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MODERNIZACJA BIBLIOTEKI OPIS ZADANIA

1.1 Opis robót słownikiem CPV
 
Przedmiot główny zamówienia według CPV: 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
 
Poszczególne kody przedmiotu zamówienia według CPV:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45311100-1   Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
39100000-3 Meble
39130000-2 Meble biurowe
 
1.2 Opis zakresu robót:
 
1.2.1. Modernizacja klatki schodowej - pomieszczenie nr 02.
a) wymiana drzwi drewnianych d4 na drzwi aluminiowe 
b) szlifowanie istniejącej posadzki lastrykowej
c) przygotowanie istniejącego podłoża ścian i sufitu pod wykonanie nowych okładzin.
d) wykonanie tynku mazaikowego do h.=1,5m.
e) wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach
f) wymiana istniejących balustrad płycinowych z zastosowaniem nowych ze stali   
   nierdzewnej , montowanych z boku biegów  
g) wymiana istniejących opraw oświetleniowych kinkietów
h) wymiana istniejących łączników 
 
1.2.2. Modernizacja czytelni - pomieszczenie nr 03.
a) wymianę drzwi do czytelni z montażem drzwi d3
b) skucie istniejącej podsadzki z płytek ceramicznych i parkietu
c) wyrównanie powierzchni wylewką samopoziomującą
d) wykonanie nowej posadzki płytek ceramicznych 
e) przygotowanie istniejącego podłoża ścian i sufitu pod wykonanie nowych okładzin.
f) rozebranie okładziny ściany z deski po obwodzie ściany
g) wykonanie tynku mazaikowego do h.=1,5m.
h) wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach
i) wymiana istniejących łączników i gniazd wtykowych.
 
1.2.3. Modernizacja sanitariatów - pomieszczenie nr 04.
a) wymianę istniejących drzwi do przedsionka wc z montażem drzwi d2
b) zamurowanie istniejącego przejścia do istn. wc damskiego.
c) otynkowanie zamurowanego przejścia.
d) wymianę istniejących drzwi do wc damskiego z montażem drzwi d1
e) remont posadzki i okładziny ściennej z płytek 
f) wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych z wykonaniem gładzi 
   gipsowych i malowaniem
g) wymiana istniejących łączników i gniazd wtykowych.
h) wymianę istniejącej oprawy oświetleniowej.
 
1.2.4. Modernizacja sanitariatu - pomieszczenie nr 05.
a) rozbiórka istniejących ścianek działowych kolidujących z ergonomią pomieszczenia dla osoby niepełnosprawnej.
b) wykucie drzwi do sanitariatu dla osoby niepełnosprawnej z montażem drzwi d2
c) zamurowanie istniejącego przejścia do istn. przedsionka wc.
d) otynkowanie zamurowanego przejścia.
e) demontaż 2 misek ustępowych
f) demontaż 2 umywalek.
g) montaż miski ustępowej dla osoby niepełnosprawnej 
h) montaż umywalki dla osoby niepełnosprawnej z armaturą.
i) montaż 1 pisuara w miejscu istniejącej miski ustępowej
j) montaż umywalki w miejscu istniejącej umywalki.
k) montaż pochwytów stałych i uchylnych dla osoby niepełnosprawnej przy misce ustępowej i umywalce.
l) montaż 2 luster 60*40
m) montaż 2 dozowników do mydła 
n) montaż 2 pojemników na papier
o) montaż 2 pojemników na duże role papieru
p) montaż 1 szczotki do wc
r) remont posadzki i okładziny ściennej z płytek 
s) wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych z wykonaniem gładzi 
   gipsowych i malowaniem
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t) wymiana istniejących łączników i gniazd wtykowych.
u) wymianę istniejących opraw oświetleniowych.
w) wykonanie nowego anemostatu z podłączeniem do instalacji wentylacji.
 
1.2.5. Modernizacja sanitariatu - pomieszczenie nr 06.
a) wykucie drzwi do sanitariatu z montażem drzwi d1
b) demontaż 3 pisuarów z zaślepieniem podejść.
c) wymianę 2 umywalek.
d) montaż 2 luster 60*40
e) montaż 2 dozowników do mydła 
f) montaż 2 pojemników na papier
g) montaż 2 pojemników na duże role papieru
h) montaż 1 szczotki do wc
i) remont posadzki i okładziny ściennej z płytek 
j) wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych z wykonaniem gładzi 
   gipsowych i malowaniem
k) wymiana istniejących łączników i gniazd wtykowych.
l) wymianę istniejących opraw oświetleniowych.
m) wykonanie nowego anemostatu z podłączeniem do instalacji wentylacji.
 
