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DOSTOSOWANIE OBIEKTU SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO MSW "AGAT" W JELENIEJ GÓRZE DO
OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIW POŻAROWYCH

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: DOSTOSOWANIE OBIEKTU SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO MSW "AGAT" W JELENIEJ GÓRZE DO
OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIW POŻAROWYCH

1 Instalacja hydrantowa

1 KNR-W 4-02
0108-08

z.sz.3.3.2.
9903-02

Wstawienie trójnika o śr. 80 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego
- pomieszczenia służby zdrowia, hydrofor

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

2 TZKNBK XVIII
I A-146

Montaż zestawu hydroforowego
Zestaw hydroforowy SiBoost Smart 2 Helix VE 1603
Układ pomiarowy UP40

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

3 KNR-W 2-15
0125-01

z.sz.3.4. 9903-
2

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy
śrubowych o śr. nominalnej 80 mm - obiekty służby zdrowia lub
uczelni

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

4 KNR-W 2-15
0141-02

Wodomierze śrubowe o śr. nominalnej 80 mm kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

5 KNR-W 2-15
0130-07

Filtr siatkowy Y333P, DN65, Socla instalacji wodociągowych z rur
stalowych o śr. nominalnej 65 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

6 KNR-W 2-15
0130-08

Zawory zwrotny antyskażeniowy EA453, DN 65, Socla instalacji
wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 80 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

7 KNR-W 2-15
0130-08

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr.
nominalnej 80 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

8 AW3 Przełożenie hydrantów p.poż. z klatki schodowej na korytarz szt

5 szt 5,000

RAZEM 5,000

9 KNR-W 2-15
0142-01

z.sz.3.4. 9903-
2

Hydrant wewnętrzny H+G-650-B.20 z wężem płasko składanym dł.
20 m, zawieszany z miejscem na gaśnice z boku - pomieszczenia
służby zdrowia

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

10 KNR-W 2-15
0142-01

z.sz.3.4. 9903-
2

Hydrant wewnętrzny 25H+G-1050-B.20-180 z wężem półsztywnym
dł. 20 m zawieszany z miejscem na gaśnicę - obiekty służby
zdrowia

szt.

20 szt. 20,000

RAZEM 20,000

11 KNR INSTAL
0408-07

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach zaciskowych
rozłącznych o śr. zew. 35,0x1,5 mm

m

33 m 33,000

RAZEM 33,000

12 KNR INSTAL
0408-08

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach zaciskowych
rozłącznych o śr. zew. 54,0x1,5 mm

m

7 m 7,000

RAZEM 7,000

13 KNR INSTAL
0408-08

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach zaciskowych
rozłącznych o śr. zew. 76,1x3,6 mm

m

101 m 101,000

RAZEM 101,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14 KNR INSTAL

0408-08
Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach zaciskowych
rozłącznych o śr. zew. 88,9x2,0 mm

m

46 m 46,000

RAZEM 46,000

15 KNR INSTAL
0408-08

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach zaciskowych
rozłącznych o śr. zew. 114,3x4,0 mm

m

1 m 1,000

RAZEM 1,000

16 KNR 0-34
0101-09

Izolacja rurociągów śr. 114 mm otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr. 10 mm (J)

m

1 m 1,000

RAZEM 1,000

17 KNR 0-34
0101-09

Izolacja rurociągów śr. 89 mm otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr. 10 mm (J)

m

46 m 46,000

RAZEM 46,000

18 KNR 0-34
0101-09

Izolacja rurociągów śr. 76 mm otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr. 10 mm (J)

m

138 m 138,000

RAZEM 138,000

19 KNR 0-34
0103-05

Izolacja rurociągów śr. 60 mm otulinami Thermaflex FRM -
jednowarstwowym gr. 10 mm (J)

m

25 m 25,000

RAZEM 25,000

20 KNR 0-34
0103-05

Izolacja rurociągów śr. 54 mm otulinami Thermaflex FRM -
jednowarstwowym gr. 10 mm (J)

m

7 m 7,000

RAZEM 7,000

21 KNR 0-34
0103-04

Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami Thermaflex FRM -
jednowarstwowym gr. 6 mm (J)

m

10 m 10,000

RAZEM 10,000

22 KNR 0-34
0103-04

Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami Thermaflex FRM -
jednowarstwowym gr. 6 mm (J)

m

33 m 33,000

RAZEM 33,000

23 KNR-W 2-15
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych,
stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o
śr. do 65 mm)

m

40 m 40,000

Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności prób.

0 prób. 0,000

łączna długość rurociągu RAZEM 40,000

ilość prób szczelności RAZEM 0,000

24 KNR-W 2-15
0126-05

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych,
stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o
śr. do 150 mm)

m

148 m 148,000

Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności prób.

0 prób. 0,000

łączna długość rurociągu RAZEM 148,000

ilość prób szczelności RAZEM 0,000

25 KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

188 m 188,000

RAZEM 188,000

2 Instalacja oddymiania klatek schodowych

26 KNR 4-03
1004-07

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

57 otw. 57,000

RAZEM 57,000

27 KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i
śr.do 10mm

szt.

