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^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem1 Pomieszczenie WC1.1 45110000-1 Prace rozbiórkowe 1d.1.1 KNR-W 4-011216-01analogia Zabezpieczenie podłogi w korytarzu tekturą falistą m2spocznik 3,6*2 m2 7,20RAZEM 7,202d.1.1 KNR-W 4-011216-01 Zabezpieczenie podłóg na czas prowadzonych robót poprzez ułożenie folii jed-nokrotnego użycia m2poz.1 m2 7,20RAZEM 7,203d.1.1 KNR-W 4-020141-01 Demontaż baterii umywalkowej szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,004d.1.1 KNR-W 4-020234-06 Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-wowych - umywalka kpl.1 kpl. 1,00RAZEM 1,005d.1.1 KNR-W 4-020234-08 Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-wowych - ustęp z miską porcelanową kpl.1 kpl. 1,00RAZEM 1,006d.1.1 KNR-W 4-020234-07 Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-wowych - brodzik kpl.1 kpl. 1,00RAZEM 1,007d.1.1 NNRNKB202 2701-01 Demontaż sufitów podwieszonych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem pły-tami gipsowymi m20A09, 0A10 1,56+1,41+4,51+1,09 m2 8,57RAZEM 8,578d.1.1 KNR-W 4-010820-08 Rozebranie okładziny ściennej m2(1,3+1,36)*2*3 m2 15,96(1,8+1,36)*2*3 m2 18,96RAZEM 34,929d.1.1 KNR-W 4-010812-05 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m21,56+1,41+1,09+1,26+4,51 m2 9,83RAZEM 9,8310d.1.1 KNR-W 4-010701-08 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropachpłaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5m2  (80% powierzchni) m2poz.7*80% m2 6,86RAZEM 6,8611d.1.1 KNR-W 4-010701-02 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - (80% powierzchni) m2(1,3+1,36)*2*3,46-0,7*2,22 16,85(1,8+1,36)*2*3,46-(0,7*2,22+0,7*2,22) 18,76A  (obliczenia pomocnicze) ========35,61poz.11A*80% m2 28,49RAZEM 28,4912d.1.1 KNR 19-010358-07 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,0013d.1.1 KNR 4-010108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-ległość do 1 km wraz z opłatą środowiskową za utylizację i składowanie m3poz.7*0,02 m3 0,17poz.8*0,02 m3 0,70poz.9*0,02 m3 0,20poz.10*0,02 m3 0,14poz.11*0,02 m3 0,57RAZEM 1,78- 2 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem14d.1.1 KNR 4-010108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - zakażdy następny 1 km - dalsze 33 kmKrotność = 33 m3poz.13 m3 1,78RAZEM 1,781.2 45431100-8 Posadzki15d.1.2 KNR 19-010914-02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 20 mm z za-tarciem na gładko - naprawa posadzek po skuciu płytek podłogowych m20A09 1,56 m2 1,560A10 1,41 m2 1,41RAZEM 2,9716d.1.2 NNRNKB202 1134-01 Gruntowanie podłoży polimerowym preparatem gruntującym - powierzchniepoziome pod wylewkę samopoziomującą m2poz.15 m2 2,97RAZEM 2,9717d.1.2 NNRNKB202 1130-01 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mmwykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 m2poz.15 m2 2,97RAZEM 2,9718d.1.2 NNRNKB202 1130-03 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodateklub potrącenie za zmianę grubości o 1 mmKrotność = 15 m2poz.15 