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Remont holi i klatki schodowej bud WMWOczapowskiego 13przedmiarOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Hol I piętro.
1

d.1
KNR 0-19
1024-10
analogia

Demontaż ścianek aluminiowych  R=0,75 m2

2.68*(2.65+0.78+1.09+0.84+1.02) m2 17.098
RAZEM 17.098

2
d.1

KNR 0-19
1024-06
analogia

Demontaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych . R=0,75 m2

0.84*2.00 m2 1.680
RAZEM 1.680

3
d.1

KNR 0-19
1024-10

Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - Materiał z demontażu m2

poz.1 m2 17.098
RAZEM 17.098

4
d.1

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - Mate-
riał z demontażu.

m2

poz.2 m2 1.680
RAZEM 1.680

5
d.1

KNR 4-01
0429-05
analogia

Rozebranie sufitów podwieszonych metalowych m2

7.20*4.80+3.00*4.80+1.80*7.20 m2 61.920
RAZEM 61.920

6
d.1

KNR 4-01
0426-02
analogia

Rozebranie obicia ścian płytami meblowymi oraz zabudów pod oknam. m2

3.2*5.92+1.67*1.96+1.67*2.38+3.20*5.92+1.70*2.38+1.5*1.8+0.87*(2.75+
5.78*2+2.75*2)

m2 69.117

RAZEM 69.117
7

d.1
KNR 4-01
0427-05
analogia

Rozebranie knstrukcji drewnianej osłaniającej kanały instalacyjne . m2

3.2*5.92+1.67*1.96+1.67*2.38+3.20*5.92+1.70*2.38+1.5*1.8 m2 51.882
RAZEM 51.882

8
d.1 analiza indy-

widualna

Ostrożny demontaż blatów kamiennych. Materiał do wykorzystania. m2

0.54*2.60*7 m2 9.828
RAZEM 9.828

9
d.1

KNR-W 4-01
1306-01
analogia

Demontaż metalowych konstrukcji wsporczych blatów kamiennych. szt.

24*7 szt. 168.000
RAZEM 168.000

10
d.1

KNR-W 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

11
d.1

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie płytek pcw do utylizacji. m2

8.80*18.75+3.65*3.01+1.55*1.84+1.60*1.87+2.35*0.60-3.54*6.00 m2 162.001
RAZEM 162.001

12
d.1

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

poz.11 m2 162.001
RAZEM 162.001

13
d.1

KNR 4-01
0519-06
analogia

Rozebranie izolacji z papy. m2

poz.11 m2 162.001
RAZEM 162.001

14
d.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - skucie tynku z wykoń-
czeniem typu "baranek".

m2

<ściany>3.20*(0.49*2+3.51+8.07) m2 40.192
<słupy>2.70*(0.48+0.70)+2.70*(0.73*2+0.64)*5+2.70*(0.18+0.44+0.48)+2.70*
(0.40+0.40)

m2 36.666

RAZEM 76.858
15

d.1
KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem kpl.

18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 4625 Użytkownik: UWM Olsztyn



Remont holi i klatki schodowej bud WMWOczapowskiego 13przedmiarOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16

d.1
KNR 4-01
0108-14
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-
zo- i żużlobetonowych na odległość 14 km

m3

poz.5*0.05+poz.6*0.022+poz.7*0.06*0.25+poz.11*0.01+poz.12*0.1+poz.13*
0.01+poz.14*0.025

m3 26.756

RAZEM 26.756
17

d.1
KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.11*1.1 m2 178.201
RAZEM 178.201

18
d.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropianu gr 50 mm posadzkowego.

m2

poz.11 m2 162.001
RAZEM 162.001

19
d.1

KNR-W 2-02
1104-01
1104-03 

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

m2

poz.11 m2 162.001
RAZEM 162.001

20
d.1

NNRNKB
202 1130-02
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.11 m2 162.001
RAZEM 162.001

21
d.1

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.11 m2 162.001
RAZEM 162.001

22
d.1

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2

poz.20*1.1 m2 178.201
RAZEM 178.201

23
d.1

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.22 m2 178.201
RAZEM 178.201

24
d.1

KNR AT-12
0203-02
analogia

Obłożenie ścianek pod oknami podwójną płytą g-k wodoodporną wraz z ociep-
leniem wełną mineralną gr. 10 cm..

m2

0.87*(2.75+5.78*2+2.75*2) m2 17.235
RAZEM 17.235

25
d.1

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm
- montaż grzejników uprzednio zdemontowanych.

