Formularz cenowy
Remont pomieszczeń i ogrodzenia w Budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej 1a
Cena
Cena
Jedn.
jednostkowa
Lp.
Podstawa
Opis
Obmiar
jednostkowa
obm.
netto
brutto
01-sty
Remont pierwszego piętra
Klatka schodowa plus korytarzyk na
2001-01-01
parterze wraz z balustradą
1 d.1.1.1

2 d.1.1.1

3 d.1.1.1

4 d.1.1.1

5 d.1.1.1

6 d.1.1.1

7 d.1.1.1

8 d.1.1.1

9 d.1.1.1

10 d.1.1.1

11 d.1.1.1

KNR -W 4- Zabezpieczenie folią podłóg,
01 1216-01 schodów,okien, poręczy
Zeskrobanie i zmycie starej farby w
KNR 4-01
pomieszczeniach o powierzchni podłogi
1202-09
ponad 5 m2
Przygotowanie powierzchni pod
KNR-W 4malowanie farbami emulsyjnymi starych
01 1204-08
tynków z poszpachlowaniem nierówności z.sz.2.3.
klatki schodowe
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
KNR 4-01
cementowo-wapiennej pasami o
0702-06
szerokości do 30 cm.
Uzupełnienie tynków zwykłych
wewnętrznych kat. III z zaprawy
KNR 4-01 cementowo-wapiennej na stropach,
0711-14 belkach, podciągach, biegach i spocznikach
na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w
1 miejscu)
NNRNKB
Gruntowanie podłoży preparatami 202 1134powierzchnie poziome
01
NNRNKB
Gruntowanie podłoży preparatami 202 1134powierzchnie pionowe
02
Dwukrotne malowanie farbami starych
tynków wewnętrznych sufitów - klatki
KNR-W 4schodowe. Kolor do ustalenia z
01 1204-01
Zamawiajacym. Charakterystyka farby:
z.sz.2.3.
lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1
lub 2.
Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
KNR-W 4wewnętrznych ścian - klatki schodowe.
01 1204-02
Kolor do ustalenia z Zamawiajacym.
z.sz.2.3.
Charakterystyka farby: lateksowa, odporna
na zmywanie, klasa 1 lub 2.
Nałożenie tynku mozaikowego - marmolitu
KNR 0-17
na wys. 1,6 m (od poziomu podłogi) na
0926-03
ścianach klatki schodowej. Kolor do
analogia
ustalenia z Zamawiajacym.
Ręczne zeskrobanie farby olejnej z
KNR-W 4elementów metalowych o powierzchni
01 1214-02
ponad 0.5 m2

m2

26,803

m2

90.664

m2

90.664

m

2.000

m2

2.000

m2

12.291

m2

80.783

m2

12.291

m2

80.783

m2

28.650

m2

7.975

12 d.1.1.1

13 d.1.1.1

14 d.1.1.1

15 d.1.1.1

16 d.1.1.1

17 d.1.1.1

18 d.1.1.1

19 d.1.1.1

20 d.1.1.1

21 d.1.1.1

22 d.1.1.2

23 d.1.1.2

24 d.1.1.2

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami
KNR 0-25
konstrukcji kratowych - balustrady
0103-02
schodów
Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i
KNR-W 4balustrad z prętów prostych - poręczy
01 1212-05
schodów
KNR 4-01
1215-08 Mycie po robotach malarskich
analogia
KNR 4-01
Wykucie z muru płyty drewnopodobnej o
0354-05
powierzchni ponad 2 m2
analogia
Wykucie otworów w ścianach z cegieł o
KNR 4-01 grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworów
drzwiowych i okiennych
KNR 4-01 Obsadzenie ościeżnic aluminiowych do
0318-02 drzwi o wym. 90 x 200 wraz z progiem
Montaż drzwi aluminiowych,
jednoskrzydłowych, wewnetrznych, z
zamkiem i wkładką, o wym. 2,0 x 0,9, kolor
KNR-W 2- biały, min. od połowy w górę przeszklone,
02 1022-01 na trzech zawiasach, klamko-pochwyt
analogia obustronny w kolorze białym, uszczelki
EPDM, nóżka blokująca. Drzwi po wykuciu
otworu będą prowadzić z parteru
korytarza na piętro
KNNR 2
1202-04 Montaż listwy progowej
analogia
Montaż - wymiana na nowe drzwi
aluminiowych, jednoskrzydłowych,
zewnetrznych, 2 komplety - zamek,
KNR-W 2- wkładka i rozeta, o wym. 2,0 x 1,0, kolor
02 1022-01 biały, min. od połowy w górę przeszklone
analogia (szyba antywłamaniowa), na trzech
zawiasach, klamko-pochwyt obustronny w
kolorze białym, uszczelki EPDM. Drzwi
wejściowe.
Rozebranie istniejącej okładziny z
KNR 4-01
pochwytów poręczy schodowych oraz
0417-03
dostawa i montaż nowej okładziny pcv na
analogia
pochwyty balustrady schodowej
Montaż z podłączeniem na gotowym
KNR 5-08
podłożu opraw świetlówkowych z blachy
0511-13
stalowej z rastrem 2x36 W - typu LED
Korytarz na 1. piętrze:malowanie
KNR-W 4- Zabezpieczenie folią podłóg, schodów,
01 1216-01 poręczy
Zeskrobanie i zmycie starej farby w
KNR 4-01
pomieszczeniach o powierzchni podłogi
1202-09
ponad 5 m2

m2

7.250

m2

7.975

m2

26.803

m2

2.000

m2

2.000

szt.