m2 2,97RAZEM 2,9719d.1.2 KNR 0-390117-02 Uszczelnienie wewnętrzne budowli za pomocą mikrozapraw uszczelniających;powierzchnie poziome - wykonanie bezszwowej izolacji szlamowej m2poz.15 m2 2,97RAZEM 2,9720d.1.2 NNRNKB202 2807-03 Posadzki wielobarwne z płytek terakotowych Vives Octogon Alasca biała zczernymi wstawkami o wym. 31,6x31,6 cm na zaprawie klejowej o grub.warst-wy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 lub równoważne m2poz.15 m2 2,97RAZEM 2,971.3 Zabudowa stelaża wc21d.1.3 KNR-W 2-022003-07 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01 - zabudowa stela-ża wc do wysokośc sufitu podwieszonego m2łazienka 0,94*3,02 m2 2,84RAZEM 2,841.4 45410000-4 Tynki i okładziny wewnętrzne22d.1.4 KNR 4-011202-08 Zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach w pomieszczeniach o powierzch-ni podłogi do 5 m2- 20% powierzchni sufitów m2poz.15*20% m2 0,59RAZEM 0,5923d.1.4 KNR 4-011202-08 Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach w pomieszczeniach o powierz-chni podłogi do 5 m2 m2łazienka (1,3+1,36)*2*3,46-0,7*2,22 16,85(1,8+1,36)*2*3,46-0,7*2,22*2 18,76A  (obliczenia pomocnicze) ========35,61poz.23A*20% m2 7,12RAZEM 7,1224d.1.4 KNR 19-010708-02 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ceramicznych o pow. do 5 m2  (80% powierzchni) m2poz.10 m2 6,86RAZEM 6,8625d.1.4 KNR 19-010724-01 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III o pow. ponad 5 m2 na podłożach ceramicz-nych na ścianach płaskich  (80% powierzchni) m2poz.11 m2 28,49RAZEM 28,4926d.1.4 KNR 0-330121-01analogia Ochrona narożników wypukłych drzwiowych kątownikiem aluminiowym m(2,22*2+0,7)*2 m 10,28(1,30+2*2,19)*7 m 39,764*3,20 m 12,80RAZEM 62,84- 3 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem27d.1.4 NNRNKB202 2028-04 Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm wodoodpornychna rusztach aluminiowych mocowanych bezpośrednio do stropu m2poz.15 m2 2,97RAZEM 2,9728d.1.4 NNRNKB202 1134-01 Gruntowanie podłoży polimerowym preparatem gruntującym - powierzchniepoziome sufitów pod gładź gipsową m2poz.15 m2 2,97RAZEM 2,9729d.1.4 KNR-W 2-020830-06 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2poz.15 m2 2,97RAZEM 2,9730d.1.4 NNRNKB202 1134-02 Gruntowanie podłoży polimerowym preparatem gruntującym - powierzchniepionowe (ściany) pod gładź gipsową m2(1,3+1,36)*2*0,46+(1,8+1,36)*2*0,46 m2 5,35RAZEM 5,3531d.1.4 KNR-W 2-020830-06 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach podwieszonych z płytgipsowo-kartonowych m2poz.15 m2 2,97RAZEM 2,9732d.1.4 KNR-W 2-020830-04 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2poz.30 m2 5,35RAZEM 5,351.5 45431200-9 Prace glazurnicze33d.1.5 KNR 0-390117-05 Uszczelnienie wewnętrzne budowli za pomocą mikrozapraw uszczelniających;powierzchnie pionowe - wykonanie bezszwowej izolacji szlamowej m2(0,94+1,37)*2*1-0,7*1+(1,18+1,37)*2*1-0,7*1*2 m2 7,62RAZEM 7,6234d.1.5 KNR-W 2-020840-07 Licowanie ścian płytkami  glazury o wymiarach 59,8x29,8 i 59,8x14,8 cm nazaprawie klejowej, wszystkie