10943 szt. 10 943,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 10 943,000

28 KNR 5-08
0809-03

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w
gotowych ślepych otworach

szt.

1058 szt. 1 058,000

RAZEM 1 058,000

29 KNR 5-08
0809-03

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w
gotowych ślepych otworach

szt.

895 szt. 895,000

RAZEM 895,000

30 E 0508 0800-
04

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na
ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły

m

224 m 224,000

RAZEM 224,000

31 KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył
Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych,
w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo

m

165 m 165,000

RAZEM 165,000

32 KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył
Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych,
w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo

m

243 m 243,000

RAZEM 243,000

33 KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył
Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych,
w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo

m

313 m 313,000

RAZEM 313,000

34 KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył
Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych,
w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo

m

149 m 149,000

RAZEM 149,000

35 KNR AL-01
0101-01

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych;
ANALOGIA:Montaż kompaktowej centrali oddymiania

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

36 KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik
nadprądowy 1-bieg.

szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

37 KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu
konwencjonalnego

szt.

12 szt. 12,000

RAZEM 12,000

38 KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - napęd
okienny +konsola ramowa

szt

15 szt 15,000

RAZEM 15,000

39 KNR 5-08
0305-07

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników w obudowie metalowej
przez przykręcenie z podłączeniem przewodów do 4 mm2 (3
wyloty);ANALOGIA" Montaż puszek PH 90

szt.

15 szt. 15,000

RAZEM 15,000

40 KNR AL-01
0602-03

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do
8 elementów liniowych

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

41 KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - trzymacze
elektromagnetyczne

szt

25 szt 25,000

RAZEM 25,000

42 KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - trzymacz
drzwiowy ościeżowy

szt
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2 szt 2,000

RAZEM 2,000

43 KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących -
elektrorygiel

szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

44 KNR AL-01
0112-05

Montaż zasilacza do elektrotrzymaczy szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

45 KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

3 Instalacja Dzwiękowy System Ostrzegawczy DSO

3.1 DSO

46 KNR 4-03
1004-07

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

573 otw. 573,000

RAZEM 573,000

47 KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i
śr.do 10mm

szt.

8166 szt. 8 166,000

RAZEM 8 166,000

48 KNR 5-08
0809-03

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w
gotowych ślepych otworach

szt.

1494 szt. 1 494,000

RAZEM 1 494,000

49 KNR 5-08
0809-03

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w
gotowych ślepych otworach

szt.

6672 szt. 6 672,000

RAZEM 6 672,000

50 E 0508 0800-
04

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na
ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły

m

2046 m 2 046,000

RAZEM 2 046,000

51 KNR 5-08
0704-06

Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki)
przez przykręcanie do gotowego podłoża na stropie (2 mocow.)

szt.

9 szt. 9,000

RAZEM 9,000

52 KNR 5-08
0710-07

Montaż elementów systemu 'U'- wymagających dodatkowego
skręcenia - elementów łączacych U123

szt.

9 szt. 9,000

RAZEM 9,000

53 KNR 5-08
0705-01

Montaż drabinek typu 'D'-prostych, narożnych, rozgałęźnych,
redukcyjnychprzez przykręcenie do gotowych otworów -
szer.200mm

m

9 m 9,000

RAZEM 9,000

54 KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył
Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych,
w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo

m

4148 m 4 148,000

RAZEM 4 148,000

55 KNR AL-01
0404-14

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym
podłożu z podłączeniem - zespół zabezpieczający

szt.

24 szt. 24,000

RAZEM 24,000

56 KNR 5-06
0401-01

Instalowanie głośników  na ścianie szt.

516 szt. 516,000

RAZEM 516,000

57 KNR 5-06
0804-09

Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy do 10 W w obudowie
zwykłej na suficie betonowym

szt.
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5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

58 KNR 5-06
0801-08

Instalowanie głośnika  o mocy 6 W w przestrzeniach
międzystropowych

szt.

14 szt. 14,000

RAZEM 14,000

59 KNR 5-06
0704-02

Zarabianie i podłączanie przewodów mikrofonowych o wspólnym
ekranie i 2 żyłach do piórek

końc.

1108 końc. 1 108,000

RAZEM 1 108,000

60 KNR AL-01
0404-10

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym
podłożu z podłączeniem - pulpit obsługowy straży pożarnej

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

61 KNR AL-01
0404-10

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym
podłożu z podłączeniem - przycisk alarmowy stacji wywoławczej

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

62 KNR AL-01
0112-01

Montaż zasilacza do 24 V DC/6.5 W szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

63 KNR 5-06
0501-01

Uruchomienie zespołów realizacji programów o 10 liniach wej./wyj. zesp.

1 zesp. 1,000

RAZEM 1,000

64 KNR Norma
zakładowa (

SIC )

Szkolenie , odbiory , dokumetacja powykonawcza inne niezbędne
do wykonania kompletnej instalacji .

