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Punkt Metadonowy bud.B inwest.24.02 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  - DE-

MONTAŻOWE, ROZBIÓRKOWE I WYBU-
RZENIOWE

0.00

2 USUNIĘCIE GRUZU Z TERENU ROBÓT 0.00
3 ŚCIANY 0.00
4 Malowanie ścian i montaż kratek wentyla-

cyjnych
0.00

5 POSADZKI 0.00
5.1 Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucz-

nych
0.00

5.2 Posadzki z płytek gres 0.00
6 SUFITY 0.00
7 MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I

DRZWIOWEJ 
0.00

7.1 Stolarka okienna wewnętrzna 0.00
7.2 Stolarka drzwiowa 0.00

8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELE-
TECHNICZNE

0.00

8.1 Instalacje elektryczne - roboty demonta-
żowe

0.00

8.2 Instalacje elektryczne - roboty montażo-
we

0.00

8.3 Instalacje teletechniczne - realizacja w po-
rozumieniu ze służbami informatycznymi
IPIN  

0.00

8.3.1 Instalowanie okablowania komputerowe-
go 

0.00

8.3.2 Instalacja alarmowa 0.00
9 ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE 0.00

9.1 Roboty instalacyjne wodociagowe 0.00
9.2 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 0.00
9.3 Instalowanie centralnego ogrzewania 0.00
9.4 Instalowanie wentylacji wyciągowej w po-

mieszczeniach wc
0.00

10 WEJŚCIE DO PORADNI METADONOWEJ
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU

0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Punkt Metadonowy bud.B inwest.24.02 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  - DEMONTAŻOWE, ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE
1

d.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową - zabezpieczenie na czas robót budowla-
nych i rozebranie po ich zakończeniu
Krotność = 2

m2

drzwi 1.0*2.0+3*0.8*2.0 m2 6.80
okna 2.0*1.0*2+2.0*1.9*2+2.0*1.7 m2 15.00

RAZEM 21.80
2

d.1
Kalkulacja
własna

Demontaż i utylizacja zabudowy meblowej (szafy, szafki, półki) z pomieszczeń
przeznaczonych do remontu

kpl.

0.9*2.0 kpl. 1.80
RAZEM 1.80

3
d.1

KNR 9-29
0104-04
analogia

Rozbiórka ścianki działowej gr.12 cm wydzielającej poczekalnię dla pacjentów od
strony przejścia dla pieszych

m2

4.9*1.55 m2 7.60
RAZEM 7.60

4
d.1

KNR 4-01
1111-01
analogia

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych wraz z de-
montażem ram - naświetla do gabinetów

m2

0.8*(2.25+2.24) m2 3.59
RAZEM 3.59

5
d.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

6
d.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

2.06 m 2.06
RAZEM 2.06

7
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- demontowane
okno

m2

2.0*1.0 m2 2.00
RAZEM 2.00

8
d.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

9
d.1

KNR 4-04
0105-04

Rozebranie ścian pełnych z cegły o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

ścianka podokienna w miejscu montażu zewnętrznych drzwi wejściowych do Po-
radni
1.65*1.0 m2 1.65
ścianki wewnętrzne
3.0*(2.11+2.9) m2 15.03

RAZEM 16.68
10
d.1

KNR-W 4-01
0331-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych

m2

do pom.wc dla personelu
0.9*2.05 m2 1.84
do pom.obserwacji pacjenta
0.9*2.05 m2 1.84
z gabinetu lekarza do gab. psychologa 
0.9*2.05 m2 1.84

RAZEM 5.52
11
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych m2

przy umywalce w komunikacji
1.6*(0.78+0.6) m2 2.21
pom.B.0.01
2.0*(2.11+2.69+2.21) m2 14.02

RAZEM 16.23
12
d.1

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach - ponad
skutą glazurą

m2

1.4*(0.78+0.6) m2 1.93
1.8*(2.11+2.69+2.21) m2 12.62

RAZEM 14.55
13
d.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

komunikacja wewnętrzna (w obrębie projektowanej Poradni Metadonowej)
9.0*2.3 m2 20.70
byłe pom.mikroskopu B.0.01
24.8 m2 24.80
były gabinet mikroskopu B.0.02
13.4 m2 13.40
były gabinet mikroskopu B.0.33
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Punkt Metadonowy bud.B inwest.24.02 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9.2 m2 9.20
były gabinet mikroskopu B.0.34
9.1 m2 9.10

