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PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razemlinia kablowa 0,4 kV1 DEMONTAŻE   kody CPV 453 156 00-4    nr specyfikacji 1.3.11d.1 kalkulacjawłasna Wyłaczenie napięcia , przygotownie stanowiska do demontazu kpl5 kpl 5,00RAZEM 5,002d.1 KNR 4-031129-02 Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2, tablica TO-1 ;tablica przy pokoju 033 szt.2 szt. 2,00RAZEM 2,003d.1 KNR 4-031129-02 Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2, tablica R1/0,UWAGA- część aparatów do przełożenia w nowa obudowę szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,004d.1 KNR 4-031129-02 Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2, tablica R2/0,UWAGA- część aparatów do przełożenia w nowa obudowę szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,005d.1 KNR 4-031129-02 Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2, tablica R3/0,UWAGA- część aparatów do przełożenia w nowa obudowę szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,006d.1 KNR 4-031145-04 Demontaż drzwiczek wnękowych o powierzchni do 1.0 m2 mocowanych śruba-mi kotwowymi na podłożu betonowym szt.5 szt. 5,00RAZEM 5,007d.1 KNR 4-031117-04 Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z pod-łoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lubodkręceniem śrub m250 m 250,00RAZEM 250,008d.1 KNR 4-031116-03 Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m350 m 350,00RAZEM 350,009d.1 KNR 4-031117-05 Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 24 mm2 z pod-łoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lubodkręceniem śrub m250 m 250,00RAZEM 250,0010d.1 KNR 4-031120-06 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wyloto-wych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 4 mm2 szt.35 szt. 35,00RAZEM 35,0011d.1 KNR 4-031122-02 Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -ilość biegunów 2 + 0 szt.30 szt. 30,00RAZEM 30,0012d.1 KNR 4-031122-04 Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniuprądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 szt.2 szt. 2,00RAZEM 2,0013d.1 KNR 4-031124-02 Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) szt.12 szt. 12,00RAZEM 12,0014d.1 KNR 4-031124-06 Demontaż łączników instalacyjnych metalowych i z tworzyw sztucznych -uszczelnionych o natężeniu prądu do 10 A - 2 wyloty (wyłącznik lub przełącz-nik 1 biegunowy) szt.2 szt. 2,00RAZEM 2,0015d.1 KNR 4-031133-04 Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych zawieszanych szt.6 szt. 6,00RAZEM 6,0016d.1 KNR 4-031134-01 Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-wym szt.2 szt. 2,00RAZEM 2,0017d.1 KNR 4-031134-02 Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych szt.2 szt. 2,00RAZEM 2,0018d.1 KNR 4-030907-02 Odłączenie przewodów o przekroju żył do 4 mm2 od pierścieni łączeniowych wpuszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. kpl.- 2 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem90 kpl. 90,00RAZEM 90,0019d.1 KNR 4-030907-03 Odłączenie przewodów o przekroju żył do 6 mm2 od pierścieni łączeniowych wpuszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. kpl.30 kpl. 30,00RAZEM 30,0020d.1 KNR 4-030907-05 Odłączenie przewodów o przekroju żył do 16 mm2 od listew zaciskowych wpuszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. kpl.10 kpl. 10,00RAZEM 10,0021d.1 kalkulacjawłasna Utylizacja żródeł światła z demontażu kpl1 kpl 1,00RAZEM 1,002 TABLICE ROZDZIELNICE 0,4 kV  kody  CPV 453 173 00-5 ,  nr specyfikacji 1.3.222d.2 KNR 5-080402-01 Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowegorozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)  rozłacznik bezpieczni-kowy 3x40/63 A, wg rys  06 szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,0023d.2 KNR 5-080404-03 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstruk-cją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach,  Tablica   R 1/0wg rys 06 , część aparatów z demontażu szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,0024d.2 KNR 