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^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. RazemMEN - CZĘŚĆ 31 DZIAŁ 1 - Remont garaży -F01 i -F021.1 Instalacja wentylacji1.1.1 Kod CPV: 45331210-1 - Instalowanie wentylacji - Roboty montażowe1d.1.1.1 KNR-W 2-170202-05 Montaż centrali nawiewno-wywiewnej rekuperacyjnej wewnętrznej stojącej, wy-datek nawiew 400m3/h, wywiew 400m3/h, spręż 360Pa, z nagrzewnicą wstęp-ną elektryczną 1kWKrotność = 0,4 szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,002d.1.1.1 Automatyka do centrali nawiewno-wywiewnej - zestaw sterujący szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,003d.1.1.1 Dostawa centrali nawiewno-wywiewnej rekuperacyjnej wewnętrznej, ustawionejna podłodze piwinicy, nawiew 400m3/h, wywiew 400m3/h, spręż 360Pa, z na-grzewnicą wstępną elektryczną 1kW szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,004d.1.1.1 kalkulacja in-dywidualna Uruchomienie i okablowanie centrali szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,005d.1.1.1 KNR 7-240147-07 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urządzeń z elem.o masie ponad 200 kg kg30 kg 30,00RAZEM 30,006d.1.1.1 KNR-W 2-170143-05 Czerpnia terenowa D250mm ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo, wy-sokość h=2,0mKrotność = 0,5 szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,007d.1.1.1 KNR-W 2-170143-05 Wyrzutnia terenowa D250mm ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo, wy-sokość h=2,0mKrotność = 0,5 szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,008d.1.1.1 KNR-W 2-150403-13 Rurociągi ze stali nierdzewnej D250mm, ścianka gr. 7mm, o połączeniachspawanych, malowane proszkowoKrotność = 0,7 m(17+18)*1,30 m 45,50RAZEM 45,509d.1.1.1 KNR 2-170138-01 Kratki wentylacyjne typ A lub N do przewodów stalowych i aluminiowych - krat-ki nawiewne 150x100mm szt.4 szt. 4,00RAZEM 4,0010d.1.1.1 KNR 2-170138-01 Kratki wentylacyjne typ A lub N do przewodów stalowych i aluminiowych - krat-ki wywiewne 100x100mm szt.4 szt. 4,00RAZEM 4,0011d.1.1.1 KNR 2-170138-01 Kratki wentylacyjne typ A lub N do przewodów stalowych i aluminiowych - krat-ki wywiewne 150x100mm szt.4 szt. 4,00RAZEM 4,0012d.1.1.1 KNR-W 2-170134-01 Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne,typ A i B do przewodówo obw.do 1000 mm - przepustnica 100x100mm szt.4 szt. 4,00RAZEM 4,0013d.1.1.1 KNR-W 2-170134-01 Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne,typ A i B do przewodówo obw.do 1000 mm - przepustnica 150x150mm szt.8 szt. 8,00RAZEM 8,0014d.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 100x100mm m21,2*0,1*4 m2 0,48- 2 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. RazemRAZEM 0,4815d.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 150x100mm m2(13,4+6,6)*0,15*2+(13,4+6,6)*0,1*2 m2 10,00RAZEM 10,0016d.1.1.1 KNR-W 2-170102-03 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do1000 mm - udział kształtek do 55 % - kanały 200x200mm m225,5*0,2*4+19*0,2*4 m2 35,60RAZEM 35,6017d.1.1.1 KNR-W 2-170102-03 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do1000 mm - udział kształtek do 55 % - kanały 250x200mm m213,5*2*2*0,25+13,5*2*2*0,2 m2 24,30RAZEM 24,3018d.1.1.1 KNR-W 2-170114-02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm -udział kształtek do 55 % m21,5*0,2*3,14 m2 0,94RAZEM 0,9419d.1.1.1 KNR-W 2-160312-02 Dwuwarstwowa izolacja matami z wełny mineralnej i waty szklanej - izolacjakanałów gr.3mm m20,48+10+35,6+24,3+0,942+1 m2 72,32RAZEM 72,3220d.1.1.1 KNR-W 2-160602-10 Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej nitowanej uszczelnianej gr.2mm, za-bezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi m272,322 m2 72,32RAZEM 72,3221d.1.1.1 wycena indy-widualna Pomiary i regulacja instalacji wentylacji. uruchomienie instalacji szt1 szt 1,00RAZEM 1,001.1.2 Kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane22d.1.1.2 KNR 7-280205-05 Przebicie otworów o pow.do 0.1 m2 dla przewodów wentylacyjnych w ścianachmurowanych o grub. 2 1/2 ceg. - przejście kanałem wentylacyjnym D250mm(2szt.)Krotność = 0,5 otw.2 otw. 2,00RAZEM 2,0023d.1.1.2 KNR-W 4-010209-03 Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowe-go o grubości do 20 cm - przejście przez strop przewodu wentylacyjnego250x200mm (1szt.)Krotność = 0,3 m26 m2 6,00RAZEM 6,0024d.