1.2.6. Modernizacja pomieszczenie biblioteki nr 07.
a) rozebranie istniejącej boazerii ściennej na ścianie przy wejściu
b) zamurowanie istniejącego przejścia pomiędzy pom.nr 07 i 10.
c) otynkowanie zamurowanego przejścia.
d) wymianę istniejących drzwi z montażem drzwi d3
e) wymiana istniejących łączników i gniazd wtykowych.
f) wymianę istniejących opraw oświetleniowych.
g) przygotowanie podłoża pod malowanie ścian i sufitu
h) wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitu.
i) malowanie ścian i sufitu
 
1.2.7. Modernizacja pomieszczenie biblioteki nr 08.
a) demontaż istniejących karniszy okiennych
b) zamurowanie istniejącej wnęki pomiędzy pom. nr 07 i 08.
c) otynkowanie zamurowanej wnęki
d) przycięcie istniejących parapetów lastrykowych
e) montaż rolet okiennych wewnętrznych typu "dzień-noc".
f) wymiana istniejących łączników i gniazd wtykowych.
g) przygotowanie podłoża pod malowanie ścian i sufitu
h) wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitu.
i) malowanie ścian i sufitu
 
1.2.8. Modernizacja pomieszczenie biblioteki nr 09.
a) rozebranie istniejącej ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami nr 09 i 10.
b) wykonanie ścianki działowej w odległości 1m od istniejącej - celem powiększenia  
   pomieszczenia.
c) otynkowanie ścianki.
d) uzupełnienie i remont parkietu w miejscu przebudowanej ścianki.
e) wymianę drzwi z montażem drzwi d2
f) demontaż istniejących karniszy okiennych
g) przycięcie istniejących parapetów lastrykowych
h) montaż rolet okiennych wewnętrznych typu "dzień-noc".
i) wymiana istniejących łączników i gniazd wtykowych.
j) przygotowanie podłoża pod malowanie ścian i sufitu
k) wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitu.
l) malowanie ścian i sufitu
 
1.2.9. Modernizacja pomieszczenie biblioteki nr 10.
a) otynkowanie nowej ścianki.
b) demontaż istniejących karniszy okiennych
c) przycięcie istniejących parapetów lastrykowych
d) montaż rolet okiennych wewnętrznych typu "dzień-noc".
e) wymiana istniejących łączników i gniazd wtykowych.
f) przygotowanie podłoża pod malowanie ścian i sufitu
g) wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitu.
h) malowanie ścian i sufitu
 
1.2.10. Modernizacja pomieszczenie biblioteki nr 11.
a) wymiana istniejących łączników i gniazd wtykowych.
b) przygotowanie podłoża pod malowanie ścian i sufitu
c) wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitu.
d) malowanie ścian i sufitu
e) wymiana istniejących opraw oświetleniowych 
 
1.2.11. Modernizacja pomieszczenie biblioteki nr 12.
a) wymiana istniejących łączników.
b) przygotowanie podłoża pod malowanie ścian i sufitu
c) wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitu.
d) malowanie ścian i sufitu
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1.2.12. Modernizacja pomieszczenie biblioteki nr 13.
a szlifowanie istniejącej posadzki z płytek marmurowych
b) przygotowanie istniejącego podłoża ścian i sufitu pod wykonanie nowych okładzin.
c) wykonanie tynku mazaikowego do h.=1,5m.
d) wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach
e) wymiana istniejących balustrad płycinowych z zastosowaniem nowych ze stali   
   nierdzewnej , montowanych z boku biegów  
f) wymiana istniejących opraw oświetleniowych
g) wymiana istniejących łączników 
 
1.2.13. Modernizacja sanitariatów - pomieszczenie nr 14
a) wykucie drzwi do sanitariatu z poszerzeniem otworu i montażem drzwi d1
b) rozbiórką istniejących ścianek działowych drewnianych z wykonaniem nowych z l
         laminatu kompaktowego
c) wymianę 1 umywalki.
d) wymianę 1 miski ustępowej z wykonaniem nowej na stelażu
e) remont posadzki i okładziny ściennej z płytek 
f) wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych z wykonaniem gładzi 
   gipsowych i malowaniem
g) wymiana istniejących gniazd wtykowych.
h) wymianę istniejących opraw oświetleniowych.
i) wykonanie nowego anemostatu z podłączeniem do instalacji wentylacji.
j) montaż 1 luster 60*40
k) montaż 1 dozownika do mydła 
l) montaż 1 pojemnik1 na papier
m) montaż 2 pojemników na duże role papieru
n) montaż 2 szczotek do wc
 
1.2.14. Modernizacja sanitariatów - pomieszczenie nr 15
a) wykucie drzwi do sanitariatu z poszerzeniem otworu i montażem drzwi d1
b) rozbiórką istniejących ścianek działowych drewnianych z wykonaniem nowych z l
         laminatu kompaktowego 
      c) wymianę istniejącego naświetla na aluminiowe o1.
d) wymianę 1 umywalki.
e) wymianę 1 miski ustępowej z wykonaniem nowej na stelażu
f) remont posadzki i okładziny ściennej z płytek 
g) wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych z wykonaniem gładzi 
   gipsowych i malowaniem
h) wymiana istniejących gniazd wtykowych.
i) wymianę istniejących opraw oświetleniowych.
j) wykonanie nowego anemostatu z podłączeniem do instalacji wentylacji.
k) montaż 1 luster 60*40
l) montaż 1 dozownika do mydła 
m) montaż 1 pojemnik1 na papier
n) montaż 2 pojemników na duże role papieru
o) montaż 2 szczotek do wc
 
1.2.15. Modernizacja klatki schodowej -  pomieszczenie nr 16
a) wymiana drzwi drewnianych d3 na drzwi aluminiowe 
b) wymiana 2 szt. drzwi drewnianych d2 na drzwi aluminiowe
c) wykucie z muru 2 szt. krat.
d) szlifowanie istniejącej posadzki z płytek mozaikowych marmurowych.
e) przygotowanie istniejącego podłoża ścian i sufitu pod wykonanie nowych okładzin.
f) wykonanie tynku mazaikowego do h.=1,5m.
g) wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach
h) wymiana istniejących balustrad płycinowych z zastosowaniem nowych ze stali   
   nierdzewnej , montowanych z boku biegów  
i) wymiana istniejących łączników 
j) przycięcie istniejącego parapetu lastrykowego
 