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

3.2 Szafa DSO urządzenia

65 KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf 19" dystrybucyjnych stojących - Szafa stojąca  42U
x100x800

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

66 KNR AT-14
0110-07

Montaż urządzenia aktywnego szafy 19" - Kontroler systemowy kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

67 KNR AT-14
0110-07

Montaż urządzenia aktywnego szafy 19" -Router kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

68 KNR AT-14
0110-07

Montaż urządzenia aktywnego szafy 19" -Wzmacniacz 2x500W kpl.

3 kpl. 3,000

RAZEM 3,000

4 System Sygnalizacji Pożaru SAP

69 KNR-W 4-01
0335-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na
zaprawie wapiennej

szt.

200 szt. 200,000

RAZEM 200,000

70 KNNR 5 1201-
02

Osadzenie w podłożu kołków metalowych wstrzeliwanych szt.

833 szt. 833,000

RAZEM 833,000

71 KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój
żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na
przygotowanym podłożu.

m

250 m 250,000

RAZEM 250,000

72 E 0508 0800-
04

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na
ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły

m
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1500 m 1 500,000

RAZEM 1 500,000

73 KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój
żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na
przygotowanym podłożu.

m

6000 m 6 000,000

RAZEM 6 000,000

74 KNR AL-01
0102-01

Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

75 KNR AL-01
0403-01

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do
samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek

szt.

573 szt. 573,000

RAZEM 573,000

76 KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.

567 szt. 567,000

RAZEM 567,000

77 KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000

78 KNR AL-01
0404-05

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe
wnętrzowe wskaźniki zadziałania w wyk. konwencjonalnym w
uprzednio zainst. gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt.

194 szt. 194,000

RAZEM 194,000

79 KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego szt.

47 szt. 47,000

RAZEM 47,000

80 KNR AL-01
0113-04

Montaż modułu do 8 adresów szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

81 KNR AL-01
0112-07

Montaż zasilacza do 24 V DC/130 W szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

82 KNR AL-01
0401-02

Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa
temperatury

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

83 KNR AL-01
0401-01

Montaż sygnalizatorów wewnętrznych szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

84 KNR AL-01
0601-04

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego
- do 100 kroków programowych (instrukcji)

n-g

1 n-g 1,000

RAZEM 1,000

85 KNR AL-01
0603-08

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128
adresów

adres

6 adres 6,000

RAZEM 6,000

5 Oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne

86 KNR 4-03
1004-07

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

30 otw. 30,000

RAZEM 30,000

87 KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i
śr.do 10mm

szt.

1150 szt. 1 150,000
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DOSTOSOWANIE OBIEKTU SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO MSW "AGAT" W JELENIEJ GÓRZE DO
OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIW POŻAROWYCH

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1 150,000

88 E 0508 0800-
04

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na
ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły

m

970 m 970,000

RAZEM 970,000

89 KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył
Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych  w korytkach

m

1080 m 1 080,000

RAZEM 1 080,000

90 KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył
Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych  w korytkach

m

1080 m 1 080,000

RAZEM 1 080,000

91 KNR 5-08
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al
-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania

m

50 m 50,000

RAZEM 50,000

92 KNR 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na
cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)

kpl.

186 kpl. 186,000

RAZEM 186,000

93 KNR 5-08
0504-01
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych EW1

szt.

21 szt. 21,000

RAZEM 21,000

94 KNR 5-08
0504-01
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych EW2

szt.

83 szt. 83,000

RAZEM 83,000

95 KNR 5-08
0504-01
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych EW3

szt.

108 szt. 108,000

RAZEM 108,000

96 KNR 5-08
0504-01
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych EW4

szt.

7 szt. 7,000

RAZEM 7,000

97 KNR AL-01
0101-01

ANALOGIA

Montaż centrali  CENTRALA LOGICA szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

98 KNR AL-01
0101-01

ANALOGIA

Montaż centrali  CENTRALA LOGICA szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

99 KNR 13-21
0301-03
analogia

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na
stanowisku

kpl.p
om.

1 kpl.p
om.

1,000

RAZEM 1,000

100 KNR 13-21
0301-04
analogia

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na
tym samym stanowisku

kpl.p
om.

181 kpl.p
om.

181,000

RAZEM 181,000
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DOSTOSOWANIE OBIEKTU SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO MSW "AGAT" W JELENIEJ GÓRZE DO
OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIW POŻAROWYCH

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6 Wymiana drzwi w ciągach komunikacyjnych

101 KNKRB 3 0702
-04

D1 - drzwi wewnętrzne, płytowe, w klasie odporności pożarowej EI
60, wydzielające klatki schodowe K2 i K3 od korytarzy. Drzwi
należy wyposażyć w samozamykacz oraz elektrozamek.

m2

4,24 m2 4,240

RAZEM 4,240

102 KNKRB 3 0702
-04

D2 - drzwi wewnętrzne, płytowe, w klasie odporności pożarowej EI
30, wydzielające klatki schodowe K2 i K3 od korytarzy oraz
pomieszczenie zaplecza kawiarni od klatki schodowej. Drzwi należy
wyposażyć w samozamykacz oraz elektrozamek.

