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1.T KNR441
0348-01

Sanitańat WC pańer
Rozebranió śćiańtiz ćóói* ó grub. 1/ż ceg.na zapiańie wapienn§ 

----iń'6.5 ime 6.5001
RAZEM s.500

1.2 KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powiezchni do 2 m2

5

szt,

§ż. 5.000
i RAZEM i 5.000

1.3 KNR 4]01 iRozebranie posadzki z p|ytek na zaprawie cementowej
0811_07 i

J

ln_ /

62

ftf ,l6.700

RAZEM 16.70{
1.4 KNR 4-01

0819-15
Rozebranie wykladziny ściennej z płytek

53

gp

7n2 53.000
RAZEM 53-o0{

1.5 KNR 4-01 lOdbicie tynków wewnętvnych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
O7O|a2 ifilarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

:49

1f

Jn2 49.ooo
: RAZEM 49.000

1.6 KNR 4-01
071&-03

Tynki wewnętrzne avykłe kaŁ lll wykonywane ęcznie na podłożu z cegĘ i pus-
taków na stropach w pomieszezeniach o powierzchni podłogi do 5 m2
49

rfl
yn2 49.o00

RAzEM 49.000
1-

analiza indy-
widualna

Kabiny z płyt np, HPL gr- min 't2mm zabudowa 3 szt, compakl

11

62

62 11.000
RAZEM 11.00[

1.8lKNR 2-02
i toto-oa

ościeznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FDlw dla
drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian
2

szt.

sż_ 2.o00
RAzEM 2.00(

1,9lKNR 2_02
,1017-01

Skrzydła drapiowe plytowe wewnęirzne jednodzielne pełne o powierzchni do
1.6 m2 fabrycznie wykończone
3.6

6?

1n2 3,600
RAZEM 3.600

1.10 KNR 2-02
11a2-02

iWasfuvy wyrównawcze pod po§adzki zza1raw cementowej grubości 20 mm
izatańe na Eładko
i16"7

1n2

62 16,700
RAzEM 16.700

11 KNR 2-02
1 1 02-03

iWarstwy wyrównawcze pod posadzki zzapfaw cementowej - dodatek lub po.
tĘcenie zaz:mianę grubości o 10 mm
i16.7

62

62 16,700
RAZEM 16.700

1.12 KNR 0-12 ]Posadzki z płyiek, przygotowanie podłoża
'lJ 18-01 i

i16.7

Jp2

g12 16"700
RAZEM 16.70{

1 .13 KNR 0-12 iPosadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną
1118ł4 ]

,16.7

rT12

7n2 16.7o0
RAZEM l6-700

114 KNR 0-12 ,Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm iwysokości cokolika równej 'l5 cm
1119-02 i

i25_88

m

m 25.880
RAZEM 25.880

1.15 KNR 0-12
|19-a2

Cokoliki, z płytek o wymiamch 30 x 30 cm iwysokości cokolika równej 15 cm

25-88 25.880

m

m
; RAZEM 25-880

1.16 KNR-W 2{2 lWzmocnienie i uodpomienie powierzchni betonowych pod płytki
112s01 i

53 53.000

ry12

112

RAZEM 53.000
1 17]KNR 0-12 :Licowanie ścian płytkami - plzygotowanie podłoźa

082$.01 ,

] ,U'

7n2

yn2 53,000
RAZEM 53.000

1.18]KNR 0-12 iUcowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej, metoda kombino-
'082§-04 wana

'53

ynŻ

112 53.0o0
i RAZEin 53.B00
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.19 KNR-W 2-02

0B40-08
Licowanie ścian płyikami z kamieni sńucznych na zaprawie klejowej - listwy
narożnikowe
16.5

m

m 16.500
RAZEM ] 16.500

.2o KNR 4-01 lWykucie ohirrorów w ścianach z cegieł o grub, ponad 1l2cęg.
0329-05 ;mentowej dla otworów drzwiowych i okiennych

0.3

na zaprawe ce- ry13

p,13 0.300
RAZEM 0.300

1.21 KNR 4-01 iWykonanie pzesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsa-
0313-04 idzenie tre|ek staiowych do l NP 180 mm

,1.5

m

m 1_500
RAZĘM l 1-500

1.22:KNR 4_01
|1202Ą9

Zeskrobanie izmycie staĘ farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2
49

g12

6P 49.000
RAzEM 49-000

1 .23 ] KNR 4-01 ] Przygotowanie powiezchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
'12a4-a&'kówzposzpachlowaniemnierówności, i49

112

rP 49.000
RAzEM 49.000

1,2Ą rr12

7n2 49.000

KNR-W 2-02 ;Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
2011-01 wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym

t49
RAzEM 49-000

1.25 KNR 4-01 iDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
1204-a2 ]ścian

i49

tynków wewnętrznych p2

7n2 49.000
RAZEM i 49,000

261 KNR 4-01 iDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
1204-01 itów

] 16,85 16_850

1n2

112

RAZEM 16-850
.27,| KNR 4-01 lWywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-