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.8 szt. 8,00RAZEM 8,0025d.1.1.2 KNR-W 4-010207-05 Zabetonowanie podstawy pod czerpnię i wyrzutnięKrotność = 30 m2 m 2,00RAZEM 2,0026d.1.1.2 kalkulacjawłasna Przepust p.poż. przez przegrodę budowlaną - wykonane opaską PrroflexPPW4 -55 + masa  Pyroflex AC 4 lub równnoważne szt.pion 5 8 szt. 8,00RAZEM 8,001.1.3 Kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane - Obudowa płytami GK27d.1.1.3 KNR 0-142011-06analogia Obudowa dwuwarstwowymi płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta-lowych przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach garażowych nr -1F01 i-1F02 m245*0,4*2 m2 36,00RAZEM 36,0028d.1.1.3 KNR 2-020806-01 Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.ręcznie na ścianach - otynkować obudowęprzewodów wentylacyjnych w garażu m2- 3 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem36 m2 36,00RAZEM 36,0029d.1.1.3 NNRNKB202 1134-02 Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -powierzchnie pionowe i poziome - zagruntowanie obudowy przewodów wenty-lacyjnych w garażu m236 m2 36,00RAZEM 36,0030d.1.1.3 KNR 2-020815-01 Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z płyt gips. - obudowa prze-wodów wentylacyjnych w garażu m236 m2 36,00RAZEM 36,0031d.1.1.3 KNR 2-021505-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-łoży gipsowych z gruntowaniem - obudowa przewodów wentylacyjnych w gara-żu m236 m2 36,00RAZEM 36,001.1.4 Kod CPV: 45111200-0 - Roboty ziemne32d.1.1.4 KNR 2-010122-01 Pomiary przy wytyczaniu trasy kanalizacji - 0,9x2,7x9,5m x1,1 m325,4 m3 25,40RAZEM 25,4033d.1.1.4 KNR 2-010206-04 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km -0,9x1,7x9,5m x 1,3 m318,896 m3 18,90RAZEM 18,9034d.1.1.4 KNR 2-010301-02 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-mi (kat.gr.III) - 0,9x1,0x9,5m x 1,3 m311,115 m3 11,12RAZEM 11,1235d.1.1.4 KNR 2-010218-02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 naodkład w gruncie kat.III - 0,9x1,7x9,5m x 1,3 m318,896 m3 18,90RAZEM 18,9036d.1.1.4 KNR 2-010317-05 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m -0,9x1,0x9,5m x 1,3 m311,115 m3 11,12RAZEM 11,1237d.1.1.4 KNR 2-180501-02 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm pod kanały -0,9x9,5m m28,6 m2 8,60RAZEM 8,6038d.1.1.4 KNR 2-180501-04 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.30 cm ponad wierzch ru-ry - 0,9x9,5m x1,05 m29 m2 9,00RAZEM 9,0039d.1.1.4 KNR-W 2-180408-05 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - rura osłonowa m10,0 m 10,00RAZEM 10,0040d.1.1.4 KNR-W 4-010109-09 +KNR-W 4-010109-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego z ziemią  samochodami skrzyniowymi naodległość do 20 km m318,896+11,115 m3 30,01RAZEM 30,0141d.1.1.4 wycena indy-widualna Dostarczenie piasku do zasypania m330,011-0,90*9,50*0,30 m3 27,45RAZEM 27,4542d.1.1.4 wycena indy-widualna Dostarczenie tłucnia  4 - 31 mm do wykonania podbudowy grubości 30 cm m30,90*9,50*0,30 m3 2,57RAZEM 2,57- 4 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem43d.1.1.4 KNR 2-010230-01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10m w gruncie kat. I-III - 0,9x2,7x9,5m m323,1 m3 23,10RAZEM 23,1044d.1.1.4 KNR 2-010236-01 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III -0,9x2,7x9,5m m330,011 m3 30,01RAZEM 30,011.2 Instalacja centralnego ogrzewania1.2.1 Kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania - Demontaże45d.1.2.1 KNR 4-020520-02 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 5.0 m2 - demon-taż grzejnika żeliwnego 12-członowego - 1 szt. ; 14-członowego - 2szt. kpl.3 kpl. 3,00RAZEM 3,0046d.1.2.1 KNR 4-020507-03 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 40-50 mm m2*3,5+2*6+2*4,5+2*4,5 m 37,00RAZEM 37,0047d.1.2.1 KNR 4-020507-02 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm m2*4,5 m 9,00RAZEM 9,0048d.1.2.1 KNR 4-020507-01 