połączenia płytek w narożnikach szlifowane m2łazienka (0,94+1,37)*2*3-0,7*2,22+(1,18+1,37)*2*3-0,7*2,22*2 m2 24,50RAZEM 24,501.6 45421000-4 Stolarka drzwiowa35d.1.6 KNR-W 2-021027-02 Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych pełnych jednoskrzydło-wych z ościeżnicami i listwami profilowanymi wykonane z zachowaniem kształ-tu drzwi oryginalnych, wyposażone w klamki i zamki mosiężne z zachowaniemwyglądu istniejących klamek, z zapewnieniem nawiewu powietrza do łazienki(kraki wentylacyjne), malowane na kolor biały mat m20,7*2,22 m2 1,55RAZEM 1,551.7 45442100-8 Prace malarskie36d.1.7 NNRNKB202 1134-01 Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - powierzchnie poziome sufitówpod powłoki malarskie m22,85 m2 2,85RAZEM 2,8537d.1.7 NNRNKB202 1134-02 Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - powierzchnie pionowe (ściany)pod powłoki malarskie m2poz.30 m2 5,35RAZEM 5,3538d.1.7 KNR-W 2-021519-02analogia Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą silikonową zmywal-ną na kolor biały NCS S1005-Y30R m2poz.36 m2 2,85RAZEM 2,8539d.1.7 KNR-W 2-021519-02analogia Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą silikonową zmywalnąna kolor biały NCS S1005-Y30R m2poz.37 m2 5,35RAZEM 5,351.8 45450000-6 Prace pozostałe40d.1.8 kalkulacjawłasna Montaż lustra o wymiarach 67x110 mm z krawędziami fazowanymi szt.1 szt. 1,00- 4 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. RazemRAZEM 1,0041d.1.8 KNR AT-220102-05 Osadzenie kratek wentylacyjnych mosiężnych 14x14cm szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,002 Pokoje biurowe2.1 45111100-9 Roboty rozbiórkowe42d.2.1 KNR 2-020925-01 Zabezpieczenie istniejących okien przed zniszczeniem na czas prowadzeniarobót budowlanych poprzez przesłonięcie folią m21,3*2,2*1 m2 2,861,3*2,19*2 m2 5,691,3*2,18*4 m2 11,34RAZEM 19,8943d.2.1 KNR-W 4-011216-01 Zabezpieczenie podłóg na czas prowadzonych robót poprzez ułożenie folii jed-nokrotnego użycia m20A01 9,43 m2 9,430A02 5,35 m2 5,350A03 15,01 m2 15,010A07 17,18 m2 17,180A08 13,96 m2 13,960A11 0,83 m2 0,830A13 16,82 m2 16,820A14 25,3 m2 25,30RAZEM 103,8844d.2.1 KNR 2-021017-01 Zdjęcie skrzydeł drzwiowych 70x222 cm, 90x222 cm, 90x202 cm m270x222 0,7*2,22*3 m2 4,6690x222 0,9*2,22*3 m2 5,9990x202 0,9*2,02*1 m2 1,82RAZEM 12,4745d.2.1 KNR 4-010354-04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.3+3+1 szt. 7,00RAZEM 7,0046d.2.1 KNR-W 4-010821-08 Rozebranie okładziny ściennej m20A04 (1,01+1,25)*3-0,7*2,22*3 m2 2,120A05 (2,21+2,04)*2*3-0,7*2,22 m2 23,950A06 (0,92+1,25)*2*3-0,7*2,22 m2 11,47RAZEM 37,5447d.2.1 KNR-W 4-010812-05 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m20A04 1,26 m2 1,260A05 4,51 m2 4,510A06 1,09 m2 1,09RAZEM 6,8648d.2.1 KNR-W 4-010346-03 Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2ceg. m20A04 1,27*3,46 m2 4,390A11 0,62*3,46 m2 2,15RAZEM 6,5449d.2.1 KNR-W 4-010348-02 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m30A02 1,17*3,46*0,25 m3 1,010A04 0,2*2,22*0,25<poszerzenie otworu