5-080404-03 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstruk-cją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach,  Tablica   R 2/0wg rys 07, część aparatów z demontażu szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,0025d.2 KNR 5-080404-03 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstruk-cją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach,  Tablica   R 3/0wg rys 08, część aparatów z demontażu szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,003 INSTALACJA ELEKTRYCZNA,   0,4 kV  kody  CPV 453 112 00-2 ,   CPV 453 112 00-2  , nr specyfikacji 1.3.326d.3 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.  YDY 5x10mm m20 m 20,00RAZEM 20,0027d.3 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.  YDYp 4x1,5mm m12*45 m 540,00RAZEM 540,0028d.3 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.  YDYp  3x1,5mm m12*45 m 540,00RAZEM 540,0029d.3 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.  YDYp 3x2,5mm m255*6 m 1 530,00RAZEM 1 530,0030d.3 KNR 5-080214-02 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na dra-binkach z mocowaniem pojedynczo, wymiana przewodu w żyrandlu typ LgY1,0 mm m12*15 m 180,00RAZEM 180,0031d.3 KNR 5-080107-02 Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betono-wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd RL 22 m100 m 100,00RAZEM 100,004  OSPRZĘT POKOJE   0,4 kV  kody  CPV 453 112 00-2 ,   CPV 453 112 00-2  , nr specyfikacji 1.3.432d.4 KNR 5-080301-02 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-ków plast.w podłożu z cegły szt.235 szt. 235,00RAZEM 235,0033d.4 KNR 5-080302-01 Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.235 szt. 235,00RAZEM 235,00- 3 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem34d.4 KNR 5-080307-02 Montaż na gotowym podłożu,  ramka  na 1 moduł do  aparatów p/t, BERKERkwadrat biały szt.40 szt. 40,00RAZEM 40,0035d.4 KNR 5-080307-02 Montaż na gotowym podłożu,  ramka  na 2 moduły do  aparatów p/t, BERKERkwadrat biały szt.2 szt. 2,00RAZEM 2,0036d.4 KNR 5-080307-02 Montaż na gotowym podłożu,  ramka  na 5 modułów do  aparatów p/t, BER-KER kwadrat biały szt.53 szt. 53,00RAZEM 53,0037d.4 KNR 5-080307-02 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem, BERKER kwa-drat biały szt.2 szt. 2,00RAZEM 2,0038d.4 KNR 5-080307-04 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych, dwubie-gunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem , BERKER kwadrat biały szt.13 szt. 13,00RAZEM 13,0039d.4 KNR 5-080308-04 Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz-nego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłą-czeniem, BERKER kwadrat biały szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,0040d.4 KNR 5-080309-03 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem, pojedyncze BERKER kwa-drat biały szt.126 szt. 126,00RAZEM 126,0041d.4 KNR 5-080309-07 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu-nowych z uziemieniem klejonych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem,  pojedynczeBERKER kwadrat biały szt.3 szt. 3,00RAZEM 3,0042d.4 KNR 5-080309-03 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem, pojedyncze komputerowe  +blokada  BERKER kwadrat biały szt.106 szt. 106,00RAZEM 106,0043d.4 KNR 5-080812-03 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lubbolce (przekrój żył do 6 mm2) szt.15 szt. 15,00RAZEM 15,005  OSPRZĘT,  KORYTARZ     0,4 kV  kody  CPV 453 112 00-2 ,   CPV 453 112 00-2  , nr specyfikacji 1.3.544d.5 KNR 5-080301-02 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-ków plast.w podłożu z cegły szt.130 szt. 130,00RAZEM 130,0045d.5 KNR 5-080302-01 Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.120 szt. 120,00RAZEM 120,0046d.5 KNR 5-080307-02 Montaż na gotowym podłożu,  ramka  na 1 moduł do  aparatów p/t, BERKERokrągłe czarne szt.19 szt. 19,00RAZEM 19,0047d.5 KNR 5-080307-02 Montaż na gotowym podłożu,  ramka  na 2 moduły do  aparatów p/t, BERKERokrągłe czarne szt.4 szt. 4,00RAZEM 4,0048d.5 KNR 5-080307-02 Montaż na gotowym podłożu,  