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^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem1 Wzmocnienie stropu1d.1 KNR 4-010346-04 Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-wo-wapiennej dla belek stalowych gniazd.4 gniazd. 4,00RAZEM 4,002d.1 KNNR 10213-01analogia Załadunek gruzu m3(0,25+0,25*0,25*4)*1,4 m3 0,70RAZEM 0,703d.1 KNR-W 4-010106-05 Usunięcie z piwnic budynku gruzu m30,700 m3 0,70RAZEM 0,704d.1 KNR 4-010108-13 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcjiceglanych na odległość do 1 km m3(0,25+0,25*0,25*4)*1,40 m3 0,70RAZEM 0,705d.1 KNR 4-010108-17 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-trukcji ceglanych na odległość do 1 kmKrotność = 14 m3(0,25+0,25*0,25*4)*1,40 m3 0,70RAZEM 0,706d.1 KNR-W 2-020242-01analogia Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko-wanego obwodu do przekroju do 8  - transport betonu w pojemniku, pozosta-łych materiałów żurawiem - betonowanie gniazd m30,25+0,25*0,25*4 m3 0,50RAZEM 0,507d.1 KNR 2-050208-05 Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg - kons-trukcja - wykonanie Wzm-1 t615,42/1000 t 0,62RAZEM 0,628d.1 KNR 2-050208-05 Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg - kons-trukcja - montaż Wzm-1 t615,42/1000 t 0,62RAZEM 0,629d.1 KNR 7-120105-03 Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych m20,615*50 m2 30,75RAZEM 30,7510d.1 KNR 7-120102-03 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystościkonstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) m20,615*50 m2 30,75RAZEM 30,7511d.1 KNR 7-120102-03 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystościkonstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) m20,615*50 m2 30,75RAZEM 30,7512d.1 KNR 7-120204-03 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcjiszkieletowych m20,615*50 m2 30,75RAZEM 30,7513d.1 KNR AT-430301-03 Zabezpieczenie ogniochronne belek i słupów stalowych z płyt gipsowych RI-GIPS RIDURIT; odporność ogniowa R 120 (system 6.10.00) m24,78*(2*0,25+0,20)*2+1,76*(2*0,25+0,20)*2 m2 9,16RAZEM 9,1614d.1 KNR 7-120213-03 Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych m20,615*50 m2 30,75RAZEM 30,7515d.1 KNR 2-021102-02analogia Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej bezskurczowej - na wzmocnie-niu Wzm-1 m2(3,84+4,38+1,84+1,84)*0,16 m2 1,90RAZEM 1,9016d.1 KNR 4-010711-06 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.naścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1miejscu) - na gniazdach na belki stalowe m20,25*0,25*4 m2 0,25RAZEM 0,2517d.1 KNR-W 2-021510-07 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - su-chych tynków z gruntowaniem - na gniazdach na belki stalowe m20,5*0,5*4+9,20 m2 10,20RAZEM 10,202 Architektura - 2 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem2.1 Demontaże18d.2.1 KNR 4-010354-04 Wykucie z muru ościeżnic - drzwi (pom. A-1.03, A-1.04) szt.2 szt. 2,00RAZEM 2,0019d.2.1 KNR 4-010349-02 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- ściana łazienki pom. A-1.03 m31,68*0,14*3+0,52*0,1*3+3,03*0,14*3,0 m3 2,134RAZEM 2,13420d.2.1 KNR 4-040405-01 Rozebranie drewnianych podłóg - pom. A-1.04 i pom.B-3.07 m210,88+8,92 m2 19,80RAZEM 19,8021d.2.1 KNR 4-040504-06analogia Rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych - pom. A-2.14 m274,08 m2 74,08RAZEM 74,0822d.2.1 KNR 4-010211-01analogia Skucie płytek na posadzce - pom. A-1.03 m22,23 m2 2,23RAZEM 2,2323d.2.1 NNRNKB202 2702-01analogia Demontaż sufitu podwieszanego, wsp do R-0,3 - Hol wejściowy, Korytarz m251,52+44,37*2 m2 140,26RAZEM 140,2624d.2.1 KNNR 10213-01analogia Załadunek gruzu m3(2,134+19,8*0,05+74,08*0,015+2,23*0,015+140,26*0,02+0,9*2*0,04*2)*1,40 m3 10,105RAZEM 10,10525d.2.1 KNR 4-010106-04 Usunięcie z parteru budynku gruzu m3(2,134+19,8*0,05+74,08*0,015+2,23*0,015+140,26*0,02+0,9*2*0,04*2)*1,40 m3 10,105RAZEM 10,10526d.2.1 