drzwiowego> m3 0,110A05/0A06 2,04*3,46*0,25 m3 1,760A11 (1,67*3,46-0,7*2,22*2)*0,25 m3 0,67RAZEM 3,5550d.2.1 KNR 4-010808-08 Rozbiórka cokołów o wysokości 14,1 cm m0A01 (2,83+3,91)*2-(1,4*2+0,7+0,9*3) m 7,280A02 (4,03+1,17)*2-(0,7+0,9*3) m 7,000A03 (3,02+4,97)*2-0,9 m 15,080A07 (3,39+4,96)*2-0,9*2 m 14,900A08 (2,74+4,96)*2-0,9*2 m 13,600A11 0,62*4+0,84+0,95+0,91 m 5,18- 5 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem0A13 (3,09+4,96+1,08)*2-0,9*3 m 15,560A14 (5,09+4,97)*2-(1,4+0,9) m 17,82RAZEM 96,4251d.2.1 KNR 4-010816-06 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew m20A01 9,43 m2 9,430A02 5,35 m2 5,350A03 15,01 m2 15,010A07 17,18 m2 17,180A08 13,96 m2 13,960A11 0,83 m2 0,830A13 16,82 m2 16,820A14 25,3 m2 25,30RAZEM 103,8852d.2.1 KNR 4-010211-03 Skucie warstwy wylewki cementowej wraz z lepikiem do głębokości 2,5 cm m2poz.51 m2 103,88RAZEM 103,8853d.2.1 KNR AT-170110-01 Frezowanie (szlifowanie) powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka35 cm na gł. 2 mmKrotność = 2 m2poz.51 m2 103,88RAZEM 103,8854d.2.1 KNR AT-230101-05 Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek - odkurzenie posadzki m2poz.51 m2 103,88RAZEM 103,8855d.2.1 KNR 4-010354-14analogia Usunięcie z muru kołków drewnianych po cokołach szt.poz.50*3 szt. 289,26RAZEM 289,2656d.2.1 KNR-W 4-010308-04+analiza in-dywidualna Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni po usuniętych kołkach bezwymiany cegieł szt.poz.55 szt. 289,26RAZEM 289,2657d.2.1 KNR-W 4-010707-05 Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu zcegieł po cokołach mpoz.50 m 96,42RAZEM 96,4258d.2.1 KNR-W 4-010705-02 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegiełpo rozbiórkach ścian m3,46*7+2,04+1,27+1,17+1,67 m 30,37RAZEM 30,3759d.2.1 KNR 4-010701-05 Skucie tynków wewnętrznych ściennych wapienno-cementowych o gr. 1,5 cm(przyjęto 60% tynków do skucia i całość tynków w obszarze demontowanychcokołów do wys. 20 cm) m20A01 ((2,83+3,91)*2*3,46-(1,4*2,22*2+0,7*2,22+0,9*2,22*3))*60% m2 19,730A02 ((4,03+1,17)*2*3,46-(0,7*2,22+0,9*2,22*3))*60% m2 17,060A03 ((3,02+4,97)*2*3,46-0,9*2,22)*60% m2 31,980A04/0A05 ((2,04+3,61)*2*3,46-0,9*2,22)*60% m2 22,260A07 ((3,39+4,96)*2*3,46-0,9*2,22*2)*60% m2 32,270A08 ((2,74+4,96)*2*3,46-0,9*2,22*2)*60% m2 29,570A11 ((0,62*4+0,84+0,95+0,91)*3,46)*60% m2 10,750A13 ((3,09+4,96+1,08)*2*3,46-0,9*2,22*3)*60% m2 34,310A14 ((5,09+4,97)*2*3,46-(1,4+0,9)*2,22)*60% m2 38,71cokoły poz.50*0,2 m2 19,28RAZEM 255,9260d.2.1 KNR 4-010701-11 Skucie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropachpłaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po-nad 5 m2 (przyjęto 60% tynków do skucia) m2(9,43+5,35+15,01+1,26+4,51+1,09+17,18+13,96+0,83+0,83+16,82+25,3)*60% m2 66,94RAZEM 66,9461d.2.1 KNR 4-010105-040105-07 Usunięcie gruzu z budynku m3poz.45*0,9*2,22*0,08*1,4<wsp. spulchniający> m3 1,57poz.46*0,02*1,4<wsp. spulchniający> m3 1,05- 6 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razempoz.47*0,02*1,4 m3 0,19poz.48*0,12*1,4 m3 