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm- gałązki do grzejników m1*2+2,5*2+1*2 m 9,00RAZEM 9,0049d.1.2.1 KNR 4-020512-01 Demontaż zaworu grzejnikowego o śr. 15-20 mm szt.6 szt. 6,00RAZEM 6,001.2.2 Kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania - Roboty montażowe50d.1.2.2 KNR-W 2-150416-05 Grzejnik 4-kolumnowy (gł. 139mm), wys. 1100mm, dł. 1100mm, 22 elementów- dostawa i montaż kpl.1 kpl. 1,00RAZEM 1,0051d.1.2.2 KNR-W 2-150416-05 Grzejnik 4-kolumnowy (gł. 139mm), wys. 1100mm, dł. 1150mm, 23 elementów- dostawa i montaż kpl.2 kpl. 2,00RAZEM 2,0052d.1.2.2 KNR 0-350215-02 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe zgłowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm kpl.3 kpl. 3,00RAZEM 3,0053d.1.2.2 KNR-W 2-150412-02 Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - zawór odcinający powrotny zfunkcją opróżniania (4szt.) szt.3 szt. 3,00RAZEM 3,0054d.1.2.2 KNR-W 2-150112-03 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniachzgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, typ Stabi Alu m2*3,5+2*6+2*4,5+2*4,5+1,5 m 38,50RAZEM 38,5055d.1.2.2 KNR 0-350128-23 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 13 mm; śr.zewn. rurociągu 40 mm m37 m 37,00RAZEM 37,0056d.1.2.2 KNR-W 2-150112-03 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniachzgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, typ Stabi Alu m2*4,5 m 9,00RAZEM 9,00- 5 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem57d.1.2.2 KNR 0-350128-23 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 13 mm; śr.zewn. rurociągu 32 mm m9 m 9,00RAZEM 9,0058d.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 m1*2+2,5*2+1*2 m 9,00RAZEM 9,0059d.1.2.2 KNR 0-350128-20 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 13 mm; śr.zewn. rurociągu 20 mm m9 m 9,00RAZEM 9,0060d.1.2.2 KNR-W 2-150137-01analogia Złączka przejściowa stal/PP32 szt.2 szt. 2,00RAZEM 2,0061d.1.2.2 KNR-W 2-150137-01analogia Złączka przejściowa stal/PP40 szt.9 szt. 9,00RAZEM 9,0062d.1.2.2 KNR 0-310218-03 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz-kalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe m55 m 55,00RAZEM 55,0063d.1.2.2 KNR 0-310218-04 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz-kalnych - próba wodna ciśnieniowa m55 m 55,00RAZEM 55,0064d.1.2.2 KNR 0-310218-05 Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji szt.grzejni-ków3 szt.grzejni-ków 3,00RAZEM 3,001.2.3 Kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane65d.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 5 pionów c.o. m3*2*5+4*2+0,5 m 38,50RAZEM 38,5066d.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 m9 m 9,00RAZEM 9,0067d.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. 5 pio-nach c.o.Krotność = 2 szt.5 szt. 5,00RAZEM 5,0068d.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 po 5 pionach c.o. i bruzd poziomych w ścianie pod gałązki c.o.do grzejników m47 m 47,00RAZEM 47,0069d.1.2.3 kalkulacjawłasna Przepust p.poż. przez przegrodę budowlaną do zabezpieczenia rur palnych20x3,4 mm - wykonane opaską Prroflex PPW4 -32 + masa  Pyroflex AC 4 lubrównnoważne szt.pion 5 5 szt. 5,00RAZEM 5,001.3 Instalacja wody zimnej i ciepłej1.3.1 Kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne - Roboty demontażowe- 6 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem70d.1.3.1 KNR-W 4-020141-01 Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.2 szt. 2,00RAZEM 2,0071d.1.3.1 KNR-W 4-020121-03 Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewa-nych m1,5*2*2 m 6,00RAZEM 6,001.3.2 Kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne - Roboty montażowe72d.1.3.2 KNR-W 2-150137-01 Baterie umywalkowe lub zmywakowe szt.2 szt. 2,00RAZEM 2,0073d.1.3.2 KNR-W 2-150112-01STWiORST2 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 20 mm PN20, o połącze-niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda m1,5*2 m 3,00RAZEM 3,0074d.1.3.2 KNR 0-350128-21STWiORST2 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 13 mm; śr.PP20mm - zimna woda m1,5*2 m 3,00RAZEM 3,0075d.1.3.2 KNR-W 2-150112-01STWiORST2 