m2

23,34 m2 23,340

RAZEM 23,340

103 KNKRB 3 0702
-04

D3 - drzwi wewnętrzne, płytowe, w klasie odporności pożarowej EI
30, wydzielające klatkę schodową K2 od pomieszczeń gosp. oraz
klatkę K1 od pomieszczeń węzła technicznego.

m2

13,40 m2 13,400

RAZEM 13,400

104 KNKRB 3 0702
-04

D4 - drzwi wewnętrzne, płytowe, w klasie odporności pożarowej EI
30, wydzielające klatkę schodową K2 od pomieszczenia
gospodarczego.

m2

1,71 m2 1,710

RAZEM 1,710

105 KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej na ościeżach

m

10,36 + 97,52 m 107,880

RAZEM 107,880

106 KNR 2-02
1505-09

Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych m2

107,88 * 0,35 m2 37,758

RAZEM 37,758

107 KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

37,758 m2 37,758

RAZEM 37,758

108 KNR 4-01
0411-08

Wymiana elementów podłóg z desek - progi szt.

21 szt. 21,000

RAZEM 21,000

7 Wymiana okien klatki schodowej

109 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku -
parapet zewnętrzny

m2

(10,44 + 2,68) * 0,35 m2 4,592

RAZEM 4,592

110 KNR 0-19
0929-07

01, 02, 03 - Projektowane okna uchylne oddymiające i do
napowietrzania klatki schodowej, PCV w kolorze białym, o
współczynniku k dla okna nie większym niż 1,7 W/m2K, dla szyb
nie większym niż 1.1 W/m2K.

m2

9,08 + 4,4 m2 13,480

RAZEM 13,480

111 KNR 0-19
0929-07

04 -Witryna zewnętrzna istniejąca o profilach PCV w kolorze
białym. Projektowana wymiana części stałej witryny - wg
oznaczenia graficznego, na okno uchylne do napowietrzania klatki
schodowej. Projektowana część z wypełnieniem szkłem
bezpiecznym, o współczynniku k dla okna nie większym niż 1,7
W/m2K, dla szyb nie większym niż 1.1 W/m2K. Istn. drzwi należy
wyposażyć w tzw. stopkę drzwiową.

m2

9,59 m2 9,590

RAZEM 9,590

112 KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m
Zaprawa cementowo-wapienna M 7

szt

14 szt 14,000

RAZEM 14,000

113 KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej na ościeżach

m
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DOSTOSOWANIE OBIEKTU SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO MSW "AGAT" W JELENIEJ GÓRZE DO
OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIW POŻAROWYCH

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31,32 + 9,24 + 9,44 m 50,000

RAZEM 50,000

114 KNR 2-02
1505-09

Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych m2

50 * 0,35 m2 17,500

RAZEM 17,500

115 KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

17,50 m2 17,500

RAZEM 17,500

116 KNR 5-08
0101-03
analogia

Przygotowanie podłoża sprzętem mechanicznym. Wykonanie
ślepych otworów i osadzenie kołków plastykowych przed montażem
obróbek blacharskich.

m

10,44 + 2,68 m 13,120

RAZEM 13,120

117 KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy
ocynkowanej - parapety zewnętrzne

m2

4,592 m2 4,592

RAZEM 4,592

118 KNR 2-02
1508-02

Dwukrotne malowanie farbą ftalową parapetów z dwukrotnym
szpachlowaniem

m2
p.o.

4,592 m2
p.o.

4,592

Obmiar dodatkowy: powierzchnia faktycznie pomalowana m2
p.f.p.

0 m2
p.f.p.

0,000

powierzchnia obmiarowa RAZEM 4,592

powierzchnia faktycznie pomalowana RAZEM 0,000

8 Wymiana zewnętrznej stalowej witryny na witrynę z PCV - WZ1

119 KNNR 7 0503-
07 z.o.3.4.

Demontaż istniejących witryn m2

3,06 * 3,13 m2 9,578

RAZEM 9,578

120 KNR 4-01
0304-02

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - gr. 24 cm

m3

2,66 * 3,13 * 0,24 m3 1,998

RAZEM 1,998

121 KNR-W 2-02
2010-02

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit
grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na
podłożu betonowym

m2

2,66 * 3,13 m2 8,326

RAZEM 8,326

122 KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

8,326 m2 8,326

RAZEM 8,326

123 KNNR 7 0503-
07

WZ1 - witryna zewnętrzna z PCV. Drzwi należy wyposażyć w
elektrotrzymacze i samozamykacz sekwencyjny

m2

3,06 * 3,13 m2 9,578

RAZEM 9,578

124 KNR 401-0621
-05 analogia

Gruntowanie powierzchni środkiem redukującym chłonność i
poprawiającym przyczepność, metodą smarowania

m2

8,326 m2 8,326

RAZEM 8,326

125 KNR 33-0122-
0101

Roboty uzupełniające - montaż listew początkowych z tworzywa
sztucznego

m

2,66 m 2,660

RAZEM 2,660

126 KNR 33-0101-
01

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt
styropianowych o grubości 15 cm na zaprawie klejącej (roboty
wykonywane ręcznie) - przedmiar zawiera ilości materiałów
niezbędnych do zlicowania ścian.

