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OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem1 Remont pomieszczeń 357, 357A, 357B, 357C1.1 DEMONTAŻE,1d.1.1 KNR-W 4-030903-01 Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków wpuszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. kpl.10 kpl. 10,00RAZEM 10,002d.1.1 KNR-W 4-031121-01 Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izo-lacyjnej dla prądu do 25 A szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,003d.1.1 KNR-W 4-031113-05 Demontaż rur o śr.do 48 mm stalowo-pancernych lub stalowych czarnychskręcanych złączkami, ułożonych na uchwytach m38 m 38,00RAZEM 38,004d.1.1 KNR-W 4-031114-01 Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m39 m 39,00RAZEM 39,005d.1.1 KNR-W 4-031116-04 Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m63 m 63,00RAZEM 63,006d.1.1 KNR-W 4-031122-01 Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -ilość biegunów 2 szt.6 szt. 6,00RAZEM 6,007d.1.1 KNR-W 4-031124-02 Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) szt.2 szt. 2,00RAZEM 2,001.2  KABLE ,PRZEWODY 8d.1.2 KNR 4-031001-01 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m3+1+3+3+2+2+1+2+2+1+1+2+1+4*3+28+3+2+1+2+3+4+3+3+2+1+2+3+4+3+3+3+2+2+2+4+3+14*3+28+28+28+28 m 273,00RAZEM 273,009d.1.2 KNR 4-031003-07 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długościprzebicia do 1 ceg. - śr.rury do 40 mm otw.4 otw. 4,00RAZEM 4,0010d.1.2 KNR 4-031003-22 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długościprzebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 40 mm otw.1 otw. 1,00RAZEM 1,0011d.1.2 KNR 5-080210-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane wgotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDY3x1,5mm2 m3+1+3+3+2+2+1+2+2+1+1+2+1+4*3+28 m 64,00RAZEM 64,0012d.1.2 KNR 5-080210-02 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane wgotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDY3x2,5mm2 m3+2+1+2+3+4+3+3+2+1+2+3+4+3+3+3+2+2+2+4+3+14*3+28+28+28+28 m 209,00RAZEM 209,0013d.1.2 KNR 4-031014-01 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3273*0,15*0,075 m3 3,071RAZEM 3,07114d.1.2 KNR 4-031012-04 Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m3+1+3+3+2+2+1+2+2+1+1+2+1+4*3+28+3+2+1+2+3+4+3+3+2+1+2+3+4+3+3+3+2+2+2+4+3+14*3+28+28+28+28 m 273,00RAZEM 273,00- 2 -Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 26813



OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem15d.1.2 KNR 4-010705-08 Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegie pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi m273,0 m 273,00RAZEM 273,0016d.1.2 KNR-W 4-010206-02 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w  ścianach przy głębokościponad 10 cm szt.5 szt. 5,00RAZEM 5,0017d.1.2 NNRNKB202 1134-02 Gruntowanie ścian przed wykonaniem gładzi - powierzchnie pionowe m228*3,4 m2 95,20RAZEM 95,2018d.1.2 NNRNKB202 2013-01 Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku m228*3,4 m2 95,20RAZEM 95,2019d.1.2 KNR 2-021505-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - farbaparoprzepuszczalna mineralna w kolorze jasnożółtym np. firmy TIKURILLA(lub równoważne o właściwościach technicznych nie gorszych) wg próbnikaNCS S0-510-Y (przepuszczalność pary wodnej: klasa I) - KORYTARZ m228*3,4 m2 95,20RAZEM 95,201.3 ROZDZIELNICE20d.1.3 KNR-W 5-080404-03 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstruk-cją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - rozbudowa roz-dzielnicy RE2 zgodnie z projektem szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,0021d.1.3 KNR 5-080813-01 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lubbolce (przekrój żył do 2.5 mm2) szt.20 szt. 20,00RAZEM 20,0022d.1.3 KNR 5-080813-03 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lubbolce (przekrój żył do 6 mm2) szt.10 szt. 10,00RAZEM 10,0023d.1.3 KNR 5-140604-02 Wykonanie opisów Tablic - opis projektowanych zabezpieczeń w rozdzielni-cach szt.4 szt. 4,00RAZEM 4,001.4 OPRAWY OSWIETLENIOWE24d.1.4 KNR 5-080502-03 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, ga-zobetonie mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 2) kpl.4 kpl. 4,00RAZEM 4,0025d.1.4 KNR 5-080511-11analogia Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachystalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x40W - montaż opraw oświet-leniowych według wytycznych architektonicznych - montaż 2sz. żyrandoli  (ma-teriał dostarcza Inwestor)  i 2 sztuk opraw - plafon farad 41118 z podstawąmosiężną (materiał dostarcza Wykonawca) szt.4 szt. 4,00RAZEM 4,001.5 APARATY , OSPRZĘT26d.1.5 KNR 5-080301-02 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-ków plastikowych w podłożu z cegły szt.6 szt. 6,00RAZEM 6,0027d.1.5 KNR 5-080303-03 Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 iprzekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie - puszkanatynkowa szt.6 szt. 6,00RAZEM 6,0028d.1.5 KNR 5-080301-20 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lubgipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle szt.2+2+14+10 szt. 28,00- 3 -Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 26813



OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. RazemRAZEM 28,0029d.1.5 KNR 5-080302-01 Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.2+2+14+10 szt. 28,00RAZEM 28,0030d.1.5 KNR 5-080307-02 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem - łącznik instala-cyjny, pojedynczy, podtynkowy, IP-20, 10A, 230V szt.2 szt. 2,00RAZEM 2,0031d.1.5 KNR 5-080307-02 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem - łącznik instala-cyjny, świecznikowy, podtynkowy, IP-20, 10A, 230V - Berker kwadrat biały lubrównowazny szt.2 szt. 2,00RAZEM 2,0032d.1.5 KNR 5-080309-03 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.zuziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo wtyczkowe z bolcemochronnym 1L+N+PE 16A 230V IP-20 pojedyńcze - Berker kwadrat lub równo-ważny szt.14 szt. 14,00RAZEM 14,0033d.1.5 KNR 5-080309-03 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.zuziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo wtyczkowe z bolcemochronnym 1L+N+PE 16A 230V IP-20 pojedyńcze typu Berker kwadrat, biały szt.10 szt. 10,00RAZEM 10,001.6 INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA34d.1.6 KNR 5-080403-02 Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowymrozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - Roz-budowa PD - patchpanel 24p szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,0035d.1.6 KNR 4-031003-21 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długościprzebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm otw.4 otw. 4,00RAZEM 4,0036d.1.6 KNR 4-031001-09 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w ceg-le m10*3+4+4+8+8+6+6+9+9+12+12+10*3+28*10 m 418,00RAZEM 418,0037d.1.6 KNR 5-080109-01 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bezzaprawiania bruzd (śr.do 19mm podłoże betonowe) RG28 m10*3+4+4+8+8+6+6+9+9+12+12+10*3+28*10 m 418,00RAZEM 418,0038d.1.6 KNR 4-031014-01 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3418*0,025*0,075 m3 0,784RAZEM 0,78439d.1.6 KNNR 51208-01 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m10*3+4+4+8+8+6+6+9+9+12+12+10*3+28*10 m 418,00RAZEM 418,0040d.1.6 KNR 4-010705-08 Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegie pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi m418,0*0,50 m 209,00RAZEM 209,0041d.1.6 KNR-W 4-010206-02 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w  ścianach przy głębokościponad 10 cm szt.4 szt. 4,00RAZEM 4,0042d.1.6 KNR 5-080207-01 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12mm2) wciągane do rur - przewód F/FTP4x2x0,5mm2 kat.6 m10*3+4+4+8+8+6+6+9+9+12+12+10*3+28*10 m 418,00RAZEM 418,00- 4 -Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 26813



OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem43d.1.6 KNR AT-140107-01 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - gniazdo RJ45 poj. szt.10 szt. 10,00RAZEM 10,0044d.1.6 KNR 5-060607-07analogia Włączenie instalacji do tablic szt.10 szt. 10,00RAZEM 10,001.7 RÓŻNE,  - POMIARY 45d.1.7 KNR 4-031202-01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-go napięcia pomiar.5 pomiar. 5,00RAZEM 5,0046d.1.7 KNR 4-031202-02 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-kiego napięcia pomiar.1 pomiar. 1,00RAZEM 1,0047d.1.7 KNNR 51303-01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiarpierwszy) pomiar1 pomiar 1,00RAZEM 1,0048d.1.7 KNNR 51303-02 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-stępny pomiar) pomiar4 pomiar 4,00RAZEM 4,0049d.1.7 KNNR 51303-03 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiarpierwszy) pomiar1 pomiar 1,00RAZEM 1,0050d.1.7 KNNR 51305-01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.1 prób. 1,00RAZEM 1,0051d.1.7 KNNR 51305-02 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.1 prób. 1,00RAZEM 1,0052d.1.7 KNR 13-210301-03 Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanychna stanowisku kpl.pom.1 kpl.pom. 1,00RAZEM 1,0053d.1.7 KNR 13-210301-04 Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa-nych na tym samym stanowisku kpl.pom.3 kpl.pom. 3,00RAZEM 3,002 Remont pomieszczeń 3102.1 DEMONTAŻE,54d.2.1 KNR-W 4-030903-01 Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków wpuszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. kpl.10 kpl. 10,00RAZEM 10,0055d.2.1 KNR-W 4-031121-01 Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izo-lacyjnej dla prądu do 25 A szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,0056d.2.1 KNR-W 4-031113-05 Demontaż rur o śr.do 48 mm stalowo-pancernych lub stalowych czarnychskręcanych złączkami, ułożonych na uchwytach m43 m 43,00RAZEM 43,00- 5 -Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 26813



OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem57d.2.1 KNR-W 4-031114-01 Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m46 m 46,00RAZEM 46,0058d.2.1 KNR-W 4-031116-04 Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m78 m 78,00RAZEM 78,0059d.2.1 KNR-W 4-031122-01 Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -ilość biegunów 2 szt.8 szt. 8,00RAZEM 8,0060d.2.1 KNR-W 4-031124-02 Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) szt.2 szt. 2,00RAZEM 2,002.2  KABLE ,PRZEWODY 61d.2.2 KNR 4-031001-01 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m1+3+3+3+2+4+2+3+2+4*3+3+2+1+3+3+3+4+4+2+2+3+3+3+3+4+4+6+6+4+4+3+3+2+2+1+3+35*3+5+5+5 m 236,00RAZEM 236,0062d.2.2 KNR 4-031003-07 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długościprzebicia do 1 ceg. - śr.rury do 40 mm otw.4 otw. 4,00RAZEM 4,0063d.2.2 KNR 4-031003-22 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długościprzebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 40 mm otw.1 otw. 1,00RAZEM 1,0064d.2.2 KNR 5-080210-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane wgotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDY3x1,5mm2 m1+3+3+3+2+4+2+3+2+4*3+5 m 40,00RAZEM 40,0065d.2.2 KNR 5-080210-02 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane wgotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDY3x2,5mm2 m3+2+1+3+3+3+4+4+2+2+3+3+3+3+4+4+6+6+4+4+3+3+2+2+1+3+35*3+5+5 m 196,00RAZEM 196,0066d.2.2 KNR 4-031014-01 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3236*0,15*0,075 m3 2,655RAZEM 2,65567d.2.2 KNR 4-031012-04 Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m1+3+3+3+2+4+2+3+2+4*3+3+2+1+3+3+3+4+4+2+2+3+3+3+3+4+4+6+6+4+4+3+3+2+2+1+3+35*3+5+5+5 m 236,00RAZEM 236,0068d.2.2 KNR 4-010705-08 Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegie pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi m236,0*0,50 m 118,00RAZEM 118,0069d.2.2 KNR 4-010705-08 Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegie pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi m418,0*0,50 m 209,00RAZEM 209,0070d.2.2 KNR-W 4-010206-02 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w  ścianach przy głębokościponad 10 cm szt.4 szt. 4,00RAZEM 4,002.3 ROZDZIELNICE - 6 -Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 26813



OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem71d.2.3 KNR-W 5-080404-03 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstruk-cją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - rozbudowa roz-dzielnicy RE1 zgodnie z projektem szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,0072d.2.3 KNR 5-080813-01 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lubbolce (przekrój żył do 2.5 mm2) szt.20 szt. 20,00RAZEM 20,0073d.2.3 KNR 5-080813-03 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lubbolce (przekrój żył do 6 mm2) szt.10 szt. 10,00RAZEM 10,0074d.2.3 KNR 5-140604-02 Wykonanie opisów Tablic - opis projektowanych zabezpieczeń w rozdzielni-cach szt.5 szt. 5,00RAZEM 5,002.4 OPRAWY OSWIETLENIOWE75d.2.4 KNR 5-080502-03 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, ga-zobetonie mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 2) kpl.4 kpl. 4,00RAZEM 4,0076d.2.4 KNR 5-080511-11analogia Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachystalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x40W - montaż opraw oświet-leniowych według wytycznych architektonicznych - montaż żyrandolaszt 2 (ma-teriał dostarcza Inwestor) + 2 szt. oprawy plafon Farad 41118 z podstawą mo-siężną (materiał dostarcza Wykonawca) szt.4 szt. 4,00RAZEM 4,002.5 APARATY , OSPRZĘT77d.2.5 KNR 5-080301-02 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-ków plastikowych w podłożu z cegły szt.8 szt. 8,00RAZEM 8,0078d.2.5 KNR 5-080303-03 Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 iprzekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie - puszkanatynkowa szt.8 szt. 8,00RAZEM 8,0079d.2.5 KNR 5-080301-20 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lubgipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle szt.1+3+19+16 szt. 39,00RAZEM 39,0080d.2.5 KNR 5-080302-01 Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.1+3+19+16 szt. 39,00RAZEM 39,0081d.2.5 KNR 5-080307-02 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem - łącznik instala-cyjny, pojedynczy, podtynkowy, IP-20, 10A, 230V - Berker kwadrat, biały szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,0082d.2.5 KNR 5-080307-02 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem - łącznik instala-cyjny, świecznikowy, podtynkowy, IP-20, 10A, 230V - Berker kwadrat, biały szt.3 szt. 3,00RAZEM 3,0083d.2.5 KNR 5-080309-03 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.zuziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo wtyczkowe z bolcemochronnym 1L+N+PE 16A 230V IP-20 pojedyńcze- Berker kwadrat, biały szt.19 szt. 19,00RAZEM 19,0084d.2.5 KNR 5-080309-03 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.zuziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo wtyczkowe z bolcemochronnym 1L+N+PE 16A 230V IP-20 pojedyńcze typu - Berker kwadrat, bialy szt.16 szt. 16,00RAZEM 16,002.6 INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA - 7 -Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 26813



OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem85d.2.6 KNR 5-080403-02 Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowymrozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - Roz-budowa PD - patchpanel 24p szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,0086d.2.6 KNR 4-031003-21 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długościprzebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm otw.4 otw. 4,00RAZEM 4,0087d.2.6 KNR 4-031001-09 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w ceg-le m16*3+4+4+6+6+7+7+10+10+6+6+9+9+9+9+12+12+16*3+16*5 m 302,00RAZEM 302,0088d.2.6 KNR 5-080109-01 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bezzaprawiania bruzd (śr.do 19mm podłoże betonowe) RG28 m16*3+4+4+6+6+7+7+10+10+6+6+9+9+9+9+12+12+16*3+16*5 m 302,00RAZEM 302,0089d.2.6 KNR 4-031014-01 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3302*0,025*0,075 m3 0,566RAZEM 0,56690d.2.6 KNNR 51208-01 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m16*3+4+4+6+6+7+7+10+10+6+6+9+9+9+9+12+12+16*3+16*5 m 302,00RAZEM 302,0091d.2.6 KNR 4-010705-08 Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegie pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi m302,0*0,5 m 151,00RAZEM 151,0092d.2.6 KNR-W 4-010206-02 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w  ścianach przy głębokościponad 10 cm szt.4 szt. 4,00RAZEM 4,0093d.2.6 KNR 5-080207-01 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12mm2) wciągane do rur - przewód F/FTP4x2x0,5mm2 kat.6 m16*3+4+4+6+6+7+7+10+10+6+6+9+9+9+9+12+12+16*3+16*5 m 302,00RAZEM 302,0094d.2.6 KNR 5-060607-07analogia Włączenie instalacji do tablic szt.16 szt. 16,00RAZEM 16,002.7 RÓŻNE,  - POMIARY 95d.2.7 KNR 4-031202-01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-go napięcia pomiar.5 pomiar. 5,00RAZEM 5,0096d.2.7 KNR 4-031202-02 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-kiego napięcia pomiar.1 pomiar. 1,00RAZEM 1,0097d.2.7 KNNR 51303-01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiarpierwszy) pomiar1 pomiar 1,00RAZEM 1,0098d.2.7 KNNR 51303-02 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-stępny pomiar) pomiar4 pomiar 4,00RAZEM 4,0099d.2.7 KNNR 51303-03 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiarpierwszy) pomiar1 pomiar 1,00- 8 -Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 26813



OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. RazemRAZEM 1,00100d.2.7 KNNR 51305-01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.1 prób. 1,00RAZEM 1,00101d.2.7 KNNR 51305-02 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.1 prób. 1,00RAZEM 1,00102d.2.7 KNR 13-210301-03 Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanychna stanowisku kpl.pom.1 kpl.pom. 1,00RAZEM 1,00103d.2.7 KNR 13-210301-04 Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa-nych na tym samym stanowisku kpl.pom.3 kpl.pom. 3,00RAZEM 3,003 Remont pomieszczenia 3403.1 DEMONTAŻE,104d.3.1 KNR-W 4-030903-01 Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków wpuszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. kpl.8 kpl. 8,00RAZEM 8,00105d.3.1 KNR-W 4-031121-01 Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izo-lacyjnej dla prądu do 25 A szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,00106d.3.1 KNR-W 4-031113-05 Demontaż rur o śr.do 48 mm stalowo-pancernych lub stalowych czarnychskręcanych złączkami, ułożonych na uchwytach m20 m 20,00RAZEM 20,00107d.3.1 KNR-W 4-031114-01 Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m20 m 20,00RAZEM 20,00108d.3.1 KNR-W 4-031116-04 Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m42 m 42,00RAZEM 42,00109d.3.1 KNR-W 4-031122-01 Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -ilość biegunów 2 szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,00110d.3.1 KNR-W 4-031124-02 Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,003.2  KABLE ,PRZEWODY 111d.3.2 KNR 4-031001-01 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m3+3+3+2+3+3+28+30+3+1+4+4+4+3+3+3+3+9*3+28+28+30+30 m 246,00RAZEM 246,00112d.3.2 KNR 4-031003-07 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długościprzebicia do 1 ceg. - śr.rury do 40 mm otw.2 otw. 2,00RAZEM 2,00113d.3.2 KNR 4-031003-22 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długościprzebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 40 mm otw.1 otw. 1,00- 9 -Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 26813



OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. RazemRAZEM 1,00114d.3.2 KNR 5-080210-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane wgotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDY3x1,5mm2 m3+3+3+2+3+3+28+30 m 75,00RAZEM 75,00115d.3.2 KNR 5-080210-02 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane wgotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDY3x2,5mm2 m3+1+4+4+4+3+3+3+3+9*3+28+28+30+30 m 171,00RAZEM 171,00116d.3.2 KNR 4-031014-01 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3245*0,15*0,075 m3 2,756RAZEM 2,756117d.3.2 KNR 4-031012-04 Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m3+3+3+2+3+3+28+30+3+1+4+4+4+3+3+3+3+9*3+28+28+30+30 m 246,00RAZEM 246,00118d.3.2 KNR 4-010705-08 Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegie pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi m246,0 m 246,00RAZEM 246,00119d.3.2 KNR-W 4-010206-02 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w  ścianach przy głębokościponad 10 cm szt.3 szt. 3,00RAZEM 3,00120d.3.2 NNRNKB202 1134-02 Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m230*3,4 m2 102,00RAZEM 102,00121d.3.2 NNRNKB202 1134-02 owanie ścian przed wykonaniem gładzi - powierzchnie pionowe m230*3,4 m2 102,00RAZEM 102,00122d.3.2 NNRNKB202 2013-01 Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku m230*3,4 m2 102,00RAZEM 102,00123d.3.2 KNR 2-021505-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - farbaparoprzepuszczalna mineralna w kolorze jasnożółtym np. firmy TIKURILLA(lub równoważne o właściwościach technicznych nie gorszych) wg próbnikaNCS S0-510-Y (przepuszczalność pary wodnej: klasa I) - KORYTARZ m230*3,4 m2 102,00RAZEM 102,003.3 ROZDZIELNICE124d.3.3 KNR-W 5-080404-03 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstruk-cją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - rozbudowa roz-dzielnicy RE2 zgodnie z projektem szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,00125d.3.3 KNR 5-080813-01 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lubbolce (przekrój żył do 2.5 mm2) szt.20 szt. 20,00RAZEM 20,00126d.3.3 KNR 5-080813-03 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lubbolce (przekrój żył do 6 mm2) szt.10 szt. 10,00RAZEM 10,00127d.3.3 KNR 5-140604-02 Wykonanie opisów Tablic - opis projektowanych zabezpieczeń w rozdzielni-cach szt.3 szt. 3,00RAZEM 3,003.4 OPRAWY OSWIETLENIOWE - 10 -Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 26813



OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem128d.3.4 KNR 5-080502-03 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, ga-zobetonie mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 2) kpl.1 kpl. 1,00RAZEM 1,00129d.3.4 KNR 5-080511-11analogia Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachystalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x40W - montaż opraw oświet-leniowych według wytycznych architektonicznych montaż żyrandola (materiałdostarcza Inwestor) szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,003.5 APARATY , OSPRZĘT130d.3.5 KNR 5-080301-02 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-ków plastikowych w podłożu z cegły szt.4 szt. 4,00RAZEM 4,00131d.3.5 KNR 5-080303-03 Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 iprzekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie - puszkanatynkowa szt.4 szt. 4,00RAZEM 4,00132d.3.5 KNR 5-080301-20 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lubgipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle szt.1+5+4 szt. 10,00RAZEM 10,00133d.3.5 KNR 5-080302-01 Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.1+5+4 szt. 10,00RAZEM 10,00134d.3.5 KNR 5-080307-02 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem - łącznik instala-cyjny, świecznikowy, podtynkowy, IP-20, 10A, 230V - Berker kwadrat, biały szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,00135d.3.5 KNR 5-080309-03 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.zuziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo wtyczkowe z bolcemochronnym 1L+N+PE 16A 230V IP-20 pojedyńcze - Berker kwadrat, biały szt.5 szt. 5,00RAZEM 5,00136d.3.5 KNR 5-080309-03 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.zuziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo wtyczkowe z bolcemochronnym 1L+N+PE 16A 230V IP-20 pojedyńcze typu - Berker kwadrat biały, szt.4 szt. 4,00RAZEM 4,003.6 INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA137d.3.6 KNR 5-080403-02 Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowymrozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - Roz-budowa PD - patchpanel 24p szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,00138d.3.6 KNR 4-031003-21 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długościprzebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm otw.3 otw. 3,00RAZEM 3,00139d.3.6 KNR 4-031001-09 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w ceg-le m4*3+6+6+10+10+4*3+4*(28+30) m 288,00RAZEM 288,00140d.3.6 KNR 5-080109-01 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bezzaprawiania bruzd (śr.do 19mm podłoże betonowe) RG28 m4*3+6+6+10+10+4*3+4*(28+30) m 288,00RAZEM 288,00141d.3.6 KNR 4-031014-01 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3228*0,025*0,075 m3 0,428RAZEM 0,428- 11 -Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 26813



OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem142d.3.6 KNNR 51208-01 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m4*3+6+6+10+10+4*3+4*(28+30) m 288,00RAZEM 288,00143d.3.6 KNR 4-010705-08 Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegie pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi m288,0*0,5 m 144,00RAZEM 144,00144d.3.6 KNR-W 4-010206-02 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w  ścianach przy głębokościponad 10 cm szt.3 szt. 3,00RAZEM 3,00145d.3.6 KNR 5-080207-01 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12mm2) wciągane do rur - przewód F/FTP4x2x0,5mm2 kat.6 m4*3+6+6+10+10+4*3+4*(28+30) m 288,00RAZEM 288,00146d.3.6 KNR AT-140107-01 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - gniazdo RJ45 poj. szt.4 szt. 4,00RAZEM 4,00147d.3.6 KNR 5-060607-07analogia Włączenie instalacji do tablic szt.4 szt. 4,00RAZEM 4,003.7 INSTALACJA SSWiN148d.3.7 KNR AL-010101-05 Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,00149d.3.7 KNR AL-010301-02 Montaż elementów systemu kontroli dostępu - klawiatura szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,00150d.3.7 KNR AL-010201-01 Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwien szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,00151d.3.7 KNR AL-010304-01analogia Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - kontaktron szt1 szt 1,00RAZEM 1,00152d.3.7 KNR AL-010109-02 Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah - zasilacz buforowy szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,00153d.3.7 KNR AL-010109-02 Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah - akumulator 17Ah/12V szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,00154d.3.7 KNR 4-031001-01 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m3+2+1+1+1+2+28+30 m 68,00RAZEM 68,00155d.3.7 KNR 5-080210-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane wgotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YTDY 8x0,5 m3+2+1+1+1+2+28+30 m 68,00RAZEM 68,00156d.3.7 KNR 4-031014-01 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m368*0,15*0,075 m3 0,765- 12 -Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 26813



OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. RazemRAZEM 0,765157d.3.7 KNR 4-031012-04 Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m3+2+1+1+1+2+28+30 m 68,00RAZEM 68,00158d.3.7 KNR 4-010705-08 Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegie pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi m68,0 m 68,00RAZEM 68,00159d.3.7 KNR AL-010306-02 Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 4 sterowników (kontrolerów) magis-trali szt1 szt 1,00RAZEM 1,00160d.3.7 KNR AL-010602-06 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elemen-tów liniowych szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,00161d.3.7 KNR AL-010307-01 Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe klawiatury ob-sługującej PIN-kod szt1 szt 1,00RAZEM 1,00162d.3.7 KNR AL-010307-02 Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika(kontrolera) magistrali szt1 szt 1,00RAZEM 1,00163d.3.7 KNR AL-010603-07 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adresów adres1 adres 1,00RAZEM 1,003.8 RÓŻNE,  - POMIARY 164d.3.8 KNR 4-031202-01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-go napięcia pomiar.3 pomiar. 3,00RAZEM 3,00165d.3.8 KNR 4-031202-02 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-kiego napięcia pomiar.1 pomiar. 1,00RAZEM 1,00166d.3.8 KNNR 51303-01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiarpierwszy) pomiar1 pomiar 1,00RAZEM 1,00167d.3.8 KNNR 51303-02 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-stępny pomiar) pomiar2 pomiar 2,00RAZEM 2,00168d.3.8 KNNR 51303-03 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiarpierwszy) pomiar1 pomiar 1,00RAZEM 1,00169d.3.8 KNNR 51305-01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.1 prób. 1,00RAZEM 1,00170d.3.8 KNNR 51305-02 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.1 prób. 1,00RAZEM 1,00171d.3.8 KNR 13-210301-03 Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanychna stanowisku kpl.pom.- 13 -Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 26813



OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem1 kpl.pom. 1,00RAZEM 1,00

- 14 -Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 26813