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 20 mm PN20 typu stabialu, o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych -ciepła woda m1,5*2 m 3,00RAZEM 3,0076d.1.3.2 KNR 0-350128-28STWiORST2 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr.PP20mm - ciepła woda m1,5*2 m 3,00RAZEM 3,0077d.1.3.2 KNR-W 2-150132-02 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-nych o śr. nominalnej 20 mm szt.4 szt. 4,00RAZEM 4,0078d.1.3.2 KNR 0-350134-03STWiORST2 Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłejw budynkach niemieszkal-nych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe m6 m 6,00RAZEM 6,0079d.1.3.2 KNR 0-350134-04STWiORST2 Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkal-nych - próba wodna ciśnieniowa m6 m 6,00RAZEM 6,0080d.1.3.2 KNR 0-350134-05STWiORST2 Dodatkowa próba szczelności instalacji c.w.u. wodą ciepłą o t. 55 st. C m3 m 3,00RAZEM 3,001.3.3 Kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane81d.1.3.3 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 podłączenie dozlewu m3 m 3,00RAZEM 3,0082d.1.3.3 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 podłączenie do zlewu m3 m 3,00- 7 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. RazemRAZEM 3,001.4 Instalacja kanalizacji1.4.1 Kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne - Roboty demontażowe83d.1.4.1 KNR-W 4-020229-07 Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku m2*1,5+1 m 4,00RAZEM 4,0084d.1.4.1 KNR-W 4-020229-08 Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75 mm na ścianach budynku - pion m3 m 3,00RAZEM 3,0085d.1.4.1 KNR-W 4-020217-07analogia Demontaż wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,0086d.1.4.1 KNR-W 4-020235-04 Demontaż zlewu kpl.1 kpl. 1,00RAZEM 1,0087d.1.4.1 KNR-W 4-020235-06 Demontaż umywalki kpl.1 kpl. 1,00RAZEM 1,001.4.2 Kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne - Roboty montażowe88d.1.4.2 KNR-W 2-150229-04 Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,0089d.1.4.2 KNR-W 2-150230-01 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.1 kpl. 1,00RAZEM 1,0090d.1.4.2 KNR-W 2-150218-01 Wpusty ściekowe z żeliwa  100x12,5x6cm z odpływem o śr. 50 mm szt.3 szt. 3,00RAZEM 3,0091d.1.4.2 KNR-W 2-150216-01 Wpusty żeliwne ściekowy 150x150 mm  podłogowe  odpływ o śr. 50 mm szt.3 szt. 3,00RAZEM 3,0092d.1.4.2 KNR 9-260102-03 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokościw świetle 100 mm i wysokości ponad 100 do 150 mm; klasa obciążenia C250 m2*7,60 m 15,20RAZEM 15,2093d.1.4.2 KNR-W 2-150208-02 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych - pion kanalizacji m3 m 3,00RAZEM 3,0094d.1.4.2 KNR-W 2-150208-01 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych - do umywalki, zlewu i wpustu linio-wego m1,5*2+1,5 m 4,50RAZEM 4,5095d.1.4.2 KNR-W 2-150110-01 Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścia-nach w budynkach niemieszkalnych - skrpoliny z klimatyzatora m1,8 m 1,80RAZEM 1,8096d.1.4.2 KNR-W 2-150211-01STWiORST2 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-niach wciskowych - pod zlew i umywalkę podej.- 8 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem2 podej. 2,00RAZEM 2,0097d.1.4.2 KNR-W 2-150127-04STWiORST2analogia Próba szczelności instalacji kanalizacyjnej z rur PVC w budynkach niemiesz-kalnych przez wypełnienie wodą m1,5*2 m 3,00RAZEM 3,001.4.3 Kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane98d.1.4.3 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 podłączenie dozlewu, umywalki i przewód skroplin m1,5*2+1,8 m 4,80RAZEM 4,8099d.1.4.3 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 podłączenie do zlewu, umywalki m4,8 m 4,80RAZEM 4,80100d.1.4.3 KNR-W 4-010207-01 Zabetonowanie bruzdy po wpuście liniowym o przekroju 0,12x0,08m i długości1m m1 m 1,00RAZEM 1,00101d.1.4.3 KNR-W 4-010206-04 Zabetonowanie otworów w stropie po demontażu podejścia do wpustu liniowe-go szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,00102d.1.4.3 KNR-W 4-010208-04 Przebicie otworów w stropie dla odpływu z wpustu liniowego szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,00103d.1.4.3 