KNR 4-010108-13 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcjiceglanych na odległość do 1 km m3(2,134+19,8*0,05+74,08*0,015+2,23*0,015+140,26*0,02+0,9*2*0,04*2)*1,40 m3 10,105RAZEM 10,10527d.2.1 KNR 4-010108-17 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-trukcji ceglanych na odległość do 1 kmKrotność = 14 m3(2,134+19,8*0,05+74,08*0,015+2,23*0,015+95,89*0,02+0,9*2*0,04*2)*1,40 m3 8,863RAZEM 8,8632.2 Roboty montażowe28d.2.2 kalk. własna Podłoga systemowa podniesiona - R+M+S - Serwerownia pom. A-1.15 - wyso-kość podłogi podniesionej od stropu konstrukcyjnego do górnej powierzchniplyty powinna wynosić 12,0 cm m213,63 m2 13,63RAZEM 13,6329d.2.2 KNR AT-230101-02 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotnegruntowanie podłoża pod kleje cementowe - Serwerownia pom. A-1.15 m213,63 m2 13,63RAZEM 13,6330d.2.2 KNR AT-230206-07 Okładziny podłogowe z płytek gres o regularnych kształtach na zaprawie klejo-wej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm - Serwerownia pom. A-1.15 m213,63 m2 13,63RAZEM 13,6331d.2.2 KNR 4-010711-06 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.naścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1miejscu) - przyjeto 20% - Serwerownia pom. A-1.15 m2(16,1*3)*0,20 m2 9,66RAZEM 9,66- 3 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem32d.2.2 KNR 4-010711-15 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-żu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) - przyjeto 5% - Serwerownia pom.A-1.15 m213,63*0,05 m2 0,68RAZEM 0,6833d.2.2 KNR 4-010713-01 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lubzdzieraniem tapet na ścianach - Serwerownia pom. A-1.15 m216,1*3 m2 48,30RAZEM 48,3034d.2.2 KNR 4-010713-02 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lubzdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - Serwerownia pom. A-1.15 m213,63 m2 13,63RAZEM 13,6335d.2.2 KNR-W 2-021510-07 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - su-chych tynków z gruntowaniem - Serwerownia pom. A-1.15 m248,30+13,63 m2 61,93RAZEM 61,9336d.2.2 KNR-W 2-022005-01 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ognioochronnymi gr 12,5 mmna ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud- Hol wejściowy, Korytarz - sufit o odporności ogniowej EI 15 m251,52+44,37*2 m2 140,26RAZEM 140,2637d.2.2 KNR AT-430310-03 Montaż klapy rewizyjnej w suficie podwieszonym 300x300x12,5 mm - odpor-nośc ogniowa EI 30 szt.15 szt. 15,00RAZEM 15,0038d.2.2 KNR-W 2-021510-05 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płytgipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - Hol wejściowy,Korytarz (sufity) m251,52+44,37*2 m2 140,26RAZEM 140,2639d.2.2 KNNR 30605-05 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian  farbą emulsyjną z przetar-ciem tynków - farba emulsyjna akrylowa o parametrach - farba emulsyjna akry-lowa o następujących parametrach:- odporność na szorowanie wg PN-C81914:2002 - klasa II,- stopień połysku  wg PN-EN 13300:2002 - mat,- gęstość  ok  1,5 g/cm3,- odporność na działanie wody,-  odporność mechaniczna,- dobra przepuszczalność pary wodnej zapewniająca oddychanie ścian. m2450 m2 450,00RAZEM 450,0040d.2.2 NNRNKB202 1136-01analogia Posadzki z paneli podłogowych drewnianych - pom. A-1.08, pom. A-1.12 - gru-bości 14 mm m237,16+31,53+3,5 m2 72,19RAZEM 72,1941d.2.2 KNR-W 4-010814-03 Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu - parkiet -przyjęto 40% - pom. A-1.14 m2(6,9+8,6)*0,4 m2 6,20RAZEM 6,2042d.2.2 KNR 2-021112-01 Posadzki z wykładzin dywanowych - pom. A-2.14 m274,08 m2 74,08RAZEM 74,0843d.2.2 KNR-W 2-022003-05 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo REI 120 - Serwerowniapom. B-3.09 m23,61*2,48 m2 8,95RAZEM 8,9544d.2.2 KNR AT-230101-02 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotnegruntowanie podłoża pod kleje cementowe  - Serwerownia pom. B-3.09 