1.000

m2

1.600

m

0.900

m2

2.000

m

10.000

szt.

1.000

m2

18.000

m2

88.200

25 d.1.1.2

26 d.1.1.2

27 d.1.1.2

Przygotowanie powierzchni pod
KNR-W 4malowanie farbami emulsyjnymi starych
01 1204-08
tynków z poszpachlowaniem nierówności
NNRNKB
202 113401
NNRNKB
202 113402

28 d.1.1.2

KNR-W 401 1204-01

29 d.1.1.2

KNR-W 401 1204-02

m2

88.200

Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome

m2

18.000

Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe

m2

70.200

m2

18.000

m2

70.200

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów. Charakterystyka
farby: lateksowa, odporna na zmywanie,
klasa 1 lub 2.
Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian. Kolor do ustalenia z
Zamawiajacym. Charakterystyka farby:
lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1
lub 2.

30 d.1.1.2

KNR 4-01
1215-08 Mycie po robotach malarskich
analogia

m2

18.000

31 d.1.1.3

Nałożenie tynku mozaikowego - marmolitu
KNR 0-17
na wys. 1,6 m (od poziomu podłogi) na
0926-03
ścianach korytarza na pierwszym piętrze.
analogia
Kolor do ustalenia z Zamawiajacym.

m2

38.100

m2

10.250

33 d.1.1.3

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
KNR 4-01
pomieszczeniach o powierzchni podłogi
1202-09
ponad 5 m2

m2

39.890

34 d.1.1.3

Przygotowanie powierzchni pod
KNR-W 4malowanie farbami emulsyjnymi starych
01 1204-08
tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

39.890

Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome

m2

8.000

Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe

m2

29.640

m2

8.000

Kuchnia: malowanie, czyszczenie
wykładziny
32 d.1.1.3

35 d.1.1.3

36 d.1.1.3

37 d.1.1.3

KNR-W 4Zabezpieczenie folią podłóg, okien
01 1216-01

NNRNKB
202 113401
NNRNKB
202 113402

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
KNR-W 4wewnętrznych sufitów. Charakterystyka
01 1204-01
farby: lateksowa, odporna na zmywanie,
klasa 1 lub 2.

38 d.1.1.3

39 d.1.1.3

40 d.1.1.3

41 d.1.1.4

42 d.1.1.4

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
KNR-W 4- wewnętrznych ścian. Kolor do ustalenia z
01 1204-02 Zamawiajacym. Charakterystyka farby:
lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1
lub 2.
KNR 4-01
1215-08 Mycie po robotach malarskich
analogia
Mechaniczne czyszczenie wykładzin PCV
we wszystkich pomieszczeniach na
pierwszym piętrze. Wskazówka: należy
wycena
użyć specjalnych padów, szorowarek oraz
indywidual
specjalistycznych środków chemicznych –
na
odpowiednio dobranych do rodzaju
tworzywa i skutecznych w rozpuszczaniu
starych i utrwalonych zabrudzeń.
Zabezpieczanie - polimeryzacja wykładzin
PCV we wszystkich pomieszczeniach na
pierwszym piętrze. Wskazówka: należy
wycena nanieść 3 warstwy powłok polimerowych z
indywidual min. godzinnymi przerwami na
na
wyschnięcie po każdej z nich; powłoka
polimerowa powinna być dobrej jakości (z
wysoką zawartością cząstek stałych a nie
wosków).
Pokój nr 1: malowanie
KNR-W 4Zabezpieczenie folią podłóg, okien
01 1216-01

m2

29.640

m2

10.250

m2

8.000

m2

8.000

m2

15.750

43 d.1.1.4

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
KNR 4-01
pomieszczeniach o powierzchni podłogi
1202-09
ponad 5 m2

m2

53.810

44 d.1.1.4

Przygotowanie powierzchni pod
KNR-W 4malowanie farbami emulsyjnymi starych
01 1204-08
tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

53.810

Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome

m2

13.250

Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe

m2

40.560

m2

13.250

m2

40.560

45 d.1.1.4

46 d.1.1.4

NNRNKB
202 113401
NNRNKB
202 113402

47 d.1.1.4

KNR-W 401 1204-01

48 d.1.1.4

KNR-W 401 1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów. Charakterystyka
farby: lateksowa, odporna na zmywanie,
klasa 1 lub 2.
Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian. Kolor do ustalenia z
Zamawiajacym. Charakterystyka farby:
lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1
lub 2.