1,10poz.49*1,4 m3 4,97poz.50*0,141*0,02*1,4 m3 0,38poz.51*0,012*1,4 m3 1,75poz.52*0,025*1,4 m3 3,64poz.53*0,01*1,4 m3 1,45poz.59*0,015*1,4 m3 5,37poz.60*0,015*1,4 m3 1,41RAZEM 22,8862d.2.1 KNR 4-010108-11 +KNR 4-010108-12 Wywiezienie gruzu i odpadów na odległość 30 km ze wszystkimi opłatami zautylizację m3poz.61 m3 22,88RAZEM 22,882.2 Zamurowanie otworóww ścianach63d.2.2 KNR-W 2-020146-01 Ścianki działowe gr. 12 cm z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gład-kiej i wysokości bloczków 20 cm - ręczne przycinanie bloczków m2zam. otwo-rów drzwio-wych  0A07,0A13 0,9*2,22*2 m2 4,00RAZEM 4,002.3 45430000-0 Posadzki i podłogi 64d.2.3 KNR AT-230101-03 Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek podłogowych - dwukrotnegruntowanie podłoża pod kleje cementowe m20A01 16,03 m2 16,030A03 15,01 m2 15,010A03 7,22 m2 7,220A07 17,18 m2 17,180A08 13,95 m2 13,950A13 16,82 m2 16,820A14 25,3 m2 25,30RAZEM 111,5165d.2.3 NNRNKB202 1130-02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mmwykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 m2poz.64 m2 111,51RAZEM 111,5166d.2.3 NNRNKB202 1130-03 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodateklub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm, dalsze 20 mmKrotność = 20 m2poz.64 m2 111,51RAZEM 111,5167d.2.3 NNRNKB202 1135-01 Posadzka z deszczułek układana na klej do drewna z I klasy dębu szpiglowe-go o wym.30x7x2,2cm bez fryzów m2poz.64 m2 111,51RAZEM 111,5168d.2.3 KNR-W 2-021122-05 Montaż cokołów (o wym. 2,2x14,1cm) we wzorze analogicznym do istniejacychw obiekcie m0A01 (2,83+3,91+4,99+0,79+2,55)*2-(1,4*2+0,7+0,9*5+0,8) m 21,340A03 (3,02+4,97)*2-0,9 m 15,080A03 (2,04+3,69)*2-0,9 m 10,560A07 (3,39+4,96)*2-0,9 m 15,800A08 (2,74+4,96)*2-0,9 m 14,500A13 (3,09+4,96+1,08)*2-0,9 m 17,360A14 (5,09+4,97)*2-1,4 m 18,72RAZEM 113,3669d.2.3 KNR-W 2-021122-05 Montaż listew przycokołowych (o wym. 2,8x2,8cm) we wzorze analogicznymdo istniejących w obiekcie mpoz.68 m 113,36RAZEM 113,3670d.2.3 NNRNKB202 1135-04 Posadzki drewniane układane na klej - trzykrotne lakierowanie posadzek m2poz.67+poz.68*0,163+poz.69*0,028 m2 133,16RAZEM 133,1671d.2.3 KNR-W 2-021124-02 Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane bez kleju m2- 7 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razempoz.64 m2 111,51RAZEM 111,512.4 45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa72d.2.4 KNR-W 2-021027-02analogia Dostawa i montaż - Drzwi drewniane płycinowe, jednoskrzydłowe, pełne z ob-ramowaniem profilowym, ościeżnice z ćwierćwałkami, opaski obustronne profi-lowane,ościeżnice i ramiaki z drewna sosnowego klejonego warstwowo,skrzydło oraz ościeżnicę z opaskami wykonać jako identyczne z zachownymioryginalnymi wzorami ze szczególnym uwzględnieniem wymiarów i kształtuoraz dekorowania profili i ich rozmieszczenia, dwukrotnie malowanie farbą olej-ną do drewna w kolorze białym, okucia mosiężne, klamki i zawiasy  mosiężne(wg zachowanych oryginalnych wzorów) m20,9*2,22*4 m2 7,99RAZEM 7,9973d.2.4 KNR 