1.2.16. Modernizacja korytarza - pomieszczenie nr 17
     a) rozbiórką istniejących ścianek działowych drewnianych z wykonaniem nowej 
        ścianki o konstrukcji aluminiowej z szkleniem bezpiecznym.
b) wymiana 1 szt. drzwi drewnianych d2 na drzwi aluminiowe
c) wykucie z muru 2 szt. krat.
d) szlifowanie istniejącej posadzki z płytek mozaikowych marmurowych.
e) przygotowanie istniejącego podłoża ścian i sufitu pod wykonanie nowych okładzin.
f) wykonanie tynku mazaikowego do h.=1,5m.
g) wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach
h) wymiana istniejących balustrad płycinowych z zastosowaniem nowych ze stali   
   nierdzewnej , montowanych z boku biegów  
i) wymiana istniejących łączników 
j) Montaż systemu 6 reflektorów szynowych z podłączeniem do instalacji.
k) Rozebranie okładziny ściany z deski po obwodzie ściany
 
1.3. Opis techniczny dla robót modernizacyjnych w sanitariatach.
1.3.1. roboty rozbiórkowe 
Skuć całkowicie okładziny ścian z płytek. W przeważającej części okładziny sięgają na wysokość 2,0m. Rozebrać wszystkie ściany ka
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bin wc. Ściany posiadają wysokość ok. 2.00m. Drzwi główne do sanitariatu wykuć z ościeżami oraz poszerzyć otwór do szerokości 1,0m,
tak by zamontować drzwi o szerokości skrzydła 0,9m netto. W celu poszerzenia otworów najpierw zdemontować jednostronnie istniejące
nadproże osadzajac jednocześnie nowe typu L-19, długości 1,20m. Po osadzeniu jednostronnym nadproża i uzupełnieniu bruzd gruzem
z zaprawą czynność wykonać z drugiej strony. Zaleca się obróbkę nadproża przed otynkowaniem siatką Rabitza. 
 
1.3.2. roboty glazurnicze i malarskie.
          Roboty glazurnicze wykonać stosując okładzinę z płytek klasy ścieralności 5.
          Płytki podłogowe stosować jako szkliwione, z fugą pełną szarą < 3mm, wymiar min. 30x30 w kolorze RAL 7036. Płytki ścienne
stosować matowe, w wymiarze 25x36, fugą wglębną szarą < 2mm w kolorach RAL 8025 (cokół i wstawki) oraz RAL 075 80 10 (baza).
Rozkład płytek stosować symetryczny na ścianie, pozostawiając w prawym i lewym narożniku równy rozkład wymiaru płytki. Okładziny
ścienne wykonać po obwodzie ścian murowanych sanitariatów do wysokości 2,0m. Powyżej 2,0m i na sufitach stosować gładzie gipso-
we malowane farbami atestowanymi w korach jasnych pastelowych. Zaleca się stosowania farb zmywalnych.
 
1.3.3. system kabin
Stosować system kabin z laminatu h=2,00, drzwi na podwyższeniu 15cm z gałką  wg konkretnego systemu.    
Kolor kabin RAL 8025    
Podstawowe parametry zastosowanego systemu:
- 13 mm grubości płyta HPL
- system wodoodporny, niepalny, charakteryzujący się wysoką wytrzymałością na akty wandalizmu
- profile aluminiowe malowane proszkowo lub anodowane
- nóżki tworzą jednolitą konstrukcję wraz z profilami pionowymi, rezultatem czego jest bardzo stabilny system
- zawiasy ze stali nierdzewnej
- gałka + indykator w standardzie z tworzywa sztucznego
- wysokość standardowa: 2000 mm włączając 150 mm prześwit nad podłogą
 
1.3.4. sufity podwieszane.
W pomieszczeniach sanitariatów wykonać należy sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych podwójnych, montowanych na ruszcie
krzyżowym.
 
1.3.5. wyposażenie sanitariatów
Stosować wyposażenie systemowe, jednego producenta. Zastosowane wyposażenie powinno być ze stali nierdzewnej, matowej. Stoso-
wać wyposażenie o wymiarach oraz parametrach jak w przykładowym systemie:
- pojemnik na ręczniki papierowe stal nierdzewna matowa, stal nierdzewna matowa (montować PT)
- dozownik mydła w płynie stal nierdzewna matowa, stal nierdzewna matowa, montować przy każdej z umywalek
- pojemnik stal nierdzewna matowa na duże role papieru toaletowego,  stal nierdzewna matowa, montować na ściankach bocznych ka-
bin z laminatu
- kosz stal nierdzewna matowa, stal nierdzewna matowa, stosować 1 szt w przedsionku wc
- szczotka do wc z uchwytem stal nierdzewna matowa, stosować 1 szt/1 kabinę wc
 
1.3.6. wymiana opraw i łączników elektrycznych 
Ze względu na montaż osprzętu elektrycznego opraw i łączników w pomieszczeniach mokrych stosować elementy wyposażenia elek-
trycznego jako bryzgoszczelne i odporne na wilgoć IP44. Oprawy oświetleniowe stosować w miejscach wskazanych na rysunkach. Sto-
sować świetlówki o świetle białym, moc świetlówek podano na rysunkach, dostosowana do natężenia min. 200lx. 
 