49 d.1.1.4

50 d.1.1.4

51 d.1.1.4

52 d.1.1.5

53 d.1.1.5

54 d.1.1.5

55 d.1.1.5
56 d.1.1.5

57 d.1.1.5

58 d.1.1.5
59 d.1.1.5

60 d.1.1.5

61 d.1.1.5

KNR 4-01
1215-08 Mycie po robotach malarskich
analogia
Mechaniczne czyszczenie wykładzin PCV
we wszystkich pomieszczeniach na
pierwszym piętrze. Wskazówka: należy
wycena
użyć specjalnych padów, szorowarek oraz
indywidual
specjalistycznych środków chemicznych –
na
odpowiednio dobranych do rodzaju
tworzywa i skutecznych w rozpuszczaniu
starych i utrwalonych zabrudzeń.
Zabezpieczanie - polimeryzacja wykładzin
PCV we wszystkich pomieszczeniach na
pierwszym piętrze. Wskazówka: należy
wycena nanieść 3 warstwy powłok polimerowych z
indywidual min. godzinnymi przerwami na
na
wyschnięcie po każdej z nich; powłoka
polimerowa powinna być dobrej jakości (z
wysoką zawartością cząstek stałych a nie
wosków).
wycena Montaż rolety przeciwsłonecznej, wewn. w
indywidual prowadnicach, kolor ekri. Demontaż
na
istniejacej rolety
Łazienka (przy pokoju Naczelnika)

m2

15.750

m2

14.810

m2

14.810

m2

1.800

m2

4.000

szt.

1.000

Wstawienie rury kolanka jako wywiewki
kanalizacyjnej na zewnątrz.

szt.

1.000

Zamurowanie otworów po wykuciu rury
wywiewki

szt.

3.000

szt.

1.000

m2

7.200

m2

2.000

m2

2.000

m2

7.200

KNR-W 4Zabezpieczenie folią podłóg, okien
01 1216-01
KNR 4-01 Wykucie z muru rury wywiewki (usunięcie
0354-17 rury wywiewki dł. ok. 1 m z dachu aż do
analogia wysokości płytek w łazience).
KNR 4-02
0207-06
KNR 4-01
0310-04
analogia

Naprawienie uszkodzonych w murze
KNR 4-01
powierzchni do 0.50 m2 (po wykuciu rury
0308-05
wywiewki)
Zeskrobanie i zmycie starej farby w
KNR 4-01
pomieszczeniach o powierzchni podłogi
1202-09
ponad 5 m2
KNR AT-27
Skucie zmurszałych tynków
0101-01
Uzupełnienie tynków zwykłych
wewnętrznych kat. III z zaprawy
KNR 4-01 cementowo-wapiennej na stropach,
0711-14 belkach, podciągach, biegach i spocznikach
na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w
1 miejscu)
Przygotowanie powierzchni pod
KNR-W 4malowanie farbami emulsyjnymi starych
01 1204-08
tynków z poszpachlowaniem nierówności

62 d.1.1.5

63 d.1.1.5

NNRNKB
202 113401
NNRNKB
202 113402

64 d.1.1.5

KNR-W 401 1204-01

65 d.1.1.5

KNR-W 401 1204-02

66 d.1.1.5

67 d.1.1.5

68 d.1.1.6

69 d.1.1.6

70 d.1.1.6
71 d.1.1.6

72 d.1.1.6

73 d.1.1.6

74 d.1.1.6

75 d.1.1.6

Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome

m2

3.000

Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe

m2

4.200

m2

3.000

m2

4.200

m2

4.000

kpl.

1.000

szt.

1.000

m2

4.000

m2

7.200

m2

2.000

m2

2.000

m2

7.200

Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome

m2

3.000

Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe

m2

4.200

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów. Kolor do ustalenia
z Zamawiajacym. Charakterystyka farby:
lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1
lub 2.
Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian. Kolor do ustalenia z
Zamawiajacym. Charakterystyka farby:
lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1
lub 2.

KNR 4-01
1215-08 Mycie po robotach malarskich
analogia
Montaż ustępów pojedynczych z
KNR 2-15 płuczkami z tworzyw sztucznych lub
0224-03 porcelany 'kompakt'. Demontaż
istniejącego ustępu.
Wymiana kratek wentylacyjnych w
KNR 4-01
ścianach z cegieł. Kratka biała wykonana z
0322-02
PCV lub ABS.
Łazienka (przy kuchni)
KNR-W 4Zabezpieczenie folią podłóg, okien
01 1216-01

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
KNR 4-01
pomieszczeniach o powierzchni podłogi
1202-09
ponad 5 m2
KNR AT-27
Skucie zmurszałych tynków
0101-01
Uzupełnienie tynków zwykłych
wewnętrznych kat. III z zaprawy
KNR 4-01 cementowo-wapiennej na stropach,
0711-14 belkach, podciągach, biegach i spocznikach
na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w
1 miejscu)
KNR-W 4- Przygotowanie powierzchni pod
01 1204-08 malowanie farbami emulsyjnymi starych
z.sz.2.3. tynków z poszpachlowaniem nierówności
NNRNKB
202 113401
NNRNKB
202 113402

76 d.1.1.6

KNR-W 401 1204-01

77 d.1.1.6

KNR-W 401 1204-02

78 d.1.1.6

79 d.1.1.6

80 d.1.1.7

81 d.1.1.7

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów. Kolor do ustalenia
z Zamawiajacym. Charakterystyka farby:
lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1
lub 2.
Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian. Kolor do ustalenia z
Zamawiajacym. Charakterystyka farby:
lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1
lub 2.