4-010354-04+analiza in-dywidualna Demontaż skrzydeł drzwiowych drewnianych wraz z odkuciem z muru opasek(drzwi do renowacji) oraz ponowny montaż po wykonaniu renowacji (Rx2) szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,0074d.2.4 KNR 4-010354-05+analiza in-dywidualna Demontaż skrzydeł drzwiowych drewnianych wraz z odkuciem z muru opasek(drzwi do renowacji) oraz ponowny montaż po wykonaniu renowacji (Rx2) m21,4*2,22*2 m2 6,22RAZEM 6,2275d.2.4 KNR 4-011209-10 +KNR 4-011211-04 z.sz.4.5.4.9914-03 z.sz.4.5.4.9914-07 z.sz.4.5.4.9914-08+analiza in-dywidualna Renowacja istnejącej oryginalnej stolarki drzwiowej wewnętrznej - drzwi drew-niane płycinowe, jednoskrzydłowe, pełne z obramowaniem profilowym, oścież-nice  z ćwierćwałkami, opaski obustronne profilowane. Zakres prac: usunięciewarstw starych farb olejnych bez uszkodzenia struktury drewna, demontażwtórnych okuć, flekowanie miejsc po zdemontowanych okuciach oraz innychuszkodzeniach mechanicznych, dwukrotne malowanie stolarki farbą olejną dodrewna w kolorze białym, okucia mosiężne, czyszczenie szyb w drzwiach dwu-skrzydłowych m21,4*2,22*2+0,9*2,22*1 m2 8,21RAZEM 8,2176d.2.4 KNR 4-010919-20 Wymiana istniejących klamek drzwiowych z szyldami na mosiężne (materiałWykonawcy) szt.klamkidrzwiowe 5 szt. 5,00RAZEM 5,0077d.2.4 KNR 4-010919-20 Wymiana istniejących klamek okiennych na mosiężne (materiał Wykonawcy) szt.klamki okien-ne 7*2 szt. 14,00RAZEM 14,0078d.2.4 KNR 4-010919-20 Wymiana istniejących zamków drzwiowych na mosiężne (materiał Wykonaw-cy) szt.zamki okien-ne 7 szt. 7,00RAZEM 7,0079d.2.4 KNR 4-011209-06 z.sz.4.5.4.9914-10 z.sz.4.5.4.9914-17 Dwukrotne, obustronne malowanie istniejącej stolarki okiennej drewnianej far-bą do drewna opartą na spoiwach olejnych lub żywicach alkidowych, półmato-wą w kolorze białym. m21,3*2,2*2*1 m2 5,721,3*2,18*2*4 m2 22,671,3*2,19*2*2 m2 11,39RAZEM 39,7880d.2.4 KNR 4-010901-08 Montaż opaski drzwiowej, profilowanej wg wzoru istniejącego z obu stron drzwi m6*(2*2,30+1,0)*2 m 67,202*(2*1,40+2*2,30)*2 m 29,60RAZEM 96,8081d.2.4 KNR 4-010920-12 Montaż odbojników drzwiowych szt.- 8 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem10 szt. 10,00RAZEM 10,002.5 45410000-4 Tynki ścienne i sufitowe82d.2.5 KNR AT-320103-02 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarst-wowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości15 mm na ścianach z bloczków YTONG m2poz.63*2 m2 8,00RAZEM 8,0083d.2.5 KNR AT-220104-03 Zabezpieczenie narożników wypukłych ścian i otworów okiennych systemowy-mi profliami aluminiowymi m13*3,0+(1,3+2,19*2)*7 m 78,76RAZEM 78,7684d.2.5 KNR 4-010308-05+analiza in-dywidualna Naprawa ościeży po wykutych drzwiach szt.3 szt. 3,00RAZEM 3,0085d.2.5 KNR AT-320105-01 Ręczne przygotowanie podłoża pod uzupełnienie tynków po skuciu m2poz.59+poz.60 m2 322,86RAZEM 322,8686d.2.5 KNR AT-320103-02 Uzupełnienie tynków  ściennych cem.-wapiennych typu lekkiego kat. III gr.1,5cm m2poz.59 m2 255,92RAZEM 255,9287d.2.5 KNR AT-320303-02 Uzupełnienie tynków sufitowych cem.