RAZEM 77.20
14
d.1

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do
15 cm - rozbiórka fragmentu opaski betonowej w miejscu projektowanych scho-
dów wejściowych do Poradni

m3

0.52*2.0*0.15 m3 0.16
RAZEM 0.16

2 USUNIĘCIE GRUZU Z TERENU ROBÓT
15
d.2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki, spryzmowanego samochodami skrzy-
niowymi na odl.do 1 km

m3

0.12*7.6+3*0.1*0.8*2.0+2.06*0.4*0.05+0.1*2.0+0.25*16.68+0.12*6.15+poz.11*
0.02+poz.12*0.04+poz.13*0.02+poz.14

m3 9.15

RAZEM 9.15
16
d.2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast.
1 km - j.w.
Krotność = 19

m3

poz.15 m3 9.15
RAZEM 9.15

3 ŚCIANY 
17
d.3

KNR-W 4-01
0304-02

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
betonu komórkowego

m3

otwór okienny w ścianie zewnętrznej (likwidowane okno obok drzwi wejściowych)
1.0*1.0*0.25 m3 0.25

RAZEM 0.25
18
d.3

KNNR 2
0701-08

Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych m2

poz.17 m2 0.25
RAZEM 0.25

19
d.3

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych drzwio-
wych

m

nadproże drzwiowe 2xL150cm (wejście do wc personelu i do pom. obserwacji) 
2*2*1.5 m 6.00
nadproże drzwiowe 2xL150cm (ściana pomiędzy gabinetem lekarza a gabinetem
psychologa ) 
2*1.5 m 3.00

RAZEM 9.00
20
d.3

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe wewnętrzne gr.15 cm z płyt gipsowo-kartonowych GK zwykłych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo
100-02; wypełnienie z wełny mineralnej gr.10 cm - w miejscu naświetli

m2

0.8*(2.25+2.24) m2 3.59
RAZEM 3.59

21
d.3

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe wewnętrzne gr.15 cm z płyt gipsowo-kartonowych GK zwykłych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo
100-02; wypełnienie z wełny mineralnej gr.10 cm

m2

ściana w komunikacji
3.0*2.3-0.9*2.0 m2 5.10
ścianka pomiędzy holem z szatnią a pom.wydawaniem metadonu i przedsionkiem
do wc dla pacjentów
3.0*(3.7+1.7)-0.6*0.8 m2 15.72
magazynek w pom.pielęgniarek
3.0*(2.6+1.38)-0.9*2.0 m2 10.14

RAZEM 30.96
22
d.3

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe wewnętrzne gr.15 cm z płyt gipsowo-kartonowych GK wodood-
pornych  na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwu-
warstwo 100-02; wypełnienie z wełny mineralnej gr.10 cm

m2

ścianki w pomieszczeniach sanitarnych (wc)
3.0*(2.21+1.5) m2 11.13
zabudowa okna w pomieszczeniach sanitarnych (wc)
1.0*2.0 m2 2.00

RAZEM 13.13
23
d.3

KNR 9-03
0502-05

Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie m

ościeża
drzwiowe

9*[2*2.0+1.0] m 45.00

RAZEM 45.00
24
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
uwaga: gruntowanie przed tynkowaniem

m2

poz.25+poz.27+poz.28 m2 37.34
RAZEM 37.34
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Punkt Metadonowy bud.B inwest.24.02 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25
d.3

KNR-W 4-01
0711-09

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścia-
nach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych
siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu- miejsca po
skutej glazurze

m2

poz.11 m2 16.23
RAZEM 16.23

26
d.3

KNR-W 4-01
0711-09

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścia-
nach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych
siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu- ścianka po
zamurowanym oknie

m2

2*1.0*1.0 m2 2.00
RAZEM 2.00

27
d.3

KNR-W 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - w
miejscu wyburzenia scian

m2

hol/poczekalnia
2*0.12*3.0 m2 0.72
pom.wydawania metadonu
2*0.12*3.0 m2 0.72

RAZEM 1.44
28
d.3

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach m2

poz.25+poz.26+poz.27 m2 19.67
RAZEM 19.67

29
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
uwaga: gruntowanie przed układaniem glazury

m2

poz.30 m2 30.36
RAZEM 30.36

30
d.3

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

fartuchy przy
umywalkach
w gabinetach

2*1.6*(0.6+0.8) m2 4.48

przedsionek
do wc pa-
cjentów

2.0*2*(1.2+2.21)-2*0.8*2.0 m2 10.44

wc pacjentów 2.0*2*(1.1+2.21)-0.8*2.0 m2 11.64
wc personelu 2.0*(1.5+1.2)-0.8*2.0 m2 3.80

