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OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. RazemMEN - CZĘŚĆ 41 Dział 1 - pomieszczenia 357, 357A, 357B i 357C1.1 Instalacja wentylacji1.1.1 Kod CPV: 45331210-1 - Instalowanie wentylacji - Roboty montażowe1d.1.1.1 KNR 2-170138-01 Kratki wentylacyjne typ A lub N do przewodów stalowych i aluminiowych - krat-ka wentylacyjna 140x140mm (do transferu powietrza) szt.2 szt. 2,000RAZEM 2,0002d.1.1.1 KNR-W 2-170102-02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do600 mm - udział kształtek do 55 % - kanały 140x140mm m20,14*0,2*4 m2 0,112RAZEM 0,1121.1.2 Kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane3d.1.1.2 KNR 7-280205-01 Przebicie otworów o pow.do 0.1 m2 dla przewodów wentylacyjnych w ścianachmurowanych o grub. 1/2 ceg. - przejście kanałem transferowym 140x140mm otw.1 otw. 1,000RAZEM 1,0004d.1.1.2 KNR-W 4-010206-02 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przygłębokości ponad 10 cm szt.1 szt. 1,000RAZEM 1,0001.1.3 Ogólne5d.1.1.3 KNR 4-010310-05analogia Sprawdzenie drożności kanałów wentylacyjnych m4*25 m 100,000RAZEM 100,0001.2 Instalacja centralnego ogrzewania1.2.1 Kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania - Demontaże6d.1.2.1 KNR 4-020520-02 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 5.0 m2 - demon-taż grzejnika żeliwnego 11-członowego kpl.1 kpl. 1,000RAZEM 1,0007d.1.2.1 KNR 4-020507-01 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm -gałązki do grzejników m2*2 m 4,000RAZEM 4,0008d.1.2.1 KNR 4-020512-01 Demontaż zaworu grzejnikowego o śr. 15-20 mm szt.2 szt. 2,000RAZEM 2,0001.2.2 Kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania - Roboty montażowe9d.1.2.2 KNR-W 2-150416-03 Grzejnik 4-kolumnowy (gł. 139mm), wys. 600mm, dł. 600mm, 12 elementów -dostawa i montaż kpl.1 kpl. 1,000RAZEM 1,00010d.1.2.2 KNR-W 2-150416-05 Grzejnik 6-kolumnowy (gł. 215mm), wys. 600mm, dł. 1100mm, 22 elementów -dostawa i montaż kpl.1 kpl. 1,000RAZEM 1,00011d.1.2.2 KNR 0-350215-02 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe zgłowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm kpl.2 kpl. 2,000RAZEM 2,00012d.1.2.2 KNR-W 2-150412-02 Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - zawór odcinający powrotny zfunkcją opróżniania (2szt.) szt.2 szt. 2,000RAZEM 2,000- 2 -Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 26813



OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem13d.1.2.2 KNR-W 2-150112-01 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniachzgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, typ Stabi Alu m6,5*2+2*2 m 17,000RAZEM 17,00014d.1.2.2 KNR 0-350128-20 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 13 mm; śr.zewn. rurociągu 20 mm m17 m 17,000RAZEM 17,00015d.1.2.2 KNR 0-310218-03 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz-kalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe m17 m 17,000RAZEM 17,00016d.1.2.2 KNR 0-310218-04 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz-kalnych - próba wodna ciśnieniowa m17 m 17,000RAZEM 17,00017d.1.2.2 KNR 0-310218-05 Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji szt.grzejni-ków2 szt.grzejni-ków 2,000RAZEM 2,0001.2.3 Kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane18d.1.2.3 KNR 4-010339-03 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-mentowo-wapiennej - wykucie bruzdy pionowej w ścianie pod pion c.o. m2,5 m 2,500RAZEM 2,50019d.1.2.3 KNR 4-010336-03 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-mentowo-wapiennej - wykucie bruzdy poziomej w ścianie pod gałązki c.o. dogrzejników m30 m 30,000RAZEM 30,00020d.1.2.3 KNR 4-010339-04 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-towo-wapiennej - wykucie bruzdy pod drzwiczki rewizyjne 250x150mm z zawo-rami odpowietrzającymi m0,3 m 0,300RAZEM 0,30021d.1.2.3 KNR-W 4-010206-02 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przygłębokości ponad 10 cm - zabetonowanie przebić w stropach po istn. pionie c.o. szt.2 szt. 2,000RAZEM 2,00022d.1.2.3 KNR-W 4-010207-05 Zabetonowanie gruzobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekrojudo 0.030 m2 w podłożach, stropach i ścianach - zabetonowanie bruzd piono-wych w ścianie pod pion c.o. i bruzd poziomych w ścianie pod gałązki c.o. dogrzejników m32,8 m 32,800RAZEM 32,8002 Dział 2 - pomieszczenie 3402.1 Instalacja wentylacji23d.2.1 KNR 4-010310-05analogia Sprawdzenie drożności kanałów wentylacyjnych m4*25 m 100,000RAZEM 100,0003 Dział 3 - pomieszczenia 310, 310A, 310B3.1 Instalacja wentylacji3.1.1 Kod CPV: 45331210-1 - Instalowanie wentylacji - Roboty montażowe24d.3.1.1 KNR 2-170138-01 Kratki wentylacyjne typ A lub N do przewodów stalowych i aluminiowych - krat-ka wentylacyjna 140x140mm (do transferu powietrza) szt.2 szt. 2,000RAZEM 2,00025d.3.1.1 KNR-W 2-170102-02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do600 mm - udział kształtek do 55 % - kanały 140x140mm m20,14*0,2*4 m2 0,112- 3 -Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 26813



OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. RazemRAZEM 0,1123.1.2 Kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane26d.3.1.2 KNR 7-280205-01 Przebicie otworów o pow.do 0.1 m2 dla przewodów wentylacyjnych w ścianachmurowanych o grub. 1/2 ceg. - przejście kanałem transferowym 140x140mm(3szt.) otw.1 otw. 1,000RAZEM 1,00027d.3.1.2 KNR-W 4-010206-02 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przygłębokości ponad 10 cm szt.1 szt. 1,000RAZEM 1,0003.1.3 Ogólne28d.3.1.3 KNR 4-010310-05analogia Sprawdzenie drożności kanałów wentylacyjnych m25 m 25,000RAZEM 25,0003.2 Instalacja centralnego ogrzewania3.2.1 Kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania - Demontaże29d.3.2.1 KNR 4-020520-02 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 5.0 m2 - demon-taż grzejnika żeliwnego 15-członowego kpl.1 kpl. 1,000RAZEM 1,00030d.3.2.1 KNR 4-020507-01 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm -gałązki do grzejników m2 m 2,000RAZEM 2,00031d.3.2.1 KNR 4-020512-01 Demontaż zaworu grzejnikowego o śr. 15-20 mm szt.2 szt. 2,000RAZEM 2,0003.2.2 Kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania - Roboty montażowe32d.3.2.2 KNR-W 2-150416-03 Grzejnik 4-kolumnowy (gł. 139mm), wys. 600mm, dł. 700mm, 14 elementów -dostawa i montaż kpl.1 kpl. 1,000RAZEM 1,00033d.3.2.2 KNR-W 2-150416-04 Grzejnik 6-kolumnowy (gł. 215mm), wys. 600mm, dł. 1000mm, 20 elementów -dostawa i montaż kpl.1 kpl. 1,000RAZEM 1,00034d.3.2.2 KNR 0-350215-02 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe zgłowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm kpl.2 kpl. 2,000RAZEM 2,00035d.3.2.2 KNR-W 2-150412-02 Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - zawór powrotny Heimeler Regu-lux lub równowązny szt.2 szt. 2,000RAZEM 2,00036d.3.2.2 KNR-W 2-150112-01 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniachzgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, typ Stabi Alu m5 m 5,000RAZEM 5,00037d.3.2.2 KNR 0-350128-20 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 13 mm; śr.zewn. rurociągu 25 mm m5 m 5,000RAZEM 5,00038d.3.2.2 KNR-W 2-150112-01 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniachzgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, typ Stabi Alu m2+5,5*2 m 13,000RAZEM 13,000- 4 -Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 26813



OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem39d.3.2.2 KNR 0-350128-20 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 13 mm; śr.zewn. rurociągu 20 mm m13 m 13,000RAZEM 13,00040d.3.2.2 KNR-W 2-150412-07 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15mm szt.2 szt. 2,000RAZEM 2,00041d.3.2.2 KNR-W 2-150142-03 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 250 x 150 mm szt.1 szt. 1,000RAZEM 1,00042d.3.2.2 KNR 0-310218-03 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz-kalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe m13+5 m 18,000RAZEM 18,00043d.3.2.2 KNR 0-310218-04 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz-kalnych - próba wodna ciśnieniowa m13+5 m 18,000RAZEM 18,00044d.3.2.2 KNR 0-310218-05 Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji szt.grzejni-ków2 szt.grzejni-ków 2,000RAZEM 2,0003.2.3 Kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane45d.3.2.3 KNR 4-010339-03 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-mentowo-wapiennej - wykucie bruzdy pionowej w ścianie pod pion c.o. m2,5 m 2,500RAZEM 2,50046d.3.2.3 KNR 4-010336-03 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-mentowo-wapiennej - wykucie bruzdy poziomej w ścianie pod gałązki c.o. dogrzejników m13 m 13,000RAZEM 13,00047d.3.2.3 KNR 4-010339-04 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-towo-wapiennej - wykucie bruzdy pod drzwiczki rewizyjne 250x150mm z zawo-rami odpowietrzającymi m0,3 m 0,300RAZEM 0,30048d.3.2.3 KNR-W 4-010206-02 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przygłębokości ponad 10 cm - zabetonowanie przebić w stropach po istn. pionie c.o. szt.2 szt. 2,000RAZEM 2,00049d.3.2.3 KNR-W 4-010207-05 Zabetonowanie gruzobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekrojudo 0.030 m2 w podłożach, stropach i ścianach - zabetonowanie bruzd piono-wych w ścianie pod pion c.o. i bruzd poziomych w ścianie pod gałązki c.o. dogrzejników m2,5+13+0,3 m 15,800RAZEM 15,8004 Ogólne50d.4 kalkulacjawłasna Dokumentacja powykonawcza wraz z średnicami, opisami i rzędnymi przewo-dów szt1 szt 1,000RAZEM 1,000- 5 -Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 26813