1.4. Opis robót remontowych w pozostałych pomieszczeniach.
W korytarzach, na klatce schodowej i w stosować tynk mozaikowy do wysokości 1,5m. w kolorze RAL 8004. W celu uzyskania gładkiej
faktury ścian zaleca się wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach.  Ściany malować w kolorze RAL0808030 farbami zmywalny-
mi. Na klatkach schodowych zdemontować należy istniejącą balustradę z płt paździerzowych, montowaną na słupkach stalowych. Za-
stosować należy balustradę ze stali nierdzewnej, o wysokości 1,1m, z pionowym układem prętów, rozstawionych co 0,12m. Słupki balus-
trady mocować z boku biegów, tak by nie pomniejszać przestrzeni użytkowej biegów. Na górnym pochwycie montować ograniczniki
uniemożliwiające ześlizg dzieci. Wykaz stolarki drzwiowej i aluminiowej wewnętrznej pokazano na rysunku nr 12. W pomieszczeniu bib-
lioteki na ścianie bocznej przy wejściu, montować naściennie panele dźwiękochłonne w układzie poziomym w klasie A w kolorach RAL
2008 i RAL 1014..
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MODERNIZACJA BIBLIOTEKI DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nazwa działu Od Do
1 POMIESZCZENIA BIBLIOTEKI 1 261

1.1 Pomieszczenie nr 02 - klatka schodowa 1 30
1.2 Pomieszczenie nr 03 czytelnia 31 49
1.3 Sanitariaty, pom. nr 04, 05, 06 (środki inwestycyjne w związku z koniecznością dostosowania do obo-

wiązujących W.T. Prawa Budowlanego).
50 102

1.4 Pomieszczenie nr 07 biblioteka 103 114
1.5 Pomieszczenie nr 08 biblioteka 115 125
1.6 Pomieszczenie nr 09 biblioteka 126 148
1.7 Pomieszczenie nr 10 biblioteka 149 158
1.8 Pomieszczenie nr 11 biblioteka 159 165
1.9 Pomieszczenie nr 12 biblioteka 166 170

1.10 Pomieszczenie nr 13 - klatka schodowa 171 182
1.11 Sanitariaty, pom. nr 14, 15  (środki inwestycyjne w związku z koniecznością dostosowania do obowią-

zujących W.T.Prawa Budowlanego).
183 228

1.12 Pomieszczenie nr 16 - korytarz 229 244
1.13 Pomieszczenie nr 17 - korytarz 245 261

2 WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI 262 302
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MODERNIZACJA BIBLIOTEKI przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 POMIESZCZENIA BIBLIOTEKI

1.1 Pomieszczenie nr 02 - klatka schodowa
1

d.1.
1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 z demontażem
skrzydeł drzwiowych - drzwi d3

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.

1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 z demontażem
skrzydeł drzwiowych - drzwi d4

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1.

1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
z demontażem skrzydeł drzwiowych - drzwi d2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.

1

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych zimnych dwuskrzydłowych z samo-
zamykaczem zsynchronizowanym, pełnych, z ościeznicą, -  drzwi d3

m2

1.4*2 m2 2.800
RAZEM 2.800

5
d.1.

1

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych zimnych dwuskrzydłowych z samo-
zamykaczem zsynchronizowanym, z przeszkleniem P-0, ościeznicą, -  drzwi
d4

m2

2.1*2.4 m2 5.040
RAZEM 5.040

6
d.1.

1

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych zimnych jednoskrzydłowych, z sa-
mozamykaczem regulowanym w zawiasach  ościeznicą - drzwi - d2

m2

2*2.05 m2 4.100
RAZEM 4.100

7
d.1.

1

KNNR 3
0303-01

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej -
otwór pod drzwi d2 do wc dla osoby niepełnosprawnej

m3

1*0.5*2 m3 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.

1

KNR 4-01
0346-06

Wykucie gniazd o głębokość 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wej dla nadproży

gniazd.

2*3 gniazd. 6.000
RAZEM 6.000

9
d.1.

1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścia-
nach - wc dla osoby niepełnosprawnej - 3L19/120

m

3*1.2 m 3.600
RAZEM 3.600

10
d.1.

1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami - zamurowanie okna do pom. 06

m3

3.14*0.68*0.68/4*0.5 m3 0.181
RAZEM 0.181

11
d.1.

1

KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby i tapet ścian i sufitów m2

26*3.28+32.2 m2 117.480
RAZEM 117.480

12
d.1.

1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków  ścian i sufitów z poszpachlowaniem nierówności

m2

26*3.28+32.2 m2 117.480
RAZEM 117.480

13
d.1.

1

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) po zamurowaniu
otworów

m2

2*3.14*0.68*0.68/4 m2 0.726
RAZEM 0.726

14
d.1.

1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi -  - obrobienie ościeży

m

2*2+1.5+2*2.4+2+2*2+1+2*2+1 m 22.300
RAZEM 22.300
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15

d.1.
1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi -  - obrobienie ościeży po poszerzeniu otworu drzwio-
wego do pom.nr 08

m

2*2+1 m 5.000
RAZEM 5.000

16
d.1.