RAZEM 30.36
4 Malowanie ścian i montaż kratek wentylacyjnych

31
d.4

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby m2

poz.32+poz.34 m2 280.51
RAZEM 280.51

32
d.4

NNRNKB
202 1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe pod malowanie
ścian - pomieszczenia sanitarne powyżej glazury

m2

przedsionek
do wc pa-
cjentów

1.0*2*(1.2+2.21)-2*0.8*2.0 m2 3.62

wc pacjentów 1.0*2*(1.1+2.21)-0.8*2.0 m2 5.02
wc personelu 1.0*(1.5+1.2)-0.8*2.0 m2 1.10

RAZEM 9.74
33
d.4

KNR 2-02
1506-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewn.- pomieszczenia
sanitarne powyżej glazury

m2

poz.32 m2 9.74
RAZEM 9.74

34
d.4

NNRNKB
202 1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe pod malowanie
ścian - pozostałe pomieszczenia

m2

hol/szatnia/
poczekalnia

3.0*[2*(4.5+1.8)+2*(2.3+3.2+0.8)]-(0.9*2.0+0.8*0.6+0.8*2.0*2+2.0*1.7) m2 66.72

komunikacja 3.0*[2*(2.8+2.3)+2*(3.0+2.18)]-(0.8*2.0*2+1.0*2.0) m2 56.48
gab.lekarza 3.0*2*(3.34+2.81)-(0.9*2.0+2.0*1.9) m2 31.30
gab.psycho-
loga

3.0*2*(3.34+2.81)-(0.9*2.0+2.0*1.9) m2 31.30

pokój pieleg-
niarek

3.0*(4.5+1.63+2.6+1.48+1.9)-(0.8*2.0*4+2.0*1.0) m2 27.93

pom.wyda-
wania meta-
donu

3.0*[(3.9+1.09+1.6+3.1+2.11)+0.24*2]-(0.8*2.0+0.6*0.8) m2 34.76

magazynek 3.0*2*(1.38+2.6)-0.8*2.0 m2 22.28
RAZEM 270.77
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Punkt Metadonowy bud.B inwest.24.02 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35
d.4

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi odpornymi na zmywanie i dezyfekcję
powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
uwaga: farby z atestem higienicznym w standardzie firmy Beckers lub Tikkurila

m2

poz.34-poz.36 m2 206.19
RAZEM 206.19

36
d.4

KNR 2-02
1506-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbą  lamperyjną półmatową powierzchni wewn.- lamperia
do wys.1,6 m w komunikacji oraz w holu/szatni/poczekalni

uwaga: kolor farby jak farby emulsyjnej powyżej lamperii

m2

komunikacja 1.6*[2*(2.8+2.3)+2*(3.0+2.18)]-(0.8*1.6*2+1.0*1.6) m2 28.74
hol/szatnia/
poczekalnia

1.6*[2*(4.5+1.8)+2*(2.3+3.2+0.8)]-(0.9*1.6+0.8*0.6+0.8*1.6*2) m2 35.84

RAZEM 64.58
37
d.4

KNR 2-02
1215-01

Kratki wentylacyjne lakierowane, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do
0,1 m2

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

5 POSADZKI 
5.1 Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych
38

d.5.1
KNR AT-23
0101-04

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne prze-
szlifowanie jastrychów anhydrytowych

m2

gabinet lekar-
ski

9.1 m2 9.10

gabinet psy-
chologa

9.1 m2 9.10

RAZEM 18.20
39

d.5.1
KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża
przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm

m2

poz.38 m2 18.20
RAZEM 18.20

40
d.5.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome
uwaga: gruntowanie pod warstwy samopoziomujace

m2

poz.39 m2 18.20
RAZEM 18.20

41
d.5.1

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.40 m2 18.20
RAZEM 18.20

42
d.5.1

KNR-W 2-02
1123-02

POSADZKI z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
typu TARKETT GRANIT  lub MONOLIT

uwaga: kolor wykładziny zostanie dobrany w trakcie realizacji prac przez Użytkow-
nika

m2

poz.41 m2 18.20
RAZEM 18.20

43
d.5.1

KNR-W 2-02
1123-02

COKOLIKI wys.15 cm - posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe  typu TARKETT GRANIT  lub MONOLIT - wywinięcie cokoli-
ka w trakcie wykonywania posadzki

m2

gabinet lekar-
ski

0.15*2*(2.81+3.34) m2 1.84

gabinet psy-
chologa

0.15*2*(2.81+3.34) m2 1.84

RAZEM 3.68
44

d.5.1
KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.42+poz.43 m2 21.88
RAZEM 21.88