m2

Obmiar prog. INTERsoft – Przedmiar w1.0.3
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DOSTOSOWANIE OBIEKTU SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO MSW "AGAT" W JELENIEJ GÓRZE DO
OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIW POŻAROWYCH

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8,326 m2 8,326

RAZEM 8,326

127 KNR 33-0101-
03

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt
styropianowych o grub. 2 cm na zaprawie klejącej (roboty
wykonywane ręcznie) - ościeża

m2

(3,13 + 3,06 + 3,13) * 0,39 m2 3,635

RAZEM 3,635

128 KNR 33-0123-
01

Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych
kołkami do ścian (5 szt./m2)

szt

42 szt 42,000

RAZEM 42,000

129 KNR 33-0101-
05

Wielowarstwowy systemy ociepleń ścian - płyty styropianowe.
Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl.na
zaprawie (roboty wyk.ręcz)

m2

8,326 + 3,635 m2 11,961

RAZEM 11,961

130 KNR 33-0121-
01

Ochrona narożników wypukłych. Przyklejenie listwy narożnej z
kątownika z tworzywa sztucznego i siatki zbrojeniowej oraz
wyrównanie powierzchni masą szpachlową - zabezpieczenie
naroży ościeży

m

18,64 m 18,640

RAZEM 18,640

131 KNR 33-0123-
04

Roboty uzupełniające - montaż taśmy uszczelniającej, z
zastosowaniem zaprawy zbrojeniowej i klejącej

m

18,64 m 18,640

RAZEM 18,640

132 PKZ 1908-
0510-16

Wykonanie spadków z zaprawy cementowej na gzymsach,
podokiennikach pod obróbki blacharskie

m2

3,06 * 0,25 m2 0,765

RAZEM 0,765

133 KNR 508-0101
-03 analogia

Przygotowanie podłoża ceglanego sprzętem mechanicznym.
wykonanie ślepych otworów i osadzenie kołków plastikowych przed
montażem obróbek blacharskich

m

3,06 m 3,060

RAZEM 3,060

134 KNR 2-02
0506-03

Montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej m2

3,06 * 0,3 m2 0,918

RAZEM 0,918

135 KNR 33-0126-
01

Tynki elewacyjne, wykonywane ręcznie. Wykonanie warstwy
pośredniej

m2

Obmiar prog. INTERsoft – Przedmiar w1.0.3

11,961 m2 11,961

RAZEM 11,961

136 KNR 33-0127-
05

Tynki elewacyjne, wykonywane ręcznie. Tynk gładki, kolor m2

11,961 m2 11,961

RAZEM 11,961

9 Wydzielenie klatki, istniejąca ścianka przeszklona do rozebrania i wstawienie witryn w klasie odporności
ogniowej

137 KNNR 7 0503-
07 z.o.3.4.

Demontaż istniejących witryn m2

131,25 m2 131,250

RAZEM 131,250

138 KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian klatki schodowej na zaprawie cementowo-
wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - gr. 12 cm

m3

102,08 * 0,12 m3 12,250

RAZEM 12,250

139 KNNR 7 0503-
07

W2 - witryna wewnętrzna o profilach stalowych lakierowanych w
kolorze białym, z wypełnieniem szkłem bezpiecznym. Witryna w
klasie odporności ogniowej EI 60, drzwi w witrynie w klasie EI
30.Drzwi należy wyposażyć w elektrotrzymacze i samozamykacz
sekwencyjny

m2

40,60 + 35 m2 75,600
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 75,600

140 KNNR 7 0503-
07

W1 - witryna wewnętrzna o profilach stalowych lakierowanych w
kolorze białym, z wypełnieniem szkłem bezpiecznym. Witryna w
klasie odporności ogniowej EI 60, drzwi w witrynie w klasie EI
30.Drzwi należy wyposażyć w elektrotrzymacze i samozamykacz
sekwencyjny

m2

37,39 m2 37,390

RAZEM 37,390

141 KNNR 7 0503-
07

W3 - witryna wewnętrzna o profilach stalowych lakierowanych w
kolorze białym, z wypełnieniem szkłem bezpiecznym. Witryna w
klasie odporności ogniowej EI 120,  drzwi w witrynie w klasie EI
60.Drzwi należy wyposażyć w elektrotrzymacze i samozamykacz
sekwencyjny

m2

9,66 m2 9,660

RAZEM 9,660

142 KNNR 7 0503-
07

W4 - witryna wewnętrzna o profilach stalowych lakierowanych w
kolorze białym, z wypełnieniem szkłem bezpiecznym. Witryna w
klasie odporności ogniowej EI 120, drzwi w witrynie w klasie EI
60.Drzwi należy wyposażyć w elektrotrzymacze i samozamykacz
sekwencyjny

m2

8,61 m2 8,610

RAZEM 8,610

143 KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej na ościeżach

m

106,82 * 0,08 m 8,546

RAZEM 8,546

144 KNR 2-02
1505-09

Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych m2

102,08 * 2 + 8,546 m2 212,706

RAZEM 212,706

145 KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

212,706 m2 212,706

RAZEM 212,706

10 Podział korytarzy witrynami wewnętrznymi o profilach stalowych lakierowanych w kolorze białym, z
wypełnieniem szkłem bezpiecznym w klasie dymoszczelności