ramka  na 5 modułów do  aparatów p/t, BER-KER okrągłe czarne szt.24 szt. 24,00RAZEM 24,0049d.5 KNR 5-080307-02 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem, BERKER szt.2 szt. 2,00RAZEM 2,0050d.5 KNR 5-080307-04 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych, dwubie-gunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem , BERKER szt.5 szt. 5,00RAZEM 5,00- 4 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem51d.5 KNR 5-080309-03 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem, pojedyncze BERKER szt.6 szt. 6,00RAZEM 6,0052d.5 KNR 5-080812-03 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lubbolce (przekrój żył do 6 mm2) szt.8 szt. 8,00RAZEM 8,006 OPRAWY OŚWIETLENIOWE   kody  CPV 453 112 00-2 ,   CPV 453 112 00-2  , nr specyfikacji 1.3.653d.6 KNR 5-080504-03 ana-logia Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowychzwykłych przykręcanych, końcowych Montaż w istniejącym zyrandolu , lampyLED 1x23W, 230V szt.72 szt. 72,00RAZEM 72,0054d.6 KNR 5-080502-05 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mo-cowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) kpl.42 kpl. 42,00RAZEM 42,0055d.6 KNR 5-080504-03 ana-logia Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowychzwykłych przykręcanych, końcowych,oprawa   B  LED  1x40W, IP-44,  230V szt.5 szt. 5,00RAZEM 5,0056d.6 KNR 5-080504-03 ana-logia Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowychzwykłych przykręcanych, końcowych,oprawa   C  LED  1x120W, IP-20,  230V szt.11 szt. 11,00RAZEM 11,0057d.6 KNR 5-080504-03 ana-logia Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowychzwykłych przykręcanych, końcowych,oprawa   D  LED  1x28W, IP-44,  230V szt.3 szt. 3,00RAZEM 3,0058d.6 KNR 5-080504-03 ana-logia Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowychzwykłych przykręcanych, końcowych,oprawa   E  LED  2x33W, IP-44,  230V szt.3 szt. 3,00RAZEM 3,0059d.6 KNR 5-080504-03 ana-logia Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowychzwykłych przykręcanych, końcowych, oprawa awaryjna  Aw  LED 1x3W, IP-44,+ zasilacz na 1 h szt.13 szt. 13,00RAZEM 13,0060d.6 KNR 5-080504-03 ana-logia Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowychzwykłych przykręcanych, końcowych, oprawa awaryjna kirunkowa  LED 1x3W,IP-44,  + zasilacz na 1 h szt.7 szt. 7,00RAZEM 7,007 INSTALACJA TELETECHNICZNA ( LAN)    CPV 453 140 00-1 , nr specyfikacji  1.3.761d.7 KNR 5-080404-03 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstruk-cją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach,  Szafa krosowaSK wg rys 07 szt.1 szt. 1,00RAZEM 1,0062d.7 KNR 5-080301-02 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-ków plast.w podłożu z cegły szt.56 szt. 56,00RAZEM 56,0063d.7 KNR 5-080309-03 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem, logiczne podwójne 2xRJ 45kat 6   BERKER szt.56 szt. 56,00RAZEM 56,0064d.7 KNR 5-080207-02 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20mm2) wciągane do rur , przewód UTP 4x2x0,5 kat 6 m56*55 m 3 080,00RAZEM 3 080,0065d.7 KNR 5-080101-03 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożuz cegły m600 m 600,00RAZEM 600,0066d.7 KNR 5-080107-02 Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betono-wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd  RL-18 m300 m 300,00- 5 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. RazemRAZEM 300,0067d.7 KNR 5-080107-02 Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betono-wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd RL22 m200 m 200,00RAZEM 200,0068d.7 KNR 5-080107-02 Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betono-wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd RL 28 m200 m 200,00RAZEM 200,0069d.7 KNR 5-080107-02 Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betono-wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd RL 40 m800 m 800,00RAZEM 800,0070d.7 KNR AT-140107-04 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montażpokrywy gniazda przyłączeniowego szt.56 szt. 56,00RAZEM 56,0071d.7 