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

26
d.1

KNR AT-43
0306-01

Ściany obudowy szybów instalacyjnych i windowych z płyt gipsowo-kartono-
wych RIGIPS RIGIMETR na profilach UW 100 z pokryciem dwustronnym (sys-
tem 3.50.10)

m2

poz.7 m2 51.882
RAZEM 51.882

27
d.1 kalk. własna

Obłożenie obudów szybów instalacyjnych płytami dekoracyjnymi imitującymi
kamień np. WALLDESIGN firmy SWISS KRONOPOL.

m2

poz.7 m2 51.882
RAZEM 51.882

28
d.1

KNR AT-43
0106-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalo-
wej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowars-
twowym (system 3.40.03) - wykonanie ścianek wiszących, stanowiących za-
kończenie sufitu podwieszanego przy klatce schodowej.

m2

0.15*5.75*2 m2 1.725
RAZEM 1.725

29
d.1

KNR-W 4-01
0710-03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu

m2

1.13*(0.40*2+3.37+7.93) m2 13.673
RAZEM 13.673

30
d.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

5.95*(0.15*2+0.125)+1.60*8.80+1.74*1.42*2+1.60*8.80*2+4.65*2.70+13.673 m2 75.938
<ściana gładka>1.13*(2.77+3.30+2.45) m2 9.628

RAZEM 85.566
31

d.1
KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.30 m2 85.566
RAZEM 85.566
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32

d.1
NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - su-
fit o polepszonych właściwościach akustycznych np.  np. Rockfon Sonar 44
db, krawędź E15

m2

2.79*8.42+5.85*3.96+5.85*0.90+5.87*8.68+3.39*5.85+1.85*1.05*0.5 m2 123.677
RAZEM 123.677

33
d.1

KNR-W 5-08
0512-03

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źród-
le światła 4x18 W

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

34
d.1

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

<słupy>2.70*(0.48+0.70)+2.70*(0.73*2+0.64)*5+2.70*(0.18+0.44+0.48)+2.70*
(0.40+0.40)

m2 36.666

2.20*(0.55*2+3.67+8.17+2.97+3.60+2.75) m2 48.972
RAZEM 85.638

35
d.1

KNR AT-22
0101-04
0101-05

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża
przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 5 mm

m2

poz.34 m2 85.638
RAZEM 85.638

36
d.1

KNR AT-22
0204-07

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm

m2

poz.35 m2 85.638
RAZEM 85.638

37
d.1

KNR AT-22
0106-06

Dodatek za naniesienie mineralnej warstwy sczepnej na spód płytek m2

poz.35 m2 85.638
RAZEM 85.638

38
d.1

KNR-W 4-01
0324-02
analogia

Obsadzenie osłony - drzwiczek metalowych przed tablicą elektryczną. Wym. 1,
35x1,42 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 Klatka schodowa.
39

d.2
KNR-W 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i
świetlików stalowych - szt. cięcia profili.

szt.

68*3 szt. 204.000
RAZEM 204.000

40
d.2

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

41
d.2

KNR-W 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

42
d.2

KNR-W 5-08
0511-13

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z klo-
szem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

43
d.2 wycena indy-

widualna

Blustrady schodowe ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szkłem bezpiecznym. m

5.99*2+0.65*5+4.70*2+2.15+0.70+4.76*2+1.75+0.70+1.85+4.60*2+4.75*2+
1.87+0.70+1.91+4.82*2+0.700*3+0.50*2+5.99*2+4.82*2+1.97*2+0.65

m 103.430

RAZEM 103.430
44

d.2
KNR-W 4-01
1202-09
z.sz.2.3. 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - klatki schodowe

m2

6.35*3.33+3.33*0.46+3.11*1.00+1.82*1.76+3.73*1.76*2*0.50+6.40*0.74+5.36*
1.60+3.33*1.70+1.70*1.38+1.38*0.50+1.53*4.96*5+3.28*1.67*2+0.60*(4.96*5*
2+1.67*6)+5.62*0.60*4+1.70*1.89+1.08*3.30+1.18*3.38

m2 166.489

A  (suma częściowa) ---------------
m2 166.489

<sufit i ściany na II p>7.45*3.98+3.93*3.79+3.86*3.76+7.45*3.83+3.78*7.45 m2 115.754
B  (suma częściowa) ---------------

m2 115.754
RAZEM 282.243

45
d.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

poz.44A m2 166.489
RAZEM 166.489

46
d.2

NNRNKB
202 1134-02

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

m2
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poz.44 m2 282.243

RAZEM 282.243
47

d.2
KNR-W 2-02
1508-02

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych
bez szpachlowania

m2

poz.45 m2 166.489
RAZEM 166.489

48
d.2

KNR-W 4-01
1204-01
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów - klatki schodowe

m2

poz.44B m2 115.754
RAZEM 115.754

49
d.2

KNR-W 7-12
0105-03
z.o.3.2. 

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych - robota z drabin lub rusztowań prze-
stawnych

m2

1.27*(7.15+3.60)+0.40*2.60 m2 14.693
RAZEM 14.693

50
d.2

KNR-W 7-12
0210-03
z.o.3.2. 