1

KNR K-04
0109-01

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o wielkości
kamienia 1,2 mm

m2

26*1.5 m2 39.000
RAZEM 39.000

17
d.1.

1

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

poz.12-poz.16 m2 78.480
RAZEM 78.480

18
d.1.

1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych  ścian i
sufitów- podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.17 m2 78.480
RAZEM 78.480

19
d.1.

1

KNP 02
1110-03.06

Dwukrotne ręczne szlifowanie wielobarwnej posadzki lastrykowej w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2

m2

32.2 m2 32.200
RAZEM 32.200

20
d.1.

1

KNR 4-01
1306-01
ST-0, SST-1

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów -
demontaż balustrady płycinowej drewnianej na słupkach stalowych (9 przęseł)

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

21
d.1.

1

KNR 2-02
1207-06
ST-0, SST-1

Balustrady schodowe nierdzewne z podziałem pionowym co 0,12m, wysokość
1,1m mocowane z boku do biegu

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

22
d.1.

1

KNR 2-02
1207-01
ST-0, SST-1

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śruba-
mi lub spawane

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

23
d.1.

1

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - wy-
miana
-wyłącznik 1-bieg. p.t.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

24
d.1.

1

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - wy-
miana
-wyłącznik schodowy  p.t.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.1.

1

KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

26
d.1.

1

KNNR 5
0507-02

Wymiana kinkietów ściennych na  chrom: - ilość żarówek 1x18w, IP44 monto-
wany w misjcu istn. lamp

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

27
d.1.

1

KNNR 5
0409-01

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) monto-
wanego w elewacji budynku, zasilanego z istn. instalacji gniazd wtykowych-
dostawa i montaż tablica przyzywowa - łączność radiowa do pom. nr 09

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.1.

1

KNR AT-27
0105-01

Ręczne wykucie bruzdy pod oświetlenie 6 reflektorów szynowych m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

29
d.1.

1

KNR AT-27
0105-04

Zasklepienie rysy m

10 m 10.000
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RAZEM 10.000

30
d.1.

1

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w betonie
-przewód YDY 3x1,5

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

1.2 Pomieszczenie nr 03 czytelnia
31

d.1.
2

KNR 4-01
0426-02

Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - de-
ska po obwodzie ściany

m2

(8+8.8+16.5)*0.25 m2 8.325
RAZEM 8.325

32
d.1.

2

KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby i tapet m2

61.3*3.28+146.11 <ściany + sufit> m2 347.174
-2*2.23*2.11 <okna> m2 -9.411
-2*1.56*1.92 <okna> m2 -5.990
-1*1.40*2.60 <drzwi> m2 -3.640
-1*1.40*2.00 <drzwi> m2 -2.800
-1*1.00*2.00 <drzwi> m2 -2.000
-1*0.68*1.00 <okienka> m2 -0.680

RAZEM 322.653
33

d.1.
2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.32 m2 322.653
RAZEM 322.653

34
d.1.

2

KNNR 3
0801-05

Rozebranie posadzki z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów - rozbiórka
parkietu w czytelni

m2

148-27 m2 121.000
RAZEM 121.000

35
d.1.

2

KNNR 3
0801-06

Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe) - rozbiórka parkietu w
czytelni

m2

poz.34 m2 121.000
RAZEM 121.000

36
d.1.

2

KNNR 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - pom. nr 03 m2

25.22+8.48 m2 33.700
RAZEM 33.700

37
d.1.

2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub
podłogach

m2

148 m2 148.000
RAZEM 148.000

38
d.1.

2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe - izolowanie podłoża

m2

148 m2 148.000
RAZEM 148.000

39
d.1.

2

KNNR 2
1202-01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro,
gr. 20 mm

m2

148 m2 148.000
RAZEM 148.000

40
d.1.

2

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gruboś-
ci o 10 mm
Krotność = 2

m2

148 m2 148.000
RAZEM 148.000

41
d.1.

2

KNNR 2
1203-02

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym.60x60 z pły-
tek typu GRES R-9

m2

148 m2 148.000
RAZEM 148.000

42
d.1.

2

KNNR 2
1203-03

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie m

61-(1.4+1.4+1) m 57.200
RAZEM 57.200
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43

d.1.
2

KNR K-04
0109-01

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o wielkości
kamienia 1,2 mm

m2

61.3-(2*1.5+1)*1.5 m2 55.300
RAZEM 55.300

44
d.1.

2

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

poz.32-poz.43 m2 267.353
RAZEM 267.353

45
d.1.

2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.44 m2 267.353
RAZEM 267.353

46
d.1.

2

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - wy-
miana
-wyłącznik 1-bieg. p.t.

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

47
d.1.

2

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - wy-
miana
-wyłącznik schodowy  p.t.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

48
d.1.

2

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 -
wymiana

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

49
d.1.

2

KNNR 9
0501-07

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych na czas
prowadzenia robót wykończeniowych

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

1.3 Sanitariaty, pom. nr 04, 05, 06 (środki inwestycyjne w związku z koniecznością dostosowania do obowiązu-
jących W.T. Prawa Budowlanego).

50
d.1.

3

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej - ścianki w  pom. dla niepełnosprawnych

m2

(2.16+1.03+2*1.22)*2+(1.02+0.42)*3.26 m2 15.954
RAZEM 15.954

51
d.1.