45
d.5.1

KNR AT-24
0103-01

Obsadzenie kompletnego profilu aluminiowego w zaprawie klejącej cienkowarstwo-
wej rozdzielenie posadzek z różnych materiałów

m

gabinety/komunikacja
0.8*2 m 1.60

RAZEM 1.60
5.2 Posadzki z płytek gres
46

d.5.2
KNR AT-23
0101-04

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne prze-
szlifowanie jastrychów anhydrytowych

m2

hol/szatnia/
poczekalnia

1.6*4.2+1.0*0.21+0.5*1.0*1.0 m2 7.43

przedsionek
wc dla pa-
cjentów

1.2*2.21 m2 2.65

wc dla pa-
cjentów

1.2*2.21 m2 2.65

wc dla perso-
nelu

1.5*2.21 m2 3.32
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Punkt Metadonowy bud.B inwest.24.02 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
punkt obser-
wacyjny

1.5*1.0 m2 1.50

pokój pielęg-
niarek

10.1 m2 10.10

magazynek 1.38*2.4 m2 3.31
pom.wyda-
wania meta-
donu

3.96*1.09+2.76*1.1+0.5*1.1*1.2 m2 8.01

komunikacja
1

2.3*3.0+0.25*1.4 m2 7.25

komunikacja
2

2.3*2.8+2.18*3.0 m2 12.98

RAZEM 59.20
47

d.5.2
KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża
przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm

m2

poz.46 m2 59.20
RAZEM 59.20

48
d.5.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome
uwaga: gruntowanie pod warstwy samopoziomujace

m2

poz.46 m2 59.20
RAZEM 59.20

49
d.5.2

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gruboś-
ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

poz.46 m2 59.20
RAZEM 59.20

50
d.5.2

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

m2

poz.46 m2 59.20
RAZEM 59.20

51
d.5.2

NNRNKB
202 2809-01

(z.VI) Cokoliki wys.10 cm z płytek gres na zaprawie klejowej m

hol/szatnia/
poczekalnia

1.6*4.2+1.0*0.21+0.5*1.0*1.0 m 7.43

punkt obser-
wacyjny

1.5*1.0 m 1.50

pokój pielęg-
niarek

10.1 m 10.10

magazynek 2*(1.38+2.4)-0.8 m 6.76
pom.wyda-
wania meta-
donu

3.96*1.09+2.76*1.1+0.5*1.1*1.2 m 8.01

komunikacja
1

2*(2.3+3.0+0.25)-0.8 m 10.30

komunikacja
2

2*[(2.18+3.0)+(2.3+2.8)]-(0.8*2+1.0) m 17.96

RAZEM 62.06
52

d.5.2
NNRNKB
202 2809-05
analogia

Listwa wykańczająca
- listwa wykańczająca przy cokole

m

poz.51 m 62.06
RAZEM 62.06

6 SUFITY 
53
d.6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome
uwaga: gruntowanie pod tynki - uzupełnienie skutych tynków oraz w miejscach po
wyburzonych ścianach

m2

pom.wydawania metadonu
0.12*2.11 m2 0.25
hol/komunikacja
0.12*2.2 m2 0.26

RAZEM 0.51
54
d.6

KNR-W 4-01
0711-16

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na
stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu

m2

poz.53 m2 0.51
RAZEM 0.51

55
d.6

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby m2

poz.56 m2 77.05
RAZEM 77.05

56
d.6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome
uwaga: gruntowanie pod malowanie sufitów w pomieszczeniach

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
hol/szatnia/
poczekalnia

1.6*4.2+1.0*0.21+0.5*1.0*1.0 m2 7.43

przedsionek
wc dla pa-
cjentów

1.2*2.21 m2 2.65

wc dla pa-
cjentów

1.2*2.21 m2 2.65

wc dla perso-
nelu

1.5*2.21 m2 3.32

punkt obser-
wacyjny

1.5*1.0 m2 1.50

pokój pielęg-
niarek

10.1 m2 10.10

magazynek 1.38*2.4 m2 3.31
pom.wyda-
wania meta-
donu

3.96*1.09+2.76*1.1+0.5*1.1*1.2 m2 8.01

gabinet lekar-
ski

9.1 m2 9.10

gabinet psy-
chologa

9.1 m2 9.10

komunikacja
1

2.3*3.0 m2 6.90

komunikacja
2

2.3*2.8+2.18*3.0 m2 12.98

RAZEM 77.05
57
d.6

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi białymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
uwaga: farby z atestem higienicznym

m2

poz.56 m2 77.05
RAZEM 77.05

7 MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
7.1 Stolarka okienna wewnętrzna
58

d.7.1
Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż okna o wym.160x90 cm, z wysokoudarowych profili PCV, szkle-
nie szkłem zespolonym bezpiecznym; profile w kolorze białym; klamka z kluczy-
kiem

uwaga: wymiar okna przed wykonaniem uzgodnić z Uzytkownikiem

m2

okno pomiędzy poczekalnią dla pacjentów a pom.wydawania metadonu
1.96*1.8 m2 3.53