-wapiennych typu lekkiego kat. III gr.1,5cm m2poz.60 m2 66,94RAZEM 66,9488d.2.5 KNR 4-010713-01 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścia-nach - 40 % powierzchni dla ujednolicenia struktury tynku m20A01 ((2,83+3,91+4,99+0,79+2,55)*2*3,46-(1,4*2,22*2+0,7*2,22+0,9*2,22*5+0,8*2,22))*40% m2 33,900A03 ((3,02+4,97)*2*3,46-(0,9*2,22+1,3*2,18)+(1,3+2,18*2)*0,5)*40% m2 21,320A03 ((2,04+3,61)*2*3,46-(0,9*2,22+1,3*2,18)+(1,3+2,18*2)*0,5)*40% m2 14,840A07 ((3,39+4,96)*2*3,46-(0,9*2,22*2+1,3*2,19)+(1,3+2,19*2)*0,5)*40% m2 21,510A08 ((2,74+4,96)*2*3,46-(0,9*2,22+1,3*2,19)+(1,3+2,18*2)*0,5)*40% m2 20,510A13 ((3,09+4,96+1,08)*2*3,46-(0,9*2,22*2+1,3*2,2)+(1,3+2,2*2)*0,5)*40% m2 23,670A14 ((5,09+4,97)*2*3,46-(1,4*2,22+0,9*2,22+1,3*2,18+1,3+2,19)+(1,3+2,18*2+1,3*2,19*2)*0,5)*40% m2 25,54RAZEM 161,2989d.2.5 KNR 4-010713-02 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lubzdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach  - 40 % powierzchni dlaujednolicenia struktury tynku m20A01 16,03*40% m2 6,410A03 15,01*40% m2 6,000A03 7,22*40% m2 2,890A07 17,18*40% m2 6,870A08 13,96*40% m2 5,580A13 16,82*40% m2 6,730A14 25,3*40% m2 10,12RAZEM 44,6090d.2.5 NNRNKB202 1134-01 Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania pod gładź cem.wapienną -powierzchnie sufitów m2poz.92 m2 111,52RAZEM 111,5291d.2.5 NNRNKB202 1134-02 Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania pod gładź cem.wapienną -powierzchnie pionowe ścian m2poz.93 m2 403,22RAZEM 403,2292d.2.5 KNR 2-020815-06 Wykonanie wewnętrznych gładzi cem.-wapiennych dwuwarstwowych na sufi-tach pomieszczeń m20A01 16,03 m2 16,030A03 15,01 m2 15,010A03 7,22 m2 7,220A07 17,18 m2 17,180A08 13,96 m2 13,96- 9 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem0A13 16,82 m2 16,820A14 25,3 m2 25,30RAZEM 111,5293d.2.5 KNR 2-020815-04 Wykonanie wewnętrznych gładzi cem.-wapiennych dwuwarstwowych na ścia-nach pomieszczeń m20A01 (2,83+3,91+4,99+0,79+2,55)*2*3,46-(1,4*2,22*2+0,7*2,22+0,9*2,22*5+0,8*2,22) m2 84,750A03 ((3,02+4,97)*2*3,46-(0,9*2,22+1,3*2,18)+(1,3+2,18*2)*0,5) m2 53,290A03 ((2,04+3,61)*2*3,46-(0,9*2,22+1,3*2,18)+(1,3+2,18*2)*0,5) m2 37,100A07 ((3,39+4,96)*2*3,46-(0,9*2,22*2+1,3*2,19)+(1,3+2,19*2)*0,5) m2 53,780A08 ((2,74+4,96)*2*3,46-(0,9*2,22+1,3*2,19)+(1,3+2,18*2)*0,5) m2 51,270A13 ((3,09+4,96+1,08)*2*3,46-(0,9*2,22*2+1,3*2,2)+(1,3+2,2*2)*0,5) m2 59,170A14 ((5,09+4,97)*2*3,46-(1,4*2,22+0,9*2,22+1,3*2,18+1,3+2,19)+(1,3+2,18*2+1,3*2,19*2)*0,5) m2 63,86RAZEM 403,222.6 45454000-4 Rozety i sztukaterie podsufitowe94d.2.6 KNR 4-011202-09+analiza in-dywidualna Oczyszczenie sztukaterii dekoracyjnych m2korytarz Rozety sufitowe wielokątna R1 o rysunku prostym - zdjęcie farby emulsyjnej0,28*4+0,29*2 1,700A07, 0A08 Rozety sufitowe prostokątna R2 o rysunku prostym - zdjęcie farby emulsyjnej0,38*4*2 3,040A03 Rozety sufitowe wielokątne R3 o rysunku prostym - zdjęcie farby emulsyjnej0,54*2+0,3*4+0,3*4 3,480A14 Rozety sufitowe wielokątne R4 o rysunku prostym - zdjęcie farby emulsyjnej0,48*4+1,06*4+0,34*2*4 