3

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm - fragment stropu w wc dla niepełnosprawnych

m3

1.4*0.7/2*0.15 m3 0.074
RAZEM 0.074

52
d.1.

3

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
z demontażem skrzydeł drzwiowych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

53
d.1.

3

KNNR 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

10.6<05>+2.9<04>+11.23<06> m2 24.730
RAZEM 24.730

54
d.1.

3

KNNR-W 3
0614-05

Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych m2

18.52*2 <05> m2 37.040
7.85*2 <04> m2 15.700
23.81*2 <06> m2 47.620

RAZEM 100.360
55

d.1.
3

KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - tynk odpadający pod płytkami

m2

poz.54 m2 100.360
RAZEM 100.360

56
d.1.

3

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

1.4*2*0.12 m3 0.336
RAZEM 0.336
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57

d.1.
3

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.54+2*1.4*2 m2 105.960
RAZEM 105.960

58
d.1.

3

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścia-
nach - przejście - 1L19/120 - poszerzenie drzwi do wc męskie

m

1*1.2 m 1.200
RAZEM 1.200

59
d.1.

3

KNR-W 4-02
0234-06

Demontaż urządzeń sanitarnych i podejść dopływowych i odpływowych - umy-
walka

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

60
d.1.

3

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych i podejść dopływowych i odpływowych - ustęp
z miską porcelanową

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

61
d.1.

3

KNR-W 4-02
0234-01

Demontaż urządzeń sanitarnych i podejść dopływowych i odpływowych - pisu-
ar

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

62
d.1.

3

KNR 2-02
1016-01
ST-0, SST-1

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie 100*200 dla
drzwi wewnątrzlokalowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.1.

3

KNR 2-02
1017-02
ST-0, SST-1

Skrzydła drzwiowe płytowe łazienkowe wewnętrzne jednodzielne pełne o po-
wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z nawiewem went.- drzwi d1.

m2

1*0.9*2 m2 1.800
RAZEM 1.800

64
d.1.

3

KNR 0-39
0115-01
ST-0, SST-1

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych  pod okładziną ceramiczną
płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z
włókniny

m2

5.84+10.92*2 m2 27.680
RAZEM 27.680

65
d.1.

3

KNNR 2
0604-01
ST-0, SST-1

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

11.51<05>+2.24<04>+11.26<06> m2 25.010
RAZEM 25.010

66
d.1.

3

KNNR 2
1202-02
ST-0, SST-1

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na
gładko, gr. 20 mm zbrojone siatką 150x150 dn6

m2

poz.65 m2 25.010
RAZEM 25.010

67
d.1.

3

KNNR 2
1208-01
ST-0, SST-1

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz
budynków pod płytki z kamieni sztucznych

m2

poz.65 m2 25.010
RAZEM 25.010

68
d.1.

3

KNR 0-12
1118-04
ST-0, SST-1

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

poz.65 m2 25.010
RAZEM 25.010

69
d.1.

3

KNR 0-12
0829-03
ST-0, SST-1

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25 x 36 cm - na klej m2

15.01*2.5 <05> m2 37.525
6.92*2.5 <04> m2 17.300
23.28*2.5 <06> m2 58.200

RAZEM 113.025
70

d.1.
3

KNR 0-14
2012-01
ST-0, SST-1

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi wodoopornych na ruszcie
krzyżowym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

11.51<05>+2.24<04>+11.26<06> m2 25.010
RAZEM 25.010

71
d.1.

3

KNR-W 2-02
1510-03
ST-0, SST-1

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2
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poz.70 m2 25.010

RAZEM 25.010
72

d.1.
3

KNR 2-02
1207-06
ST-0, SST-1

Pochwyty  ze stali nierdzewnej mocowane w ścianie dla niepełnosprawnych
stałe

m

3*0.9 m 2.700
RAZEM 2.700

73
d.1.

3

KNR 2-02
1207-06
ST-0, SST-1

Pochwyty ze stali nierdzewnej mocowane w ścianie dla niepełnosprawnych
uchylne

m

1*0.9 m 0.900
RAZEM 0.900

74
d.1.

3

KNR 2-15
0104-03
ST-0, SST-1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - lustro 60*40 zabezpieczo-
ne specjalną folią przed odpryskami w przypadku stłuczenia

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

75
d.1.

3

KNR 2-15
0104-03
ST-0, SST-1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka - pojemnik na
ręczniki papierowe  ze stali nierdzewnej

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

76
d.1.

3

KNR 2-15
0104-03
ST-0, SST-1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka - dozownik myd-
ła  ze stali nierdzewnej

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

77
d.1.

3

KNR 2-15/
GEBERIT
0202-02
ST-0, SST-1

Armatura miski ustępowe - pojemnik na duże role papieru toaletowego  ze stali
nierdzewnej

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

78
d.1.

3

KNR 2-15/
GEBERIT
0202-02
ST-0, SST-1

kosz do wc - stal nierdzewna matowa, stal nierdzewna matowa kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

79
d.1.

3

KNR 2-15/
GEBERIT
0202-02
ST-0, SST-1

Armatura miski ustępowe - szczotka do wc z uchwytem  ze stali nierdzewnej kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

80
d.1.

3

KNR 2-17
0138-01
ST-0, SST-3

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalo-
wych i aluminiowych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

81
d.1.