KNR 4-01
1215-08 Mycie po robotach malarskich
analogia
Montaż ustępów pojedynczych z
KNR 2-15 płuczkami z tworzyw sztucznych lub
0224-03 porcelany 'kompakt'. Demontaż
istniejącego ustępu.
Wymiana kratek wentylacyjnych w
KNR 4-01
ścianach z cegieł. Kratka biała wykonana z
0322-02
PCV lub ABS.
Pokój nr 2: malowanie, czyszczenie
wykładziny, ROLETA
KNR-W 4Zabezpieczenie folią podłóg, okien
01 1216-01

m2

3.000

m2

4.200

m2

4.000

kpl.

1.000

szt.

1.000

m2

21.755

82 d.1.1.7

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
KNR 4-01
pomieszczeniach o powierzchni podłogi
1202-09
ponad 5 m2

m2

62.735

83 d.1.1.7

Przygotowanie powierzchni pod
KNR-W 4malowanie farbami emulsyjnymi starych
01 1204-08
tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

62.735

Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome

m2

17.755

Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe

m2

44.980

m2

17.755

m2

44.980

m2

21.755

84 d.1.1.7

85 d.1.1.7

NNRNKB
202 113401
NNRNKB
202 113402

86 d.1.1.7

KNR-W 401 1204-01

87 d.1.1.7

KNR-W 401 1204-02

88 d.1.1.7

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów. Charakterystyka
farby: lateksowa, odporna na zmywanie,
klasa 1 lub 2.
Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian. Kolor do ustalenia z
Zamawiajacym. Charakterystyka farby:
lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1
lub 2.

KNR 4-01
1215-08 Mycie po robotach malarskich
analogia

89 d.1.1.7

90 d.1.1.7

91 d.1.1.7

92 d.1.1.8

93 d.1.1.8

Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych
KNR 4-01
szt.
- wymiana wkładki wraz z zamkiem plus
0919-24
komplet kluczy
Mechaniczne czyszczenie wykładzin PCV
we wszystkich pomieszczeniach na
pierwszym piętrze. Wskazówka: należy
wycena
użyć specjalnych padów, szorowarek oraz
indywidual
m2
specjalistycznych środków chemicznych –
na
odpowiednio dobranych do rodzaju
tworzywa i skutecznych w rozpuszczaniu
starych i utrwalonych zabrudzeń.
Zabezpieczanie - polimeryzacja wykładzin
PCV we wszystkich pomieszczeniach na
pierwszym piętrze. Wskazówka: należy
wycena nanieść 3 warstwy powłok polimerowych z
indywidual min. godzinnymi przerwami na
m2
na
wyschnięcie po każdej z nich; powłoka
polimerowa powinna być dobrej jakości (z
wysoką zawartością cząstek stałych a nie
wosków).
wycena Montaż rolety przeciwsłonecznej, wewn. w
m2
indywidual prowadnicach, kolor ekri. Demontaż
na
istniejacej rolety
Pokój nr 3 (kancelaria): malowanie,
czyszczenie wykładziny
KNR-W 4Zabezpieczenie folią podłóg, okien
01 1216-01

1.000

19.485

19.485

2.700

m2

16.450

94 d.1.1.8

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
KNR 4-01
pomieszczeniach o powierzchni podłogi
1202-09
ponad 5 m2

m2

53.810

95 d.1.1.8

Przygotowanie powierzchni pod
KNR-W 4malowanie farbami emulsyjnymi starych
01 1204-08
tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

53.810

Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome

m2

13.250

Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe

m2

40.560

m2

13.250

m2

40.560

96 d.1.1.8

97 d.1.1.8

NNRNKB
202 113401
NNRNKB
202 113402

98 d.1.1.8

KNR-W 401 1204-01

99 d.1.1.8

KNR-W 401 1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów. Charakterystyka
farby: lateksowa, odporna na zmywanie,
klasa 1 lub 2.
Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian. Kolor do ustalenia z
Zamawiajacym. Charakterystyka farby:
lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1
lub 2.

100 d.1.1.8

101 d.1.1.8

102 d.1.1.8

103 d.1.1.9

104 d.1.1.9

KNR 4-01
1215-08 Mycie po robotach malarskich
analogia
Mechaniczne czyszczenie wykładzin PCV
we wszystkich pomieszczeniach na
pierwszym piętrze. Wskazówka: należy
wycena
użyć specjalnych padów, szorowarek oraz
indywidual
specjalistycznych środków chemicznych –
na
odpowiednio dobranych do rodzaju
tworzywa i skutecznych w rozpuszczaniu
starych i utrwalonych zabrudzeń.
Zabezpieczanie - polimeryzacja wykładzin
PCV we wszystkich pomieszczeniach na
pierwszym piętrze. Wskazówka: należy
wycena nanieść 3 warstwy powłok polimerowych z
indywidual min. godzinnymi przerwami na
na
wyschnięcie po każdej z nich; powłoka
polimerowa powinna być dobrej jakości (z
wysoką zawartością cząstek stałych a nie
wosków).
wycena Montaż rolety przeciwsłonecznej, wewn. w
indywidual prowadnicach, kolor ekri. Demontaż
na
istniejacej rolety
Pokój nr 4: malowanie, czyszczenie
wykładziny
KNR-W 4Zabezpieczenie folią podłóg, okien
01 1216-01

m2

16.450

m2

14.810

m2

14.810

m2

1.800

m2

30.755

105 d.1.1.9

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
KNR 4-01
pomieszczeniach o powierzchni podłogi
1202-09
ponad 5 m2

m2

115.775

106 d.1.1.9

Przygotowanie powierzchni pod
KNR-W 4malowanie farbami emulsyjnymi starych
01 1204-08
tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