146 KNNR 7 0503-
07

Wd1 - Wd10 - witryny wewnętrzne o profilach stalowych
lakierowanych w kolorze białym, z wypełnieniem szkłem
bezpiecznym w klasie dymoszczelności Drzwi należy wyposażyć w
elektrotrzymacze i samozamykacze. W przypadku drzwi
dwuskrzydłowych - samozamykacze sekwencyjne.

m2

50,42 m2 50,420

RAZEM 50,420

147 KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej na ościeżach

m

72,98 m 72,980

RAZEM 72,980

148 KNR 2-02
1505-09

Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych m2

72,98 * 0,35 m2 25,543

RAZEM 25,543

149 KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

25,543 m2 25,543

RAZEM 25,543
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	Pozycja: Hydrant wewnętrzny H+G-650-B.20 z wężem płasko składanym dł. 20 m, zawieszany z miejscem na gaśnice z boku - pomieszczenia służby zdrowia
	4

	Pozycja: Hydrant wewnętrzny 25H+G-1050-B.20-180 z wężem półsztywnym dł. 20 m zawieszany z miejscem na gaśnicę - obiekty służby zdrowia
	20

	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach zaciskowych rozłącznych o śr. zew. 35,0x1,5 mm
	33

	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach zaciskowych rozłącznych o śr. zew. 54,0x1,5 mm
	7

	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach zaciskowych rozłącznych o śr. zew. 76,1x3,6 mm
	101

	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach zaciskowych rozłącznych o śr. zew. 88,9x2,0 mm
	46

	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach zaciskowych rozłącznych o śr. zew. 114,3x4,0 mm
	1

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 114 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 10 mm (J)
	1

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 89 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 10 mm (J)
	46

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 10 mm (J)
	138

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 60 mm otulinami Thermaflex FRM - jednowarstwowym gr. 10 mm (J)
	25

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 54 mm otulinami Thermaflex FRM - jednowarstwowym gr. 10 mm (J)
	7

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami Thermaflex FRM - jednowarstwowym gr. 6 mm (J)
	10

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami Thermaflex FRM - jednowarstwowym gr. 6 mm (J)
	33

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
	40
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności
	0

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm)
	148
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności
	0

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	188


	Dział:Instalacja oddymiania klatek schodowych 
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 40 mm
	57

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm
	10943

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w gotowych ślepych otworach
	1058
	895

	Pozycja: Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły
	224

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
	165
	243
	313
	149

	Pozycja: Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych; ANALOGIA:Montaż kompaktowej centrali oddymiania
	3

	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.
	3

	Pozycja: Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego
	12

	Pozycja: Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - napęd okienny +konsola ramowa
	15

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu odgałęźników w obudowie metalowej przez przykręcenie z podłączeniem przewodów do 4 mm2 (3 wyloty);ANALOGIA" Montaż puszek PH 90
	15

	Pozycja: Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 8 elementów liniowych
	3

	Pozycja: Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - trzymacze elektromagnetyczne
	25

	Pozycja: Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - trzymacz drzwiowy ościeżowy
	2

	Pozycja: Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrorygiel
	3

	Pozycja: Montaż zasilacza do elektrotrzymaczy
	1

	Pozycja: Praca próbna i testowanie systemu alarmowego
	3


	Dział:Instalacja Dzwiękowy System Ostrzegawczy DSO
	Dział:DSO
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 40 mm
	573

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm
	8166

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w gotowych ślepych otworach
	1494
	6672

	Pozycja: Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły
	2046

	Pozycja: Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przez przykręcanie do gotowego podłoża na stropie (2 mocow.)
	9

	Pozycja: Montaż elementów systemu 'U'- wymagających dodatkowego skręcenia - elementów łączacych U123
	9

	Pozycja: Montaż drabinek typu 'D'-prostych, narożnych, rozgałęźnych, redukcyjnychprzez przykręcenie do gotowych otworów - szer.200mm
	9

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
	4148

	Pozycja: Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół zabezpieczający
	24

	Pozycja: Instalowanie głośników  na ścianie
	516

	Pozycja: Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy do 10 W w obudowie zwykłej na suficie betonowym
	5

	Pozycja: Instalowanie głośnika  o mocy 6 W w przestrzeniach międzystropowych
	14

	Pozycja: Zarabianie i podłączanie przewodów mikrofonowych o wspólnym ekranie i 2 żyłach do piórek
	1108

	Pozycja: Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - pulpit obsługowy straży pożarnej
	2

	Pozycja: Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - przycisk alarmowy stacji wywoławczej
	1