3

KNR 2-17
0113-02
ST-0, SST-3

Przewody wentylacyjne z spiro o śr.do 200 mm - podłączenie kratek wentyla-
cyjnych do trzonów

m2

3.14*0.2*0.2/4*2 m2 0.063
RAZEM 0.063

82
d.1.

3

KNNR 4
0233-03
ST-0, SST-3

Ustępy z płuczką ustępową typu "Geberit" z podłączeniem i sedesem przysto-
sowanym dla osób niepełnosprawnych.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.1.

3

KNNR 4
0230-01
ST-0, SST-3

Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

84
d.1.

3

KNNR 4
0137-01
ST-0, SST-3

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

85
d.1.

3

KNNR 4
0234-01
ST-0, SST-3

Pisuary pojedyncze z płuczką kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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86

d.1.
3

KNNR 4
0230-01
ST-0, SST-3

Umywalki pojedyncze porcelanowe z oparciem dla łokci dla osób niepełnos-
prawnych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

87
d.1.

3

KNNR 4
0137-03
ST-0, SST-3

Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15
mm - przystosowane dla osób niepełnosprawnych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

88
d.1.

3

KNNR 4
0218-01
ST-0, SST-3

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - wymiana istniejących szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

89
d.1.

3

KNR-W 2-15
0112-02
ST-0, SST-3

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

4*0.5+1*0.4 m 2.400
RAZEM 2.400

90
d.1.

3

KNR-W 2-15
0208-01
ST-0, SST-3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

4*0.5+1*0.4 m 2.400
RAZEM 2.400

91
d.1.

3

KNR-W 2-15
0208-03
ST-0, SST-3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

0.5 m 0.500
RAZEM 0.500

92
d.1.

3

KNR-W 2-15
0211-01
ST-0, SST-3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych - podłaczenie do istn. odpływu

podej.

5 podej. 5.000
RAZEM 5.000

93
d.1.

3

KNR-W 2-15
0211-03
ST-0, SST-3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych - podłaczenie do istn. odpływu

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

94
d.1.

3

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - wy-
miana
-wyłącznik 1-bieg. p.t.

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

95
d.1.

3

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - wy-
miana
-wyłącznik schodowy  p.t.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

96
d.1.

3

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 -
wymiana

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

97
d.1.

3

KNNR 5
0111-01

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże betono-
we - montowany po ścianie do rozprowadzenia przewodów zasilajacych świet-
lówki
-korytko PCW 60x40

m

15*3 m 45.000
RAZEM 45.000

98
d.1.

3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych z podłączeniem do wymienianych łączników
-przewód YDY 3x1,5

m

15*3 m 45.000
RAZEM 45.000

99
d.1.

3

KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

100
d.1.

3

KNNR 5
0512-06

Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręca-
ne przelotowe 2x40 W
-oprawa FWG 2x18

kpl.

15 kpl. 15.000
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RAZEM 15.000

101
d.1.

3

KNNR 5
0205-01
ST-0, SST-3

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - pod podłączenie wentylatora
edm60 do łącznika oświetlenia

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

102
d.1.

3

KNR 2-17
0147-02
ST-0, SST-3

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr.do 500 mm - wentylator
kołowy edm60

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.4 Pomieszczenie nr 07 biblioteka
103
d.1.

4

KNR 4-01
0426-03

Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub
półwpust - rozbiórka boazerii ściennej przy wejściu

m2

4.86*2 m2 9.720
RAZEM 9.720

104
d.1.

4

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - pomiędzy pomieszczenia-
mi 07 i 10

m3

2.95*3.22 m3 9.499
RAZEM 9.499

105
d.1.

4

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.54+2*1.4*2+2*poz.104 m2 124.958
RAZEM 124.958

106
d.1.

4

KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby i tapet ze ścian i sufitu m2

53*3.58-(2*2*2.55+1.5*2.1)+96.17 m2 272.560
RAZEM 272.560

107
d.1.

4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków ścian i sufitu z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.106+96.17 m2 368.730
RAZEM 368.730

108
d.1.

4

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

poz.106+96.17 m2 368.730
RAZEM 368.730

109
d.1.

4

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych  ścian i sufitu z gruntowaniem w kolorach szarych i jasnych be-
żowych np. RAL 080 80 30

m2

poz.107+96.17 m2 464.900
RAZEM 464.900

110
d.1.

4

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
z demontażem skrzydeł drzwiowych - drzwi d3

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

111
d.1.

4

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych zimnych dwuskrzydłowych z samo-
zamykaczem zsynchronizowanym, z przeszkleniem P-0, ościeznicą, -  drzwi
d3

m2

1.4*2 m2 2.800
RAZEM 2.800

112
d.1.

4

KNR 2-02
2011-01

Okładziny ścian panelami akustycznymi klasy A, zmywalnymi pionowo na tyn-
ku

m2

4*3.58 m2 14.320
RAZEM 14.320

113
d.1.

4

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - wy-
miana
-wyłącznik 1-bieg. p.t.

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

114
d.1.

4

KNNR 9
0501-07

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych na czas
prowadzenia robót wykończeniowych

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

1.5 Pomieszczenie nr 08 biblioteka
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115
d.1.

5

KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby i tapet ze ścian i sufitu m2

30.1*3.22-(3*2.23*2.13+0.9*2.05+2.5*3.22+2*3.22)+48.59 m2 114.927
RAZEM 114.927

116
d.1.