115.775

Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome

m2

30.755

Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe

m2

85.020

m2

30.755

m2

85.020

107 d.1.1.9

108 d.1.1.9

NNRNKB
202 113401
NNRNKB
202 113402

109 d.1.1.9

KNR-W 401 1204-01

110 d.1.1.9

KNR-W 401 1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów. Charakterystyka
farby: lateksowa, odporna na zmywanie,
klasa 1 lub 2.
Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian. Kolor do ustalenia z
Zamawiajacym. Charakterystyka farby:
lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1
lub 2.

KNR 4-01
111 d.1.1.9
1215-08 Mycie po robotach malarskich
analogia
Mechaniczne czyszczenie wykładzin PCV
we wszystkich pomieszczeniach na
pierwszym piętrze. Wskazówka: należy
wycena
użyć specjalnych padów, szorowarek oraz
112 d.1.1.9 indywidual
specjalistycznych środków chemicznych –
na
odpowiednio dobranych do rodzaju
tworzywa i skutecznych w rozpuszczaniu
starych i utrwalonych zabrudzeń.
Zabezpieczanie - polimeryzacja wykładzin
PCV we wszystkich pomieszczeniach na
pierwszym piętrze. Wskazówka: należy
wycena nanieść 3 warstwy powłok polimerowych z
113 d.1.1.9 indywidual min. godzinnymi przerwami na
na
wyschnięcie po każdej z nich; powłoka
polimerowa powinna być dobrej jakości (z
wysoką zawartością cząstek stałych a nie
wosków).
wycena Montaż rolety przeciwsłonecznej, wewn. w
114 d.1.1.10 indywidual prowadnicach, kolor ekri. Demontaż
na
istniejacej rolety
Pokój nr 5: malowanie, czyszczenie
wykładziny
115 d.1.1.10

KNR-W 4Zabezpieczenie folią podłóg, okien
01 1216-01

m2

30.755

m2

34.025

m2

34.025

m2

2.700

m2

15.740

116 d.1.1.10

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
KNR 4-01
pomieszczeniach o powierzchni podłogi
1202-09
ponad 5 m2

m2

49.460

117 d.1.1.10

Przygotowanie powierzchni pod
KNR-W 4malowanie farbami emulsyjnymi starych
01 1204-08
tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

49.460

Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome

m2

12.540

Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe

m2

36.920

m2

12.540

m2

36.920

NNRNKB
118 d.1.1.10 202 113401
NNRNKB
119 d.1.1.10 202 113402

120 d.1.1.10

KNR-W 401 1204-01

121 d.1.1.10

KNR-W 401 1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów. Charakterystyka
farby: lateksowa, odporna na zmywanie,
klasa 1 lub 2.
Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian. Kolor do ustalenia z
Zamawiajacym. Charakterystyka farby:
lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1
lub 2.

KNR 4-01
122 d.1.1.10 1215-08 Mycie po robotach malarskich
analogia
Mechaniczne czyszczenie wykładzin PCV
we wszystkich pomieszczeniach na
pierwszym piętrze. Wskazówka: należy
wycena
użyć specjalnych padów, szorowarek oraz
123 d.1.1.10 indywidual
specjalistycznych środków chemicznych –
na
odpowiednio dobranych do rodzaju
tworzywa i skutecznych w rozpuszczaniu
starych i utrwalonych zabrudzeń.
Zabezpieczanie - polimeryzacja wykładzin
PCV we wszystkich pomieszczeniach na
pierwszym piętrze. Wskazówka: należy
wycena nanieść 3 warstwy powłok polimerowych z
124 d.1.1.11 indywidual min. godzinnymi przerwami na
na
wyschnięcie po każdej z nich; powłoka
polimerowa powinna być dobrej jakości (z
wysoką zawartością cząstek stałych a nie
wosków).
Pokój nr 6: malowanie, czyszczenie
wykładziny
125 d.1.1.11

KNR-W 4Zabezpieczenie folią podłóg, okien
01 1216-01

m2

15.740

m2

13.960

m2

13.960

m2

25.710

126 d.1.1.11

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
KNR 4-01
pomieszczeniach o powierzchni podłogi
1202-09
ponad 5 m2

m2

83.790

127 d.1.1.11

Przygotowanie powierzchni pod
KNR-W 4malowanie farbami emulsyjnymi starych
01 1204-08
tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

83.790

Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome

m2

19.310

Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe

m2

64.480

m2

19.310

m2

64.480

m2

25.710

NNRNKB
128 d.1.1.11 202 113401
NNRNKB
129 d.1.1.11 202 113402

130 d.1.1.11

KNR-W 401 1204-01

131 d.1.1.11

KNR-W 401 1204-02

132 d.1.1.11

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów. Charakterystyka
farby: lateksowa, odporna na zmywanie,
klasa 1 lub 2.
Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian. Kolor do ustalenia z
Zamawiajacym. Charakterystyka farby:
lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1
lub 2.