m28,92 m2 8,92RAZEM 8,9245d.2.2 KNR AT-230206-07 Okładziny podłogowe z płytek gres o regularnych kształtach na zaprawie klejo-wej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm - Serwerownia pom. B-3.09 m28,92 m2 8,92- 4 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. RazemRAZEM 8,9246d.2.2 KNR 4-010711-06 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.naścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1miejscu) - przyjeto 20% - Serwerownia pom. B-3.09 m2(8,56*1,8)*0,20 m2 3,08RAZEM 3,0847d.2.2 KNR 4-010713-01 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lubzdzieraniem tapet na ścianach - Serwerownia pom. B-3.09 m28,56*1,8 m2 15,41RAZEM 15,4148d.2.2 KNR-W 2-021510-07 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - su-chych tynków z gruntowaniem - Serwerownia pom. B-3.09 m28,56*1,8 m2 15,41RAZEM 15,4149d.2.2 KNR-W 2-021510-05 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płytgipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - Serwerowniapom. B-3.09 m23,61*2,48*2+8,92 m2 26,83RAZEM 26,8350d.2.2 KNR-W 2-021020-01kalk. własna Drzwi wewnętrzne - D1 z ościeżnicą EI60 - Serwerownia pom. A-1.15, Serwe-rownia pom. B-3.09 m20,98*2,05*2 m2 4,02RAZEM 4,0251d.2.2 KNR-W 2-022702-01analiza indy-widualna Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókienmineralnych - uzupełnienie płyt z prasowanej wełny mineralnej 60x60x1,5 wsp.do R - 0,3 - płyty z wełny mineralnej Rockfon Sofit, barwiony na biało60x600x15, o krawędziach prostych, odporne na wilgoć, reakcja na ogień A1. m286,59*0,70 m2 60,61RAZEM 60,612.3 Roboty zewnętrzne52d.2.3 KNR 2-010126-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocąspycharek - pod utwardzenie z kostki m23,5*3,5 m2 12,25RAZEM 12,2553d.2.3 KNR 2-010126-02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatekza każde dalsze 5 cm grubości - pod utwardzenie z kostki m23,5*3,5 m2 12,25RAZEM 12,2554d.2.3 KNR 2-010215-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 naodkład w gruncie kat. I-II - pod utwardzenie z kostki m33,5*3,5*(0,41-0,2) m3 2,57RAZEM 2,5755d.2.3 KNNR 10213-01analogia Załadunek ziemi m33,5*3,5*(0,41-0,2)*1,2 m3 3,087RAZEM 3,08756d.2.3 KNR 4-010108-05 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II m33,5*3,5*(0,41-0,2)*1,20 m3 3,087RAZEM 3,08757d.2.3 KNR 4-010108-08 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 kmKrotność = 14 m33,5*3,5*(0,41-0,2)*1,20 m3 3,087RAZEM 3,08758d.2.3 KNR 2-310407-01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-niem spoin zaprawą cementową m3,5+3,5+3,5+3,5 m 14,00RAZEM 14,0059d.2.3 KNR 2-310114-05 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-niu 15 cm - pod utwardzenie z kostki m23,5*3,5 m2 12,25RAZEM 12,25- 5 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem60d.2.3 KNR 2-310114-06 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-bości po zagęszczeniu - pod utwardzenie z kostkiKrotność = 5 m23,5*3,5 m2 12,25RAZEM 12,2561d.2.3 KNR 2-310114-07 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-niu 8 cm - pod utwardzenie z kostki m23,5*3,5 m2 12,25RAZEM 12,2562d.2.3 KNR 2-310114-08 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-bości po zagęszczeniu - pod utwardzenie z kostkiKrotność = 7 m23,5*3,5 m2 12,25RAZEM 12,2563d.2.3 KNR 2-310511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-mentowo-piaskowej - utwardzenie z kostki m23,5*3,5 m2 12,25RAZEM 12,2564d.2.3 KNR 2-110604-01 Sadzenie krzewów w terenie płaskim. Dół o średnicy x głębokość 0.35x0.35 mw gruncie kat. I-II - krzewy forsycje szt.15 szt. 15,00RAZEM 15,0065d.2.3 KNR 0-190931-08 Wymiana  drzwi aluminiowe dwuskrzydłowych  przeszklonych szybą bezpiecz-ną,  antywłamaniową P3, profile ciepłe  o wymiarach 141 x200 (wymiary ze-wnętrzne) m21,41*2,0*2 m2 5,641,29*2,0 m2 2,58RAZEM 8,22

- 6 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813


