
Lp Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Razem
1 2 3 4 5

P1. KNR-W 4-01 0347-0300 Wykucie gniazd o gł ęboko ści 1 cegły dla belek stalowych,w szt. 4,000
ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

P2. KNR-W 4-01 0314-0200 Wykonanie przesklepie ń z wykuciem bruzd dla belek,w ścianachm3 0,129
z cegieł

P3. KNR-W 4-01 0314-0400 Dostarczenie i obsadzenie be lek stalowych I NP do 180 mm m 11,200
P4. KNR-W 4-01 0314-0600 Obmurowanie ko ńcówek belek stalowych I NP do 180 mm,jako m 2,100

oddzielna robota
P5. KNR-W 4-01 0348-0200 Rozebranie ścian,filarów kolumn wykonanych z cegieł na m3 2,249

zaprawie cementowo-wapiennej
P6. KNR-W 4-01 0353-0500 Wykucie z muru o ścieżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 4,900

m2
P7. KNR-W 4-01 0109-1700 Wywiezienie gruzu z rozbiera nych konstrukcji m3 2,463

ceglanych,samochodami samowyładowczymi na odległo ść do 1
km

P8. KNR-W 4-01 0109-2000 Dodatek za wywiezienie gruzu  bez wzgl ędu na rodzaj rozbieranejm3 2,463
konstrukcji,samochodami samowyładowczymi na ka żdy nast ępny
1 km

P9. KNR-W 4-01 0703-0300 Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek,bez wzgl ędu na m 2,100
rodzaj belki-stalowe,prefabrykowane

P10. KNR-W 4-01 0707-0200 Wykonanie tynków uzupełniaj ących kat.III z zaprawy z wapnem szt. 4,000
gaszonym na podło żu z cegieł lub betonowym,po obmurowanych
końcach belek stropowych

P11. KNR-W 4-01 0708-0301 Wykonanie tynków wewn ętrznych kat.III z zaprawy m 8,400
cem.-wap.(wap.suchogasz.) na podło żach z cegieł,pustaków
ceramicznych,betonów na o ścieżach szeroko ści do 40 cm.
Analogia do 50 cm

P12. KNR-W 4-01 0320-0300 Obsadzenie o ścieżnic drewnianych o powierzchni otworu ponadm2 4,410
2,0 m2,w ścianach wewn ętrznych z cegieł. Analogia obsadzenie
ościeżnic z dwoma skrzydłami.

P13. KNR-W 2-02 1022-0500 Skrzydła drzwiowe płytowe w ewnętrzne,jednoskrzydłowe o m2 7,380
powierzchni ponad 1,6 m2,szklone,fabrycznie wyko ńczone

P14. KNR-W 4-01 0303-0200 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w m2 5,100
ściankach,o grubo ści 1/2 cegły na zaprawie
cementowo-wapiennej (wapno suchogaszone)

P15. KNR-W 4-01 0711-0201 Uzupełnienie tynków kat.III  z zaprawy m2 9,800
cem.-wap.(wap.suchogasz.) na ścianach pł.słupach
prostok ąt.podło żach z cegły,pustaków
ceram.gazo.-pianobet.pow.do 2 m2

P16. KNR-W 2-02 2003-0900 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na m2 5 0,916
pojedy ńczych rusztach z pokryciem jednostronnym
jednowarstwowym 100-01

P17. KNR-W 2-02 0830-0300 Jednowarstwowe gładzie gips owe na ścianach z elementów m2 50,916
prefabrykowanych i betonów wylewanych. Analogia gła dzie na
starych tynkach.

P18. KNR-W 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni s tarych tynków z poszpachlowaniemm2 123,208
nierówno śći (sfałdowa ń) do malowania farbami emulsyjnymi

P19. KNR-I 0-17 2608-0300 Przygotowanie starego podło ża pod docieplenie metod ą lekką - m2 123,209
mokr ą poprzez gruntowanie preparatem wzmacniaj ącym,
dwukrotnie. Analogia tunków wewn ętrznych.

P20. KNR-W 2-02 1510-0100 Dwukrotne malowanie bez gru ntowania,farb ą emulsyjn ą m2 225,041
powierzchni wewn ętrznych tynków gładkich