KNR 4-01
1215-08 Mycie po robotach malarskich
analogia

wycena
133 d.1.1.11 indywidual
na

134 d.1.2.1

wycena
indywidual
na

2001-02-01

135 d.1.2.1

KNR 4-01
0208-02

136 d.1.2.1

KNR 5-08
0209-05
analogia

137 d.1.2.1

KNR 5-08
0309-04
analogia

138 d.1.2.1

KNR 5-06
1707-07
analogia

139 d.1.2.1
140 d.1.2.1

KNR 4-01
0323-03
KNR 9-23
0102-01

Mechaniczne czyszczenie wykładzin PCV
we wszystkich pomieszczeniach na
pierwszym piętrze. Wskazówka: należy
użyć specjalnych padów, szorowarek oraz
m2
specjalistycznych środków chemicznych –
odpowiednio dobranych do rodzaju
tworzywa i skutecznych w rozpuszczaniu
starych i utrwalonych zabrudzeń.
Zabezpieczanie - polimeryzacja wykładzin
PCV we wszystkich pomieszczeniach na
pierwszym piętrze. Wskazówka: należy
nanieść 3 warstwy powłok polimerowych z
m2
min. godzinnymi przerwami na
wyschnięcie po każdej z nich; powłoka
polimerowa powinna być dobrej jakości (z
wysoką zawartością cząstek stałych a nie
wosków).
Remont parteru
Montaż kabli i gniazd (umożliwiających
działanie w systemie cepik)
Przebicie otworów o powierzchni do 0.05
szt.
m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 20 cm
Przewód internetowy min. 6 - żyłowy
umożliwiający działanie w systemie cepik ,
układany w tynku. Przewód należy
m
doprowadzić z serwerowni na parterze do
czterech pomieszczeń na pierwszym
piętrze
Montaż podtynkowy gniazd i podłączenie
doprowadzonego przewodu
internetowego do pomieszczeń na
szt.
pierwszym piętrze: pok. nr 2 - 3 szt.; pok.
nr 6 - 3 szt.; pok. nr 4 - 2 szt.; pok. nr 5 - 1
szt.
Pomiary sygnału w zamontowanych
gniazdach w celu sprawdzenia
zesp.
poprawności podłączenia (całość ma
umożliwiać działanie w systemie cepik)
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o
szt.
grubości 1 ceg.
Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym
szt.
miejscu, grubość do 1,5 cm

21.790

21.790

11.000

62.000

9.000

9.000

11.000
11.000

141 d.1.2.1

Przygotowanie powierzchni pod
KNR-W 4malowanie farbami emulsyjnymi starych
01 1204-08
tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

5.500

142 d.1.2.1

NNRNKB
Gruntowanie podłoży preparatami 202 1134powierzchnie pionowe
02

m2

5.500

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
KNR-W 4- wewnętrznych ścian. Kolor do ustalenia z
143 d.1.2.2
01 1204-02 Zamawiajacym. Charakterystyka farby:
lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1
lub 2.
Łazienka męska (obecnie archiwum)
(umywalka, 2 pisuary, ustęp, malowanie)
144 d.1.2.2
145 d.1.2.2
146 d.1.2.2
147 d.1.2.2
148 d.1.2.2

149 d.1.2.2

150 d.1.2.2

151 d.1.2.2

KNR 2-15 Montaż ustępów pojedynczych z
0224-03 płuczkami z tworzyw sztucznych 'kompakt'
KNR 2-15
0221-02
KNR 2-15
0115-01
KNR 2-15
0225-02
KNR 2-15
0208-04
analogia

152 d.1.2.2

KNR-W 401 1204-01

153 d.1.2.2

KNR-W 401 1204-02

154 d.1.2.3

155 d.1.2.3
156 d.1.2.3

8.160

kpl.

1.000

Montaż umywalek pojedynczych
szt.
porcelanowych z syfonem
Baterie umywalkowe lub zmywakowe o śr.
szt.
nom. 15 mm
Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem
kpl.
spłukującym
Udrożnienie/wykonanie podejść
szt.
odpływowych do zamontowanych
urządzeń

Przygotowanie powierzchni pod
KNR-W 4malowanie farbami emulsyjnymi starych
01 1204-08
tynków z poszpachlowaniem nierówności
NNRNKB
202 113401
NNRNKB
202 113402

m2

1.000
1.000
2.000
4.000

m2

12.840

Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome

m2

4.680

Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe

m2

8.160

m2

4.680

m2

8.160

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów. Kolor do ustalenia
z Zamawiajacym. Charakterystyka farby:
lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1
lub 2.
Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian. Kolor do ustalenia z
Zamawiajacym. Charakterystyka farby:
lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1
lub 2.