RAZEM 3.53
59

d.7.1
Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż okna podawczego o wym.120x60 cm, z wysokoudarowych profi-
li PCV, w kolorze białym; klamka z kluczykiem; szklenie szkłem weneckim zespo-
lonym, bezpiecznym - pomiędzy pom.obserwacji a wc dla pacjentów

m2

1.2*0.6 m2 0.72
RAZEM 0.72

60
d.7.1

NNRNKB
202 2143-02

(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na
spoiwie poliestrowym- podokienniki wewnętrzne

m

okno w pokoju pielegniarek
2.06 m 2.06
okno podawcze w pom.wydawania metadonu
0.86 m 0.86

RAZEM 2.92
7.2 Stolarka drzwiowa
61

d.7.2
Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych wejściowych antywłamaniowych stalowych,
pełnych, ciepłych o wym.w świetle ościeżnicy  90x205cm; zamek na wkładkę bę-
benkową z atestem ; drzwi z atestem PZH

m2

0.9*2.0 m2 1.80
RAZEM 1.80

62
d.7.2

KSNR 2
1002-01

Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych jednoskrzydłowych wewnętrznych pełnych
fabrycznie wykończonych o wym.80x200 cm.  Ościeżnica drewniana obejmująca.
Skrzydło drzwiowe z płyty wiórowej otworowej, płaskie okleinowane CPL HQ "90",
o wym.90x200 cm, z okuciami i klamkami; zamek z wkładką podklamkową bęben-
kową; (atest PZH)
uwaga: drzwi z kontrolą dostępu

m2

 
- drzwi pomiędzy komunikacją wewnętrzną  dla pacjentów a komunikacją dla per-
sonelu Poradni
0.9*2.0 m2 1.80

RAZEM 1.80
63

d.7.2
Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych łazienkowych pełnych
fabrycznie wykończonych o wym.90x200 cm. Ościeżnica drewniana obejmująca.
Skrzydło drzwiowe z płyty wiórowej otworowej, płaskie okleinowane CPL HQ "80",
o wym.80x200 cm, z okuciami i klamkami; zamek z wkładką podklamkową bęben-
kową; w dolnej części skrzydła  kratka wentylacyjna lub podcięcie (atest PZH)

m2

- przedsionek do wc pacjentów
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.8*2.0 m2 1.60
- wc pacjentów 
0.8*2.0 m2 1.60
- wc personelu
0.8*2.0 m2 1.60
- pom. do obserwacji pacjenta
0.8*2.0 m2 1.60

RAZEM 6.40
64

d.7.2
KSNR 2
1002-01

Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych jednoskrzydłowych wewnętrznych pełnych
fabrycznie wykończonych o wym.90x200 cm.  Ościeżnica drewniana obejmująca.
Skrzydło drzwiowe z płyty wiórowej otworowej, płaskie okleinowane CPL HQ "80",
o wym.80x200 cm, z okuciami i klamkami; zamek z wkładką podklamkową bęben-
kową; (atest PZH)

m2

 
magazynek
0.8*2.0 m2 1.60
- drzwi do pokoju pielęgniarek
0.8*2.0 m2 1.60
- drzwi pomiędzy gabinetem lekarza a gabinetem psychologa
0.8*2.0 m2 1.60
- drzwi do gabinetu lekarza i do gabinetu psychologa
2*0.8*2.0 m2 3.20

RAZEM 8.00
8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

8.1 Instalacje elektryczne - roboty demontażowe
65

d.8.1
KNR 4-03
0401-01

Wymiana puszek podtynkowych o śr. 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 szt.

27 szt. 27.00
RAZEM 27.00

66
d.8.1

KNR 4-03
1121-09

Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 2 biegunowych ze ściany dla
prądu do 25 A - gniazda podwójne

szt.

13 szt. 13.00
RAZEM 13.00

67
d.8.1

KNR 4-03
1121-09

Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 2 biegunowych ze ściany dla
prądu do 25 A - gniazda pojedyncze

szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

68
d.8.1

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

69
d.8.1

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych jarzeniowych z tworzyw sztucznych lub metalo-
wym

szt.

13 szt. 13.00
RAZEM 13.00

70
d.8.1

KNR 4-03
1135-04
analogia

Demontaż kinkietów ściennych szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

8.2 Instalacje elektryczne - roboty montażowe
71

d.8.2
KNR 5-08
0511-10

Dostawa i montaż z podłączeniem na gotowym podłożu (na stropie natynkowo)
opraw oświetleniowych - oprawy nastropowe rastrowe ze świetlówkami LED (ciep-
ły) - oprawy dostarcza Zamawiający

uwaga: oprawy ledowe Madera LED, korpus z blachy stalowej malowanej proszko-
wo, klosz z polimetakrylanu ( PMMA),  IP 44, moc 36 W, temperatura barwowa (
CCT) - 40000K, całkowity strumień świetlny ( lm) - 3300, klosz - PLX, EEI - A, in-
dex - 472411, wymiary : szer/dł/ wys: 620x620x65 mm, waga 6,1 kg

szt.