	Pozycja: Montaż zasilacza do 24 V DC/6.5 W
	1

	Pozycja: Uruchomienie zespołów realizacji programów o 10 liniach wej./wyj.
	1

	Pozycja: Szkolenie , odbiory , dokumetacja powykonawcza inne niezbędne do wykonania kompletnej instalacji .
	1


	Dział:Szafa DSO urządzenia
	Pozycja: Montaż szaf 19" dystrybucyjnych stojących - Szafa stojąca  42U x100x800
	1

	Pozycja: Montaż urządzenia aktywnego szafy 19" - Kontroler systemowy
	1

	Pozycja: Montaż urządzenia aktywnego szafy 19" -Router
	1

	Pozycja: Montaż urządzenia aktywnego szafy 19" -Wzmacniacz 2x500W
	3


	Dział:System Sygnalizacji Pożaru SAP
	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie wapiennej
	200

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków metalowych wstrzeliwanych
	833

	Pozycja: Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu.
	250
	6000

	Pozycja: Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły
	1500

	Pozycja: Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
	1

	Pozycja: Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek
	573

	Pozycja: Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu
	567
	6

	Pozycja: Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wnętrzowe wskaźniki zadziałania w wyk. konwencjonalnym w uprzednio zainst. gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
	194

	Pozycja: Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego
	47

	Pozycja: Montaż modułu do 8 adresów
	2

	Pozycja: Montaż zasilacza do 24 V DC/130 W
	2

	Pozycja: Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury
	3

	Pozycja: Montaż sygnalizatorów wewnętrznych
	5

	Pozycja: Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 kroków programowych (instrukcji)
	1

	Pozycja: Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów
	6


	Dział:Oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 40 mm
	30

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm
	1150

	Pozycja: Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły
	970

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych  w korytkach
	1080

	Pozycja: Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
	50

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
	186

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych EW1
	21

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych EW2
	83

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych EW3
	108

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych EW4
	7

	Pozycja: Montaż centrali  CENTRALA LOGICA
	2
	1

	Pozycja: Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku
	1

	Pozycja: Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym samym stanowisku
	181


	Dział:Wymiana drzwi w ciągach komunikacyjnych
	Pozycja: D1 - drzwi wewnętrzne, płytowe, w klasie odporności pożarowej EI 60, wydzielające klatki schodowe K2 i K3 od korytarzy. Drzwi należy wyposażyć w samozamykacz oraz elektrozamek.
	4,24

	Pozycja: D2 - drzwi wewnętrzne, płytowe, w klasie odporności pożarowej EI 30, wydzielające klatki schodowe K2 i K3 od korytarzy oraz pomieszczenie zaplecza kawiarni od klatki schodowej. Drzwi należy wyposażyć w samozamykacz oraz elektrozamek.
	23,34

	Pozycja: D3 - drzwi wewnętrzne, płytowe, w klasie odporności pożarowej EI 30, wydzielające klatkę schodową K2 od pomieszczeń gosp. oraz klatkę K1 od pomieszczeń węzła technicznego.
	13,40

	Pozycja: D4 - drzwi wewnętrzne, płytowe, w klasie odporności pożarowej EI 30, wydzielające klatkę schodową K2 od pomieszczenia gospodarczego.
	1,71

	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
	10,36 + 97,52

	Pozycja: Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych
	107,88 * 0,35

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	37,758

	Pozycja: Wymiana elementów podłóg z desek - progi
	21


	Dział:Wymiana okien klatki schodowej
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapet zewnętrzny
	(10,44 + 2,68) * 0,35

	Pozycja: 01, 02, 03 - Projektowane okna uchylne oddymiające i do napowietrzania klatki schodowej, PCV w kolorze białym, o współczynniku k dla okna nie większym niż 1,7 W/m2K, dla szyb nie większym niż 1.1 W/m2K.
	9,08 + 4,4

	Pozycja: 04 -Witryna zewnętrzna istniejąca o profilach PCV w kolorze białym. Projektowana wymiana części stałej witryny - wg oznaczenia graficznego, na okno uchylne do napowietrzania klatki schodowej. Projektowana część z wypełnieniem szkłem bezpiecznym, o współczynniku k dla okna nie większym niż 1,7 W/m2K, dla szyb nie większym niż 1.1 W/m2K. Istn. drzwi należy wyposażyć w tzw. stopkę drzwiową.
	9,59

	Pozycja: Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m
Zaprawa cementowo-wapienna M 7
	14

	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
	31,32 + 9,24 + 9,44

	Pozycja: Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych
	50 * 0,35

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	17,50

	Pozycja: Przygotowanie podłoża sprzętem mechanicznym. Wykonanie ślepych otworów i osadzenie kołków plastykowych przed montażem obróbek blacharskich.
	10,44 + 2,68

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne
	4,592

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą ftalową parapetów z dwukrotnym szpachlowaniem
	4,592
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: powierzchnia faktycznie pomalowana
	0


	Dział:Wymiana zewnętrznej stalowej witryny na witrynę z PCV - WZ1
	Pozycja: Demontaż istniejących witryn
	3,06 * 3,13