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk-
cji szkieletowych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych

m2

poz.49 m2 14.693
RAZEM 14.693

51
d.2

KNR-W 2-02
1604-04

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na
sufitach przy wysokości do 9 m

m2

7.20*3.70 m2 26.640
RAZEM 26.640

52
d.2

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:48,49,50)

53
d.2 wycena indy-

widualna

Wymiana wyłazu dachowego na ocieplany. szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

54
d.2

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2  - tynk typu "baranek"

m2

3.30*3.08+3.38*3.18+3.47*1.36 m2 25.632
RAZEM 25.632

55
d.2

KNR-W 4-01
0353-04

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

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

56
d.2

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.30*2.00*2 m2 5.200
RAZEM 5.200

57
d.2

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - profil ciepły. m2

0.80*2.00 m2 1.600
RAZEM 1.600

58
d.2

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - profil ciepły. m2

1.30*2.00*2 m2 5.200
RAZEM 5.200

59
d.2 wycena indy-

widualna

Naklejenie pasów z blachy nierdzewnej na podstopnie. m2

0.17*1.60*(12*3+11+12*2) m2 19.312
RAZEM 19.312

60
d.2

KNR-W 4-01
0710-09

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagrunto-
wanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu

m2

1.08*3.30+1.18*3.38 m2 7.552
RAZEM 7.552

61
d.2

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

2.30*(3.30+3.38+3.47) m2 23.345
RAZEM 23.345

62
d.2

KNR AT-22
0101-04
0101-05

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża
przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 5 mm

m2

poz.61 m2 23.345
RAZEM 23.345

63
d.2

KNR AT-22
0204-07

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm

m2

poz.61 m2 23.345
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RAZEM 23.345

64
d.2

KNR-W 4-01
0109-15
0109-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-
robetonowych i żelbetowych na odległość 14 km

m3

103.4*1.0*0.05+poz.44*0.005+(1.3*2+0.8+2.00*2*3)*0.1*0.1+poz.54*0.02 m3 7.248
RAZEM 7.248

3 Hol parter.
65

d.3
KNR 4-01
0429-05
analogia

Rozebranie sufitów podwieszonych metalowych m2

7.20*1.80+3.00*4.80+7.20*4.80*2 m2 96.480
RAZEM 96.480

66
d.3

KNR 4-01
0426-02
analogia

Rozebranie obicia ścian płytami meblowymi oraz zabudów pod oknami. m2

3.17*2.60-1.83*2.28+3.27*5.82+3.27*2.66-1.74*2.07 m2 28.197
<pod okami>0.90*(2.76*2+5.72*2+5.70+2.88) m2 22.986

RAZEM 51.183
67

d.3
KNR 4-01
0427-05
analogia

Rozebranie knstrukcji drewnianej osłaniającej kanały instalacyjne. m2

3.17*2.60-1.83*2.28+3.27*5.82+3.27*2.66-1.74*2.07 m2 28.197
RAZEM 28.197

68
d.3

Ostrożny demontaż blatów kamiennych - do ponownego wbudowania. m2

0.54*2.60*7 m2 9.828
RAZEM 9.828

69
d.3

KNR-W 4-01
1306-01
analogia

Demontaż metalowych konstrukcji wsporczych blatów kamiennych. szt.

24*7 szt. 168.000
RAZEM 168.000

70
d.3

KNR-W 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

71
d.3

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - skucie tynku z wykoń-
czeniem typu "baranek".

m2

<ściany>3.16*(0.40*2+3.20) m2 12.640
<słupy>2.65*((0.42+0.40+0.77)*3+(0.40*2+0.40)*4+(0.77*2+0.40)*2) m2 35.643

RAZEM 48.283
72

d.3
KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem kpl.

25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000

73
d.3

KNR-W 4-01
0821-08

Rozebranie okładziny ściennej z płytek kamiennych. m2

<wejście>2.04*4.78-1.99*1.04+1.62*4.78+3.70*(0.43+0.44) m2 18.644
<hol>3.06*5.62-3.50*2.03+3.06*5.62-3.72*1.17+3.06*8.20-1.77*2.07-0.9*2.05*
2

m2 40.675

RAZEM 59.319
74

d.3
KNR-W 4-01
0804-08
analogia

Zerwanie cokolika z płytek kamiennych m

(0.42+0.40+0.77)*3+(0.40*2+0.4)*4+(0.77*2+0.40)*2+3.20+0.80 m 17.450
RAZEM 17.450

75
d.3

KNR 4-01
0108-14
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-
zo- i żużlobetonowych na odległość 14 km

m3

poz.65*0.1+poz.66*0.03+poz.67*0.05*0.5+poz.71*0.03+poz.73*0.04+poz.74*
0.10*0.04

m3 15.779

RAZEM 15.779
76

d.3
KNR AT-12
0203-02
analogia

Obłożenie ścianek pod oknami podwójną płytą g-k wodoodporną wraz z ociep-
leniem wełną mineralną gr. 10 cm..

m2

0.90*(2.76*2+5.72*2+5.70+2.88) m2 22.986
RAZEM 22.986

77
d.3

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm
- montaż grzejników uprzednio zdemontowanych.