6+8+6+4+1+6+1 szt. 32.00
RAZEM 32.00

72
d.8.2

KNR-W 5-08
0511-19
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw łazienkowych hermetycznych - przykręcanych
- kompletna, ze źródłem światła

kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

73
d.8.2

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.

poz.74+poz.75 szt. 41.00
RAZEM 41.00

74
d.8.2

KNR 5-08
0307-03
analogia

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczniko-
wych w puszce instalacyjnej z podłączeniem - łączniki świecznikowe

szt.

13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
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75

d.8.2
KNR 5-08
0309-05

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych
przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
uwga: zestawy gniazd podwójnych to gniazda pojedyncze montowane pod współ-
ną ramką

szt.

gab.psycho-
loga

3*2 szt. 6.00

gab. lekarza 3*2 szt. 6.00
pokój pielęg-
niarek

3*2 szt. 6.00

punkt wyda-
wania meta-
donu

3*2 szt. 6.00

korytarz 2*2 szt. 4.00
RAZEM 28.00

76
d.8.2

KNR 5-08
0303-02
analogia

Dostawa i montaż  ramek wielokrotnych (x2) szt.

gab.psycho-
loga

3 szt. 3.00

gab. lekarza 3 szt. 3.00
pokój pielęg-
niarek

3 szt. 3.00

punkt wyda-
wania meta-
donu

3 szt. 3.00

korytarz 2 szt. 2.00
RAZEM 14.00

77
d.8.2

KNR 5-08
0206-02

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 układane w goto-
wych korytkach - instalacja połączeń wyrównawczych

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

78
d.8.2

KNR 5-08
0814-01

Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 - j.w. szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

79
d.8.2

KNR 5-08
0619-06
analogia

Montaż złączy z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej - j.w. szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

80
d.8.2

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji wyrównawczej szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

8.3 45314320-0 Instalacje teletechniczne - realizacja w porozumieniu ze służbami informatycznymi IPIN  
8.3.1 Instalowanie okablowania komputerowego 

81
d.8.3

.1

KNR AT-28
0110-03

Montaż szaf dystrybucyjnych wiszących  Rack 9U 19'' o wym. 480x600x440 mm
(wys,szer,gł), drzwi szklane; z wyposażeniem (w tym m.in.półka do szafy 19", z
otworami, 350 mm, 2U; listwa zasilająca 19", 9 gniazd, z wyłącznikiem; organiza-
tor kabli 1U, grzebieniowy)

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

82
d.8.3

.1

KNR AT-15
0104-03
z.sz. 2.4. 

Układanie peszla/rurek podtynkowycho średnicy do 24 mm - wysokość ponad 2 m m

poz.83 m 105.00
RAZEM 105.00

83
d.8.3

.1

KNR 5-08
0101-05

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków wstrzeliwanych

m

90+15 m 105.00
RAZEM 105.00

84
d.8.3

.1

KNR 5-08
0207-01
analogia

Pilot - wciągnięcie do rur m

poz.83 m 105.00
RAZEM 105.00

85
d.8.3

.1

KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego UTP 5e - odcinek poziomy, ka-
bel miedziany do 8 mm

m kabla

poz.83 m kabla 105.00
RAZEM 105.00

86
d.8.3

.1

KNR-W 5-08
0808-04

Oznaczenie przewodu szt.
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6*2 szt. 12.00

RAZEM 12.00
87

d.8.3
.1

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

88
d.8.3

.1

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd teleinformatycznych RJ45 szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

89
d.8.3

.1

KNR 5-08
0303-02
analogia

Dostawa i montaż  ramek jednokrotnych (x1) szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

90
d.8.3

.1

KNR 5-05
0501-01

Pomiar parametrów sieci kat 5 UTP pomiar.

6 pomiar. 6.00
RAZEM 6.00

91
d.8.3

.1

Kalkulacja
własna

Wykonanie wymaganych przepisami badań i sprawdzeń instalacji elektrycznych i
teletechnicznych

uwaga: w wycenie pozycji należy uwzględnić koszt robocizny i sprzętu wszystkich
prac niezbędnych do wykonania

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

8.3.2 Instalacja alarmowa
92

d.8.3
.2

KNR AT-15
0104-03
z.sz. 2.4. 