KNR 4-01
m2
1215-08 Mycie po robotach malarskich
analogia
Łazienka damska (płytki podłogowe,
ustęp, drzwi wewnętrzne, malowanie)
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
KNR 4-01
powierzchni do 2 m2. Istniejące drzwi mają szt.
0354-04
wymiary 2*0,8
KNNR 2
Montaż ościeżnic drewnianych
m2
1104-02

12.840

1.000
1.600

157 d.1.2.3

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,
KNR 2-02 wejściowe pełne jednodzielne o
1019-01 powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie
wykończone

m2

1.000

158 d.1.2.3

Montaż ustępów pojedynczych z
KNR 2-15
płuczkami z tworzyw sztucznych
0224-03
'kompakt'. Demontaż istniejącego ustępu.

kpl.

1.000

Przygotowanie powierzchni pod
KNR-W 4159 d.1.2.3
malowanie farbami emulsyjnymi starych
01 1204-08
tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

12.840

Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome

m2

4.680

Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe

m2

8.160

m2

4.680

m2

8.160

m2

12.840

m2

4.680

m2

4.680

m2

4.680

m2

4.680

m2

4.680

m2

21.755

m2

67.060

160 d.1.2.3

161 d.1.2.3

NNRNKB
202 113401
NNRNKB
202 113402

162 d.1.2.3

KNR-W 401 1204-01

163 d.1.2.3

KNR-W 401 1204-02

164 d.1.2.3
165 d.1.2.3
166 d.1.2.3
167 d.1.2.3
168 d.1.2.3

169 d.1.2.4

170 d.1.2.4

171 d.1.2.4

KNR 4-01
1215-08
analogia
KNR 4-01
0811-07
KNR 4-01
0211-01
KNR 0-29
0635-01
KNR 0-29
0640-01

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów. Kolor do ustalenia
z Zamawiajacym. Charakterystyka farby:
lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1
lub 2.
Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian. Kolor do ustalenia z
Zamawiajacym. Charakterystyka farby:
lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1
lub 2.
Mycie po robotach malarskich

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie
cementowej
Skucie nierówności betonu przy głębokości
skucia do 1 cm na podłogach
Przygotowanie powierzchni poziomych
pod uszczelnienia - gruntowanie ręcznie
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni
poziomych - szpachlowanie masą
Posadzki z płytek gresowych, układanych
metodą zwykłą. Pomieszczenie mniejsze.
KNR 0-12 Kolor płytek do ustalenia z Zamawiającym.
1118-03 Charakterystyka: gres szkliwiony,
z.sz. 5.3.a antypoślizgowość min. R10, odporność na
ścieranie PEI - klasa V (najwyższa), grubość
płytki min. 12 mm,
Pokój nr 3 (malowanie)
KNR-W 4Zabezpieczenie folią podłóg, okien
01 1216-01
Zeskrobanie i zmycie starej farby w
KNR 4-01
pomieszczeniach o powierzchni podłogi
1202-09
ponad 5 m2

172 d.1.2.4

173 d.1.2.4

174 d.1.2.4

Przygotowanie powierzchni pod
KNR-W 4malowanie farbami emulsyjnymi starych
01 1204-08
tynków z poszpachlowaniem nierówności
NNRNKB
202 113401
NNRNKB
202 113402

175 d.1.2.4

KNR-W 401 1204-01

176 d.1.2.4

KNR-W 401 1204-02

177 d.1.2.5

178 d.1.2.5

179 d.1.2.5

m2

67.060

Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome

m2

17.755

Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe

m2

49.305

m2

17.755

m2

49.305

m2

21.755

m2

22.100

m2

68.520

m2

68.520

Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome

m2

18.360

Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe

m2

50.160

m2

18.360

m2

50.160

m2

22.100

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów. Charakterystyka
farby: lateksowa, odporna na zmywanie,
klasa 1 lub 2.
Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian. Kolor do ustalenia z
Zamawiajacym. Charakterystyka farby:
lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1
lub 2.

KNR 4-01
1215-08 Mycie po robotach malarskich
analogia
Pokój nr 1 (malowanie, wykładzina)
KNR-W 4Zabezpieczenie folią podłóg, okien
01 1216-01

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
KNR 4-01
pomieszczeniach o powierzchni podłogi
1202-09
ponad 5 m2

Przygotowanie powierzchni pod
KNR-W 4180 d.1.2.5
malowanie farbami emulsyjnymi starych
01 1204-08
tynków z poszpachlowaniem nierówności
181 d.1.2.5

182 d.1.2.5

NNRNKB
202 113401
NNRNKB
202 113402

183 d.1.2.5

KNR-W 401 1204-01

184 d.1.2.5

KNR-W 401 1204-02

185 d.1.2.5

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów. Charakterystyka
farby: lateksowa, odporna na zmywanie,
klasa 1 lub 2.
Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian. Kolor do ustalenia z
Zamawiajacym. Charakterystyka farby:
lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1
lub 2.