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

78
d.3

KNR AT-43
0306-01

Ściany obudowy szybów instalacyjnych i windowych z płyt gipsowo-kartono-
wych RIGIPS RIGIMETR na profilach UW 100 z pokryciem dwustronnym (sys-
tem 3.50.10)

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.67 m2 28.197

RAZEM 28.197
79

d.3 kalk. własna
Obłożenie obudów szybów instalacyjnych płytami dekoracyjnymi imitującymi
kamień np. WALLDESIGN firmy SWISS KRONOPOL.

m2

poz.67 m2 28.197
RAZEM 28.197

80
d.3

KNR AT-43
0106-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalo-
wej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowars-
twowym (system 3.40.03) - wykonanie ścianek wiszących, stanowiących za-
kończenie sufitu podwieszanego przy klatce schodowej.

m2

0.15*5.75*2 m2 1.725
RAZEM 1.725

81
d.3

KNR-W 4-01
0710-03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu

m2

<ściany>1.06*(0.40*2+3.20) m2 4.240
<ściana  nad zbitym kamieniem>1.06*(5.62+5.62+8.20) m2 20.606

RAZEM 24.846
82

d.3
KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

(0.50*2+0.40)*8.20*4+1.32*0.74+1.06*(3.20+0.40*2) m2 51.137
<ściana  nad zbitym kamieniem>1.06*(5.62+5.62+8.20)+3.70*(0.43+0.44)+
0.45*(4.78*2)

m2 28.127

<sufit w wejściu>3.70*4.78 m2 17.686
RAZEM 96.950

83
d.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.82+poz.76 m2 119.936
RAZEM 119.936

84
d.3

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - su-
fit o polepszonych właściwościach akustycznych np.  np. Rockfon Sonar 44
db, krawędź E15

m2

8.30*2.76+3.97*5.72+5.72*0.75+8.30*5.71+8.30*5.70 m2 144.609
RAZEM 144.609

85
d.3

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - su-
fit o polepszonych właściwościach akustycznych np. Rockfon Sonar, krawędź
E15 - PRZY ŚCIANIE ŁUKOWEJ.

m2

5.70*8.30-4.22*2.89+2.58*2.58*3.14*0.25 m2 40.339
RAZEM 40.339

86
d.3

KNR-W 5-08
0512-03

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źród-
le światła 4x18 W

kpl.

13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000

87
d.3

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

2.04*4.78*2-1.99*1.04+2.00*(5.62-3.50+5.62+8.20-1.77-0.90)-1.17*2.00 m2 41.633
<słupy>2.65*((0.42+0.40+0.77)*3+(0.40*2+0.40)*4+(0.77*2+0.40)*2) m2 35.643

RAZEM 77.276
88

d.3
KNR AT-22
0101-04
0101-05

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża
przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 5 mm

m2

poz.87 m2 77.276
RAZEM 77.276

89
d.3

KNR AT-22
0204-07

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm

m2

poz.88 m2 77.276
RAZEM 77.276

90
d.3

KNR AT-22
0106-06

Dodatek za naniesienie mineralnej warstwy sczepnej na spód płytek m2

poz.88 m2 77.276
RAZEM 77.276

91
d.3

KNR-W 4-01
1405-01

Reperacja posadzki z kamienia łamanego o pow. do 3 m2 z elementów o sze-
rokości do 50 cm - wymiana spękanych, uszkodzonych płyt - materiał odzys-
kany ze zdemontowanych blatów kamiennych z konstrukcji przed oknami.

m2

0.50*(5.00+8.50*2+2.50)+0.6*0.70*12 m2 17.290
RAZEM 17.290

92
d.3 wycena indy-

widualna

Regeneracja ( szlifowanie, uzupełnienie fug, zaciągnięcie środkiem olejowym )
posadzki kamiennej

m2

3.80*4.98+8.30*24.80+8.40*6.44*0.5-3.64*5.58 m2 231.501
RAZEM 231.501

93
d.3

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - wymiar: 0,42x0,22 m. szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
94

d.3
KNR-W 4-01
0324-02
analogia

Obsadzenie osłony - drzwiczek metalowych przed tablicą elektryczną. Wym. 1,
35x1,42 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

95
d.3

KNR 0-19
0931-05

Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. ponad 3.0 m2 oszklo-
ne na budowie - wymiana drewnianej witryny z okienkiem podawczym w szatni
na aluminiową.

m2

3.72*1.17 m2 4.352
RAZEM 4.352
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