0108-11 1ległość do 1 km
|2.5

613

63 2,500
RAZEM . 2.500

1.28iKNR 4-0'l iWywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -za ]m3

i0108-12 1kazdy następny 1 km
. iKrotność=5,

:Z.S im3 2.500
2.500RAZEM

1.29,
,analiza indy-
,widualna

:rflZ

.

i

112 ; 1,800

Obrobienie parapetów (szpachlowanie i malowanie)

1_8

RAZEM 1.800
1.30 KNR0-14 ]Obudowaelementówkonsirukcji pĄ§ami gipsowo-kańonowymi narusżach

2O11-D1 metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01, i3.4

62

,m2 3,400]
RAZEM 3-400

Demontaz i ponowny montaż

1

kratek wentyiacyjnych 9 sż.l-J l

ana!iza indy-
widualna

kpl

kpI 1.000
RAZEM 1.000

1.32 Demontaz i ponowny montaź wyposażenia łazienek (1 lusiro, 4 pojemniki na
analiza indy- ;mydb, 10 na papier itp.}
widualna 

]

]1

kpl

kpI 1.000
RAZEM 1.000

2 Robotv instalacvine
a kpl,

kpl.

KNR 4-02. lDemontaz umywalki

'.4 4_000
RAZEi.tl 4.000

2,2 KNR 4-02 lDemoniaź baterii umywalkowej i zmywakowej lszt. 
,

01 32-01
4 'szt. 4.000

] RAZEM 4.000
2.3iKNR 4-02

:0235-08
Demoniaż ustępu z miską fajansową

4

koL

ii
ikpl. ] 4.000

RAZEM 4.000
2.4lKNR ż-15 Montźż rurociągów z PCW o śr. 1 10 mm na ścianach z łączeniem metodą im

,0205_04 ;wciskową 
,

-2-



sanitariat.ath PRZEDMlAR

Lp. , Podstawa oris i wvliczenia l.m- Poszcz Razem
4.5 m 4.500

RAZEM 4.500
2.5 KNR 4-02 lDemoniaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.

011+01 
]

7

15-20 mm m

m 7.000
RAZEM 7.000

2_6lKNR +0J
i033M1

Wykucie bruzd pożomych 1lĄxlt7 ceg, w ścianach z cegieł na zaprawie c+,
mentowewapiennej
7

m

m 7.000
l RAZEM 7.000

2.7 KNR &"13
a127-a1

Rurociągi o śr. 20 mm

7.5

]m

]m 7.500;
RAZE[ł 7.500

2,8 KNR 4-02
0230-0B

Demoniaż rurociągu z PCW o śr. 75-1 10 mm na ścianach budynku

4

m

m 4-000
RAZEM 4.000

2.s KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm

4

sa.

sż_ 4 oos
RAZEM 4.00c

2.10 KNR 2-,t5
020&02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z Ęczeniem metoĘ wcis-
kową
6.5

m

m 6-50o,
, RAZEM 6.50t

2.1 KNR 2-15
0221-a1

Montaz umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem uruchamianym ko-
ilanem
4

szi-

sż_ 4.00o
; RAZEM 4.00c

2.12 KNR 2-15
01 1 5-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom, 15 mm

4

§Zt.

sź. 4,000]
RAZEM 4.000

2.1 3 
j KNR 2-1 5 , Montaż usiępów pojedynczych z pluczkami z tljvorzyvv sżucznych lub porcela-
.0224-03 ny'kompakt,:4

]kpt,

ixpt. 4-000
RAZEM 4-0o0

2.14,KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 20 mm
i0408_02

!4

sa.

szt. 4.000
RAzEM 4.000

2,15]KNR 2-15
] ol t o-ot

lProba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (ruro-
iciąg o śr_do 65 mm)
,12

m

m 12_000
RAZEM ,2.000

2.16 Montaź drzwiczek rewizyjnych 3 szt.

1

analiza indy-
widualna

kpI

kp| 1.000i
RAZEM 1.00c

2.17 Moniaż nowych kraiek ściekowych w posadzkach 3 szt.

1

analiza indy-
widualna

kpl

kpl 1.000
RAZEM t-O0t

Instalacia elektryczna
3. KNR 4-03 ]Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju do 2_5 mm2 w rurach instala-

a2h-a2 lcyjnych
;12

m

m 12.000
RAzEM 12.000

3.2 KNR 4-03 . ,Wymiana oprawek do żarówek iluminacyjnych ściennych lub sufitowych do za-
0601-08 iwieszania lub przykręcania na betonie

.4

szt.

szt. 4.000
RAZEM 4.000

3.3,KNR 4-03 ,Wymiana odgałęźników bryzgoszczelnych w obudowie z tworzyw sztucznych i

0404-01 :puszek odgaięznych metalowych - przekroj przewodów do 2.5 mm2 - 3 odga-
: łężenia z podłączeniem izadławieniem przewodów,4

sź.

szt 4.000
RAZEM ] 4.000

3,4 KNR 4-03 lSprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- pomiar

2 pomiar 2.000

2-000RAzEM

_3-