Układanie peszla/rurek podtynkowycho średnicy do 24 mm - wysokość ponad 2 m m

100 m 100.00
RAZEM 100.00

93
d.8.3

.2

KNNR 5
0205-01

Układanie przewodów typu YDYpżo3x1,5mm2 p/t m

100 m 100.00
RAZEM 100.00

94
d.8.3

.2

KNR-W 5-08
0808-04

Oznaczenie przewodu szt.

2*2 szt. 4.00
RAZEM 4.00

95
d.8.3

.2

KNR AL-01
0301-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - klawiatura obsługująca PIN-kod szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

96
d.8.3

.2

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

97
d.8.3

.2

KNR AL-01
0202-01

Montaż czujki stłuczenia szkła - akustyczna szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

98
d.8.3

.2

KNR AL-01
0306-02

Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 4 sterowników (kontrolerów) magistrali szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

99
d.8.3

.2

KNR AL-01
0307-01

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe klawiatury obsługu-
jącej PIN-kod

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

100
d.8.3

.2

Kalkulacja
własna

Wykonanie wymaganych przepisami badań i sprawdzeń instalacji teletechnicz-
nych

uwaga: w wycenie pozycji należy uwzględnić koszt robocizny i sprzętu wszystkich
prac niezbędnych do wykonania

kpl.
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1 kpl. 1.00

RAZEM 1.00
9 45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE

9.1 45332200-5 Roboty instalacyjne wodociagowe
101

d.9.1
KNR 4-04
0705-02

Demontaż baterii umywalkowych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

102
d.9.1

KNR-W 4-02
0120-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-32 mm m

2.0 m 2.00
RAZEM 2.00

103
d.9.1

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
- piony z.w.

m

12.0 m 12.00
RAZEM 12.00

104
d.9.1

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
- podejścia z.w.

m

25 m 25.00
RAZEM 25.00

105
d.9.1

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
- piony c.w.

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

106
d.9.1

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
- podejścia c.w.

m

25 m 25.00
RAZEM 25.00

107
d.9.1

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
o śr. nominalnej do 20 mm

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

108
d.9.1

KNR-W 2-15
0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrz-
nej do 20 mm

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

109
d.9.1

KNR-W 2-15
0137-03

Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm
- baterie umywalkowe stojące

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

110
d.9.1

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
- baterie zlewozmywakowe stojące

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

111
d.9.1

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn-
kach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

poz.103+poz.104+poz.105+poz.106 m 74.00
RAZEM 74.00

112
d.9.1

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.111 m 74.00
RAZEM 74.00

113
d.9.1

KNR 2-18
0803-01
analogia

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 25 mm odc.10
m

poz.112/10 odc.10
m

7.40

RAZEM 7.40
9.2 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
114

d.9.2
KNR 4-04
0705-08

Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

115
d.9.2

KNR 4-02
0233-02

Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

116
d.9.2

KNR 4-02
0230-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - ewentualna wy-
miana istniejącego pionu - do decyzji inwestora w trakcie realizacji prac

m

14.0 m 14.00
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RAZEM 14.00

117
d.9.2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych
- podejścia

m

14.0 m 14.00
RAZEM 14.00

118
d.9.2

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych
- piony i podejścia

m

14.0 m 14.00
RAZEM 14.00

119
d.9.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych

podej.

6 podej. 6.00
RAZEM 6.00

120
d.9.2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach
wciskowych

podej.

2 podej. 2.00
RAZEM 2.00

121
d.9.2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

wc dla personelu
1 kpl. 1.00
wc dla pacjentów
1 kpl. 1.00
gabinet lekarza
1 kpl. 1.00
gabinet psychologa
1 kpl. 1.00
pokój pielęgniarek
1 kpl. 1.00

RAZEM 5.00
122

d.9.2
KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki dwukomorowy nierdzewny 800x500, montowany na szafce - punkt
wydawania metadonu

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

123
d.9.2

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany '
kompakt'

kpl.

wc dla personelu
1 kpl. 1.00

RAZEM 1.00
124

d.9.2
KNR 2-15
0224-03
analogia

Montaż miski ustępowej stojącej tureckiej ze stali nierdzewnej o wym. 60x52cm, z
systemem spłukującym

kpl.

wc dla pacjentów
1 kpl. 1.00

RAZEM 1.00
9.3 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
125

d.9.3
KNR-W 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

126
d.9.3

KNR-W 4-02
0520-03

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów
do 20

kpl.

projektowany hol i sanitariaty
2 kpl. 2.00

RAZEM 2.00
127

d.9.3
KNR-W 2-15
0404-01
z.o.2.5. 9901

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PP-R stabilizowanych wkładką
aluminiową o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w
budynkach niemieszkalnych

m

piony 20 m 20.00
podejścia do
grzejników

20 m 20.00

RAZEM 40.00
128

d.9.3
KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.9 mm (E)

m

poz.127 m 40.00
RAZEM 40.00

129
d.9.3

KNR-W 2-15
0429-01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

130
d.9.3

KNR-W 2-15
0412-03

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm, z głowicą termostatyczną szt.

