2-15
0110-05

Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych
(rurociąg o śr.do 150 mm)

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

133
d.11

KNR-W 2-15
0143-04
analogia

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

134
d.11

KSNR 4
0211-05

Zlewozmywaki na szafce z baterią ścienną kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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