	Pozycja: Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - gr. 24 cm
	2,66 * 3,13 * 0,24

	Pozycja: Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu betonowym
	2,66 * 3,13

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	8,326

	Pozycja: WZ1 - witryna zewnętrzna z PCV. Drzwi należy wyposażyć w elektrotrzymacze i samozamykacz sekwencyjny
	3,06 * 3,13

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni środkiem redukującym chłonność i poprawiającym przyczepność, metodą smarowania
	8,326

	Pozycja: Roboty uzupełniające - montaż listew początkowych z tworzywa sztucznego
	2,66

	Pozycja: Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt styropianowych o grubości 15 cm na zaprawie klejącej (roboty wykonywane ręcznie) - przedmiar zawiera ilości materiałów niezbędnych do zlicowania ścian.
	Obmiar prog. INTERsoft – Przedmiar w1.0.3
	8,326

	Pozycja: Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt styropianowych o grub. 2 cm na zaprawie klejącej (roboty wykonywane ręcznie) - ościeża
	(3,13 + 3,06 + 3,13) * 0,39

	Pozycja: Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian (5 szt./m2)
	42

	Pozycja: Wielowarstwowy systemy ociepleń ścian - płyty styropianowe. Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl.na zaprawie (roboty wyk.ręcz)
	8,326 + 3,635

	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych. Przyklejenie listwy narożnej z kątownika z tworzywa sztucznego i siatki zbrojeniowej oraz wyrównanie powierzchni masą szpachlową - zabezpieczenie naroży ościeży
	18,64

	Pozycja: Roboty uzupełniające - montaż taśmy uszczelniającej, z zastosowaniem zaprawy zbrojeniowej i klejącej
	18,64

	Pozycja: Wykonanie spadków z zaprawy cementowej na gzymsach, podokiennikach pod obróbki blacharskie
	3,06 * 0,25

	Pozycja: Przygotowanie podłoża ceglanego sprzętem mechanicznym. wykonanie ślepych otworów i osadzenie kołków plastikowych przed montażem obróbek blacharskich
	3,06

	Pozycja: Montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej
	3,06 * 0,3

	Pozycja: Tynki elewacyjne, wykonywane ręcznie. Wykonanie warstwy pośredniej
	Obmiar prog. INTERsoft – Przedmiar w1.0.3
	11,961

	Pozycja: Tynki elewacyjne, wykonywane ręcznie. Tynk gładki, kolor
	11,961


	Dział:Wydzielenie klatki, istniejąca ścianka przeszklona do rozebrania i wstawienie witryn w klasie odporności ogniowej
	Pozycja: Demontaż istniejących witryn
	131,25

	Pozycja: Uzupełnienie ścian klatki schodowej na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - gr. 12 cm
	102,08 * 0,12

	Pozycja: W2 - witryna wewnętrzna o profilach stalowych lakierowanych w kolorze białym, z wypełnieniem szkłem bezpiecznym. Witryna w klasie odporności ogniowej EI 60, drzwi w witrynie w klasie EI 30.Drzwi należy wyposażyć w elektrotrzymacze i samozamykacz sekwencyjny
	40,60 + 35

	Pozycja: W1 - witryna wewnętrzna o profilach stalowych lakierowanych w kolorze białym, z wypełnieniem szkłem bezpiecznym. Witryna w klasie odporności ogniowej EI 60, drzwi w witrynie w klasie EI 30.Drzwi należy wyposażyć w elektrotrzymacze i samozamykacz sekwencyjny
	37,39

	Pozycja: W3 - witryna wewnętrzna o profilach stalowych lakierowanych w kolorze białym, z wypełnieniem szkłem bezpiecznym. Witryna w klasie odporności ogniowej EI 120,  drzwi w witrynie w klasie EI 60.Drzwi należy wyposażyć w elektrotrzymacze i samozamykacz sekwencyjny
	9,66

	Pozycja: W4 - witryna wewnętrzna o profilach stalowych lakierowanych w kolorze białym, z wypełnieniem szkłem bezpiecznym. Witryna w klasie odporności ogniowej EI 120, drzwi w witrynie w klasie EI 60.Drzwi należy wyposażyć w elektrotrzymacze i samozamykacz sekwencyjny
	8,61

	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
	106,82 * 0,08

	Pozycja: Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych
	102,08 * 2 + 8,546

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	212,706


	Dział:Podział korytarzy witrynami wewnętrznymi o profilach stalowych lakierowanych w kolorze białym, z wypełnieniem szkłem bezpiecznym w klasie dymoszczelności
	Pozycja: Wd1 - Wd10 - witryny wewnętrzne o profilach stalowych lakierowanych w kolorze białym, z wypełnieniem szkłem bezpiecznym w klasie dymoszczelności Drzwi należy wyposażyć w elektrotrzymacze i samozamykacze. W przypadku drzwi dwuskrzydłowych - samozamykacze sekwencyjne.
	50,42

	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
	72,98

	Pozycja: Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych
	72,98 * 0,35

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	25,543