KNR AT-140107-05 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za przygo-towanie i montaż etykiet opisowych gniazda szt.56 szt. 56,00RAZEM 56,0072d.7 KNR 5-080302-01 Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.56 szt. 56,00RAZEM 56,0073d.7 kalkulacjawłasna Dostawa , kabel krosowy 2xRJ 45 kat 6;  l = 1,5 m szt.112 szt. 112,00RAZEM 112,0074d.7 KNR 5-080302-03 Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 120x120 mm; ilośćwylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2 szt.35 szt. 35,00RAZEM 35,0075d.7 kalkulacjawłasna sprawdzenie uruchomienie systemu kpl1 kpl 1,00RAZEM 1,008 RÓŻNE,  - POMIARY , kody CPV 712 500 00-5   , nr specyfikacji 1.3.876d.8 KNR 5-080803-02 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 20mm szt.500 szt. 500,00RAZEM 500,0077d.8 KNR 5-080809-01 Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepychotworach. szt.500 szt. 500,00RAZEM 500,0078d.8 KNR 5-080809-05 Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepychotworach w stropie gipsowym szt.8 szt. 8,00RAZEM 8,0079d.8 KNR 4-031007-07 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długościprzebicia do 20 cm - śr.rury do 40 mm otw.6 otw. 6,00RAZEM 6,0080d.8 KNR 4-031007-12 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długościprzebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm otw.6 otw. 6,00RAZEM 6,0081d.8 KNR 5-080812-01 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lubbolce (przekrój żył do 2.5 mm2) szt.550 szt. 550,00RAZEM 550,0082d.8 KNR 4-031203-01 Badanie linii kablowej  o ilosci żył do 4 odc.2 odc. 2,00RAZEM 2,0083d.8 KNR 4-031205-01 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.2 pomiar. 2,00RAZEM 2,0084d.8 KNR 4-031205-02 Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.2 pomiar. 2,00- 6 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. RazemRAZEM 2,0085d.8 KNNR 51305-01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.2 prób. 2,00RAZEM 2,0086d.8 KNNR 51305-02 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.12 prób. 12,00RAZEM 12,0087d.8 KNNR 51303-01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiarpierwszy) pomiar2 pomiar 2,00RAZEM 2,0088d.8 KNNR 51303-02 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-stępny pomiar) pomiar12 pomiar 12,00RAZEM 12,0089d.8 KNNR 51303-03 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiarpierwszy) pomiar2 pomiar 2,00RAZEM 2,0090d.8 KNNR 51303-04 ana-logia Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód  pomiar natężeniaoświetlenia pomiar50 pomiar 50,00RAZEM 50,0091d.8 KNR AT-140111-01 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar112 pomiar 112,00RAZEM 112,0092d.8 KNR AT-140111-02 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatekza udostępnienie punktu pomiarowego pomiar112 pomiar 112,00RAZEM 112,0093d.8 KNR 4-031001-14 Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm na stykuelementów betonowych m800 m 800,00RAZEM 800,0094d.8 KNR 4-031010-11 Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym szt.2 szt. 2,00RAZEM 2,0095d.8 KNR 4-031011-12 Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu cegla-nym (do 5 dm3) szt.16 szt. 16,00RAZEM 16,0096d.8 KNR 4-031014-01 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m30,1 m3 0,10RAZEM 0,1097d.8 KNR 4-031012-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m400 m 400,00RAZEM 400,0098d.8 KNR 4-031012-02 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m400 m 400,00RAZEM 400,0099d.8 KNR 4-031013-03 Tynkowanie wnęk o pow.do 1.0 m2 m22 m2 2,00RAZEM 2,00100d.8 KNR 4-010705-07 Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach zcegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektryczny-mi m800 m 800,00RAZEM 800,00101d.8 kalkulacjawłasna wykonanie uszczelnien pomiędzy strefami pożarowymi kpl6 kpl 6,00RAZEM 6,00102d.8 kalkulacjawłasna zabezpieczene istniejacych przewodów na czas prac budowlanych kpl1 kpl 1,00RAZEM 1,00- 7 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813
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