KNR 4-01
1215-08 Mycie po robotach malarskich
analogia

186 d.1.2.5

187 d.1.2.5

188 d.1.2.5

KNR-W 4Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
01 0818-05

m2

20.120

ZKNR C-2
Przygotowanie podłoża - skucie
m2 20.120
0301-01
nierówności i oczyszczenie
analogia
Naprawa posadzki cementowej z
KNR 4-01
miejsc
5.000
zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25
0804-01
.
m2 w jednym miejscu
(z.VII) Warstwy wyrównujące i
NNRNKB
wygładzające z zaprawy samopoziomującej
202 1130grubości 5 mm wykonywane w
02
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

20.120

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
z warstwą izolacyjną rulonowe w
wywinięciem na ścianę wys. 0,1 m.
Charakterystyka wykładziny: a) Typ
wykładziny - homogeniczna podłogowa
winylowa; b) Klasa użytkowa - 34/43; c)
Grubość całkowita i grubość warstwy
użytkowej - 2,00 mm; d) Grupa
KNR-W 2190 d.1.2.5
ścieralności - T < 2 mm3; e) Klasa reakcji
02 1123-01
na ogień - Bfl-s1, trudno zapalne (wg PNEN 13501-1:2008); f) Antypoślizgowość R9 (wg DIN 51130), > 0,3 (wg EN 13893);
g) Oddziaływanie kółek krzeseł - brak
uszkodzeń wg ISO 4918 (EN 425).
h) Zabezpieczona fabrycznie warstwą
ochronną.
Kolor do ustalenia z
Zamawiającym.

m2

20.120

KNR-W 2- Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
02 1123-04 - zgrzewanie wykładzin rulonowych.

m2

20.120

m2

16.460

193 d.1.2.6

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
KNR 4-01
pomieszczeniach o powierzchni podłogi
1202-09
ponad 5 m2

m2

54.870

194 d.1.2.6

Przygotowanie powierzchni pod
KNR-W 4malowanie farbami emulsyjnymi starych
01 1204-08
tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

54.870

Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome

m2

13.260

Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe

m2

41.610

189 d.1.2.5

191 d.1.2.6

Pokój przy kasie (malowanie)
192 d.1.2.6

195 d.1.2.6

196 d.1.2.6

KNR-W 4Zabezpieczenie folią podłóg, okien
01 1216-01

NNRNKB
202 113401
NNRNKB
202 113402

197 d.1.2.6

KNR-W 401 1204-01

198 d.1.2.6

KNR-W 401 1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów. Charakterystyka
farby: lateksowa, odporna na zmywanie,
klasa 1 lub 2.
Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian. Kolor do ustalenia z
Zamawiajacym. Charakterystyka farby:
lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1
lub 2.

m2

13.260

m2

41.610

199 d.1.2.6

KNR 4-01
1215-08 Mycie po robotach malarskich
analogia

m2

16.460

200 d.1.2.7

KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi
0108-14 gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
0108-16 żużlobetonowych na odległość 15 km

m3

9.500

m

73.200

m

73.200

Ręczne przygotowanie zaprawy
cementowo-wapiennej

m3

1.000

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm

m

73.200

Szpachlowanie

m

73.200

201 d.1.2.7

202 d.1.2.7

203 d.1.2.7
204 d.1.2.7
205 d.1.2.8

206 d.1.3

207 d.1.3

Umieszczenie podtynkowe istniejących
przewodów w pokojach nr 1- 6 na
pierwszym piętrze oraz na klatce
schodowej i korytarzu wejściowym
KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla
1001-01 przewodów wtynkowych w cegle
KNR 5-08 Przewody kabelkowe (istniejące) układane
0210-01 w gotowych bruzdach bez zaprawiania
analogia bruzd na podłożu nie-betonowym.
KNR 4-03
1014-01
KNR 4-03
1012-02
ZKNR C-2
0812-03
analogia

Czujniki ruchu
Montaż czujników ruchu wraz z
przewodami i podłączeniem do
KNR 5-14
istniejącego systemu alarmowego na
0509-01
szt.
parterze. Miejsce montażu czujników:
analogia
klatka schodowa oraz korytarz na
pierwszym piętrze
Remont ogrodzenia
Montaż panelu ogrodzeniowego, słupków i
podmurówki. Panel ogrodzeniowy w
zestawie: 1) Panel ogrodzeniowy 3D
ocynkowany, malowany proszkowo; oczko
KNR 2-02
200x50, drut fi 5 mm. 2) Słupek
1804-11
m
ocynkowany, obejmy na słupek, łącznik
analogia
betonowy. 3)Podmurówka
prefabrykowana - płyta betonowa.
Wysokość ogrodzenia: min. 1,5 m.
Szerokość przęsła: max. 2,5 m.

2.000

39.100

208 d.1.3

209 d.1.3

210 d.1.3

211 d.1.3

212 d.1.3

Montaż bramy dwuskrzydłowej panelowej.
KNR 2-02 Charakterystyka: wykonana tak jak panel
1205-09 ogrodzeniowy, z możliwością podłączenia
analogia napędu, zawiasy regulowane, zamek w
komplecie. Szer. 4,0 m.
KNR-W 4- Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów
01 1305-09 okrągłych o średnicy ponad 20 mm
Rozebranie istniejącego ogrodzenia z
KNR 2-25
przęseł na słupkach stalowych na
0307-03
podmurówce
Mechaniczna rozbiórka elementów
KNR-W 4konstrukcji betonowych zbrojonych 01 0212-06
podmurówki.
KNR 4-01 Wywiezienie gruzu, ogrodzenia i innych
0108-09 pozostałości po robotach samochodami na
0108-10 odległość 10 km

m2

6.000

szt.

15.000

m2

30.000

m3

3.750

m3

5.750

