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1 ilement P.-ookói-biblioteka.
,1.1 (alkulacja

ndvwidualna
Demontaż i montaż mebli iwyposażenia

kpI 1

1.2 KNRW
4o1l121611

Zabezpieczenie podłóg folią
m2 50.5

1.3 KNKRB 3/801/6 Rozbiórki posadzek zerwanie posadzek z twozyw sńucznyó m2 50,5

1.4 Kalkulacja
indvwidualna

Ęczyszczenie powieachni posadzki po demontżu wykładziny i zagruntowanie.
m2 50,a

,t.5 NNRNKB
2a2l113012 (1

@ącezzaprawy§amopoziomująej,grubość5.mm,powiezchniaponad8.m2,
zaorawa "EVl" ń2 50,t

t.6 KNR 401/1202/9 Malowanie farbańi klejowymi starych tynków wewnętznych, zeskrobanie izmycie staĘ farby, pomieszczenia o
oowieęchni podłoqi ponad 5'm2 - sufit n2 50,a

1.7 KNRW
2o2l201114

rvnłi tgładzie) twarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3'mm, stropy, podłoże z tynku
m2 50,t

,1.8 KNRW
2o2l151oR

Vlalowanie fańami lateksową, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - sufity
m2 50,5

1.9 KNRW
2a2l2o1112

rvnn tgłaozieJ i-warstwowe z gipsu szpachtowego wykonywane ręcznie, grubość 3'mm, ściany, podłoże z tynku
m2 36,0

1 .10 Kalkulacja
indvwidualna

Malowanie lamperii faóą strukturalną (Amandine) wraz z przygotowaniem ipodkładem,- lamperia
m2 56,6

1.11 KNR 12l1,118/1 Posadzki pMkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża m2 50,5

1.12 KNR12/1118/9 posadzki ńńkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, plytki 30x30'cm, metoda kombinowana n2 50,5

1 .13 KNR 1211 120/4 cokoliki pfikowe z kamieni sztucznych na klej - z pzycinani€m p$ek, płytki 30x3O'crn, cokolik 1s'cm,
pzygotowanie podłoża Tl 30,a

1.14 KNR 1211 120/6 coxolai pytońe z kamieni sztucznych na klej - z pzycinaniem p$ek, płtki 30x30'cm, cokolik 15'cm, metoda
kombinowana 1l 30,a

1 .15 KNRW
2021151ol3

Malowanie farbami lateksowymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
n2 36,ś

l.,l6 Kalkułacja
indvwidualna

Dostawa imontaż listew aluminiowych wtopionych w popzek.- progi
mb 0,9

1.17 (NR
l0111212128 0

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe igazowe, średnica 50'mm, 2-krotne
m 8,5

1.,l8 flRW
+aln215l4

\,lycie po robotach malarskich, okien zespolonych
m2 16,0

1 .19 (NR 401/108/10 rAJvwóz oruzu sorvzmowaneoo samochodami skzyniowymi na każdy następny 1'km m3 o,3

1.2o KNR 401/108/1 1 r/wwóz oruzu sDrvzmowaneoo samochodami samowyładowczymi do 1' km m3 0,3