KNR 0-142010-07analogia Rozebranie obudowy z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych -w celu wymiany pionu kanalizacji m22 m2 2,00RAZEM 2,00104d.1.4.3 KNR 0-142010-07 Uzupełnienie obudowy z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych -po wymianie pionu kanalizacji m22 m2 2,00RAZEM 2,002 DZIAŁ 2 - Remont pomieszczeń piwnicznych -1F03, -1F04, -1F05, -1F06, -1F07, KS2.1 Instalacja centralnego ogrzewania2.1.1 Kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania - Demontaże105d.2.1.1 KNR 4-020520-01 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 - demon-taż grzejnika żeliwnego 7-członowegoKrotność = 2 kpl.2 kpl. 2,00RAZEM 2,00106d.2.1.1 KNR 4-020507-01 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm- gałązki do grzejników m2*3 m 6,00RAZEM 6,00107d.2.1.1 KNR 4-020512-01 Demontaż zaworu grzejnikowego o śr. 15-20 mm szt.2 szt. 2,00RAZEM 2,002.1.2 Kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania - Roboty montażowe108d.2.1.2 KNR-W 2-150416-05 Grzejnik 4-kolumnowy (gł. 139mm), wys. 550mm, dł. 1100mm, 22 elementów -dostawa i montaż kpl.1 kpl. 1,00RAZEM 1,00109d.2.1.2 KNR 0-350215-02 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe zgłowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm kpl.- 9 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem1 kpl. 1,00RAZEM 1,00110d.2.1.2 KNR-W 2-150412-02 Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - zawór odcinający powrotny zfunkcją opróżniania (4szt.) szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,00111d.2.1.2 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*3 m 6,00RAZEM 6,00112d.2.1.2 KNR 0-350128-20 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 13 mm; śr.zewn. rurociągu 20 mm m6 m 6,00RAZEM 6,00113d.2.1.2 KNR 0-310218-03 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz-kalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe m6 m 6,00RAZEM 6,00114d.2.1.2 KNR 0-310218-04 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz-kalnych - próba wodna ciśnieniowa m6 m 6,00RAZEM 6,00115d.2.1.2 KNR 0-310218-05 Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji szt.grzejni-ków1 szt.grzejni-ków 1,00RAZEM 1,002.1.3 Kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane116d.2.1.3 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 m6 m 6,00RAZEM 6,00117d.2.1.3 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 po bruzdach poziomych w ścianie pod gałązki c.o. do grzejni-ków m6 m 6,00RAZEM 6,002.2 Przebudowa instalacji -wod-kan CPV 45330000-9118d.2.2 KNR-W 4-020116-01 Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 16 mm o połączeniachzgrzewanych m10 m 10,00RAZEM 10,00119d.2.2 KNR-W 4-020116-03 Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 25 mm o połączeniachzgrzewanych m10 m 10,00RAZEM 10,00120d.2.2 KNR-W 4-020117-01 Wymiana trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 16 mm o połączeniach zgrzewa-nych szt.10 szt. 10,00RAZEM 10,00121d.2.2 KNR-W 4-020128-02 Wymiana zaworu ze złączką do węża o śr. 15-20 mm szt.5 szt. 5,00RAZEM 5,00122d.2.2 KNR-W 4-020210-01 Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 32 mm z uszczelnieniem pierścieniami gu-mowymi lub za pomocą klejenia szt.25 szt. 25,00RAZEM 25,00- 10 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem123d.2.2 KNR-W 4-020212-03 Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia msc.Obmiar dodatkowy - łączna długość2,0 m 2,00 2 msc. 2,00RAZEM 2,00124d.2.2 KNR-W 4-020229-07 Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku m15,0 m 15,00RAZEM 15,00125d.2.2 KNR 2-022010-03 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm ognioochronnychna rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; roz-staw słupków 40 cm m210*2,80 m2 28,00RAZEM 28,00126d.2.2 KNR AT-430310-01 Montaż klapy rewizyjnej w ścianie lekkiej (system 6.46.00) 20x20 cm szt.4 szt. 4,00RAZEM 4,003 Ogólne127d.3 kalkulacjawłasna Dokumentacja powykonawcza wraz z średnicami, opisami elementów zakry-tych i rzędnymi przewodów szt1 szt 1,00RAZEM 1,00
- 11 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813