4 szt. 4.00
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RAZEM 4.00

131
d.9.3

KNR-W 2-15
0412-03

Zawory grzejnikowe powrotne o śr. nominalnej 20 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

132
d.9.3

KNR-W 2-15
0411-02

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20
mm

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

133
d.9.3

KNR 0-31
0206-04

Grzejniki stalowe łazienkowe szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

134
d.9.3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe w wykonaniu higienicznym o wysokości 600-900
mm i długości do 1600 mm - hol, pom.wydawania metadonu, komunikacja

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

135
d.9.3

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

136
d.9.3

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

poz.133+poz.134 urz. 5.00
RAZEM 5.00

137
d.9.3

KNR 0-31
0218-03

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkal-
nych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

m

poz.127 m 40.00
RAZEM 40.00

138
d.9.3

KNR-W 2-15
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

próba

1 próba 1.00
RAZEM 1.00

139
d.9.3

KNR-W 2-15
0406-05

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w
budynkach niemieszkalnych

m

poz.127 m 40.00
RAZEM 40.00

9.4 45331210-1 Instalowanie wentylacji wyciągowej w pomieszczeniach wc
140

d.9.4
Kalkulacja
własna

Demontaż klimatyzatora- urządzenie do ponownego montażu w nowej lokalizacji szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

141
d.9.4

Kalkulacja
własna

Montaż uprzednio zdemontowanych klimatyzatorów (jednostka wewnętrzna) kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

142
d.9.4

KNR-W 4-02
40201-02

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym
lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm

m

20.0 m 20.00
RAZEM 20.00

143
d.9.4

KNR 2-17
0123-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 160 mm-
włączenie do istniejącej instalacji wentylacji

m2

2*3.14*0.08*15.0 m2 7.54
RAZEM 7.54

144
d.9.4

KNR 2-17
0205-01

Wentylator kanałowy typu TD 250/100 SILENT z regulatorem obrotów REB 1 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

10 WEJŚCIE DO PORADNI METADONOWEJ Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU
145
d.10

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - Wykop ręczny kat. III pod scianki
oporowe schodów

m3

2.4*0.4*0.3 m3 0.29
RAZEM 0.29

146
d.10

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe gr.5 cm z betonu B-10 na podłożu gruntowym m3

2.4*0.4*0.05 m3 0.05
RAZEM 0.05

147
d.10

KNR-W 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie be-
tonu B-25

m2

2*2.4*0.7 m2 3.36
RAZEM 3.36

148
d.10

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warst-
wy po zagęszczeniu

m2
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podest 1.5*2.0 m2 3.00
schody 4*0.30*2.0 m2 2.40

RAZEM 5.40
149
d.10

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

poz.148 m2 5.40
RAZEM 5.40

150
d.10

kalk. własna Ustawienie palisady betonowej (np.Ring Decor)  o wym. 20x90cm w kolorze sza-
rym - podstopnice schodów

m

4*2.0 m 8.00
RAZEM 8.00

151
d.10

KNR 0-11
0316-01

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce pias-
kowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

chodnik (dojscie do wejscia do Poradni)
1.0*2.0 m2 2.00
podest
1.5*2.0 m2 3.00
stopnie
4*0.3*2.0 m2 2.40
wycieraczka
-0.9*0.60 m2 -0.54

RAZEM 6.86
152
d.10

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż w nawierzchni podestu przed wejściem do Poradni z kostki be-
tonowej wycieraczki stalowej zewnętrznej o wy.90x60 cm.
Wypełnienie - kratka wema; elementy stalowe cynkowane ogniowo, zabezpieczo-
nej antykorozyjnie , osadzone w obramowaniu z kątownika 5x5 cm kotwionym za
pomocą prętów stalowych przyspawanych do kątownika i zabetonowanych w pod-
łozu

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

153
d.10

kalk. własna Wykonanie, dostawa i montaż balustrad zewnętrznych ze stali nierdzewnej kwaso-
odpornej okrągłej;  pochwyt stalowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, rury
okrągłe fi 42 mm mocowane do ściany żelbetowej na wspornikach

m2

1.5*2.0 m2 3.00
RAZEM 3.00

154
d.10

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż systemowego przeszklonego zadaszenia drzwi wejściowych  o
wym.150x250 cm, mocowanego do ściany budynku

m2

1.5*2.0 m2 3.00
RAZEM 3.00
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