8,88A  (obliczenia pomocnicze) ========17,10poz.94A*0,12 m2 2,05RAZEM 2,0595d.2.6 TZKNBK IX5425-07analogia Oczyszczenie rozet sufitowych wielokątnych o rysunku złożonym i dłuższejśrednicy 40-60 cm - zdjęcie farby emulsyjnej - 3 warstwy szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,0096d.2.6 TZKNBK IX5424-07analogia Oczyszczenie rozet sufitowych wielokątnych o rysunku średnio złożonym idłuższej średnicy 40-60 cm - zdjęcie farby emulsyjnej - 3 warstwy szt.4 szt. 4,00RAZEM 4,0097d.2.6 KNR 19-010731-10 Wykonanie sztablatur na drobnych elementach o pow. do 3 m2 m20,50*0,56 m2 0,280,38*0,38*2 m2 0,290,96*0,54 m2 0,520,96*0,96 m2 0,92 RAZEM 2,012.7 45442100-8 Roboty malarskie98d.2.7 NNRNKB202 1134-01 Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania pod gładź cem.wapienną -powierzchnie sufitów m2113,57 m2 113,57RAZEM 113,5799d.2.7 NNRNKB202 1134-02 Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania pod farby mineralne - po-wierzchnie pionowe ścian m2517,48 m2 517,48RAZEM 517,48100d.2.7 KNR 2-021505-01 Dwukrotne malowanie sufitów i ścian  farbą mineralną paroprzepuszczalną wkolorze białym wraz z zagruntowaniem podłoża m2sufit poz.92 m2 111,52elementy de-koracyjne poz.94 m2 2,05A  (suma częściowa) ---------------m2 113,57ściany  0A01 (2,83+3,91+4,99+0,79+2,55)*2*3,46-(1,4*2,22*2+0,7*2,22+0,9*2,22*5+0,8*2,22) m2 84,750A03 (3,02+4,97)*2*3,46-(0,9*2,22) m2 53,290A03 (2,04+3,61)*2*3,46-(0,9*2,22) m2 37,10- 10 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem0A07 (3,39+4,96)*2*3,46-(0,9*2,22*2) m2 53,790A08 (2,74+4,96)*2*3,46-(0,9*2,22) m2 51,290A13 (3,09+4,96+1,08)*2*3,46-(0,9*2,22*2) m2 59,180A14 (5,09+4,97)*2*3,46-(1,4*2,22+0,9*2,22) m2 64,51B  (suma częściowa) ---------------m2 403,91RAZEM 517,482.8 45262510-9 Parapety wewnętrzne 101d.2.8 KNR-W 2-022104-02analogia Dostawa i montaż parpetu z marmuru gr. 3 cm i szer. 28 cm m1,55 m 1,55RAZEM 1,55102d.2.8 KNR-W 4-011211-08analogia Oczyszczenie powierzchni parapetów kamiennych parą wodną m21,45*0,43*6+1,65*0,43 m2 4,45RAZEM 4,45103d.2.8 TZKNBK XVI5004-01 Polerowanie ręczne parapetów kamiennych m2poz.102 m2 4,45RAZEM 4,45104d.2.8 KNR-W 4-010805-05+analiza in-dywidualna Naprawy uszkodzonych powierzchni (pęknięć) przy użyciu masy szpachlowejdo napraw powierzchni kamiennych imitującej marmur (przyjęto 5% całkowitejpowierzchni parapetów) m2poz.102*5% m2 0,22RAZEM 0,22105d.2.8 KNR-W 4-010805-05+analiza in-dywidualna Wzmocnienie  osłabionych, łuszczących się miejsc parapetów kamiennychmateriałem krzemoorganicznym (przyjęto 5% całkowitej powierzchni parape-tów) m2poz.102*5% m2 0,22RAZEM 0,22106d.2.8 KNR-W 2-021129-02 Impregnacja parapetów kamiennych m2poz.102 m2 4,45RAZEM 4,452.9 45450000-6 Kratki wentylacyjne107d.2.9 KNR 4-010354-13 Demontaż istniejących kratek wentylacyjnych 14x14cm szt.5 szt. 5,00RAZEM 5,00108d.2.9 KNR AT-220102-05 Montaż kratek wentylacyjnych mosiężnych 14x14cm szt.poz.107 szt. 5,00RAZEM 5,00
- 11 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813