5

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie ścian i sufitu  farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.115+48.59 m2 163.517
RAZEM 163.517

117
d.1.

5

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

2*1*2*0.12 m3 0.480
RAZEM 0.480

118
d.1.

5

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

2*1*2*0.12 m2 0.480
RAZEM 0.480

119
d.1.

5

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

poz.116+48.59 m2 212.107
RAZEM 212.107

120
d.1.

5

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podło-
ży gipsowych  ścian i sufitu z gruntowaniem w kolorach szarych i jasnych be-
żowych np. RAL 080 80 30

m2

poz.116+48.59 m2 212.107
RAZEM 212.107

121
d.1.

5

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - wy-
miana
-wyłącznik 1-bieg. p.t.

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

122
d.1.

5

KNR-W 2-05
0904-04

Rozbiórka drewnianej osłony karniszy m

3*2.3 m 6.900
RAZEM 6.900

123
d.1.

5

KNR 2-02
1021-04

Rolety okienne - typu "dzień-noc" m2

3*2.23*2.13 m2 14.250
RAZEM 14.250

124
d.1.

5

KNNR-W 3
0409-01

Cięcie elementów konstrukcji żelbetowych piłami diamentowymi przy zbrojeniu
pojedynczym - przycięcie wystających parapetów lastrykowych

cm2

3*240*4 cm2 2880.000
RAZEM 2880.000

125
d.1.

5

KNNR 9
0501-07

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych na czas
prowadzenia robót wykończeniowych

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

1.6 Pomieszczenie nr 09 biblioteka
126
d.1.

6

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej - ścianki w  pom. dla niepełnosprawnych

m2

5.25*3.22-1*2 m2 14.905
RAZEM 14.905

127
d.1.

6

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
z demontażem skrzydeł drzwiowych - drzwi d2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

128
d.1.

6

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

5.25*3.22-1*2 m3 14.905
RAZEM 14.905

129
d.1.

6

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

1*(5.25*3.22-1*2) m2 14.905
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RAZEM 14.905

130
d.1.

6

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi -  - obrobienie ościeży

m

2*2+1 m 5.000
RAZEM 5.000

131
d.1.

6

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych zimnych jednoskrzydłowych, z sa-
mozamykaczem regulowanym w zawiasach  ościeznicą - drzwi - d2

m2

1*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

132
d.1.

6

ZKNR C-2
0615-02

System parkietowy. Uzupełnienie parkietu w posadzce do 5 m2 w jednym
miejscu - deszczułki - wmiejscu rozebranej ścianki

m2

5.25*0.15 m2 0.788
RAZEM 0.788

133
d.1.

6

ZKNR C-2
0614-08

System parkietowy. Cyklinowanie wkończeniowe, parkiet mozaikowy, po-
mieszczenie powyżej 8 m2 (w całym pomieszczeniu nr 09)

m2

26.6 m2 26.600
RAZEM 26.600

134
d.1.

6

ZKNR C-2
0616-01

System parkietowy. Lakierowanie ze stosowaniem podkładu (w całym po-
mieszczeniu nr 09)

m2

26.6 m2 26.600
RAZEM 26.600

135
d.1.

6

ZKNR C-2
0616-07

System parkietowy. Pastowanie i froterowanie (w całym pomieszczeniu nr 09) m2

26.6 m2 26.600
RAZEM 26.600

136
d.1.

6

KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby i tapet ze ścian i sufitu m2

20.74*3.22-(2.23*2.13+2*1*2)+26.6 m2 84.633
RAZEM 84.633

137
d.1.

6

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków ścian i sufitu z poszpachlowaniem nierówności

m2

20.74*3.22-(2.23*2.13+2*1*2)+26.6 m2 84.633
RAZEM 84.633

138
d.1.

6

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

20.74*3.22-(2.23*2.13+2*1*2)+26.6 m2 84.633
RAZEM 84.633

139
d.1.

6

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych ścian i sufitu z gruntowaniem w kolorach szarych i jasnych be-
żowych np. RAL 080 80 30

m2

20.74*3.22-(2.23*2.13+2*1*2)+26.6 m2 84.633
RAZEM 84.633

140
d.1.

6

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - wy-
miana
-wyłącznik 1-bieg. p.t.

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

141
d.1.

6

KNR-W 2-05
0904-04

Rozbiórka drewnianej osłony karniszy m

1*2.3 m 2.300
RAZEM 2.300

142
d.1.

6

KNR 2-02
1021-04

Rolety okienne - typu "dzień-noc" m2

1*2.23*2.13 m2 4.750
RAZEM 4.750

143
d.1.

6

KNNR-W 3
0409-01

Cięcie elementów konstrukcji żelbetowych piłami diamentowymi przy zbrojeniu
pojedynczym - przycięcie wystających parapetów lastrykowych

cm2

1*240*4 cm2 960.000
RAZEM 960.000

144
d.1.

6

KNNR 9
0501-07

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych na czas
prowadzenia robót wykończeniowych

szt.

2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000

145
d.1.

6

KNNR 5
0409-02

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - dosta-
wa i montaż aparat odbiorczy - łączność radiowa

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

146
d.1.

6

KNR AT-27
0105-01

Ręczne wykucie bruzdy pod oświetlenie 6 reflektorów szynowych m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

147
d.1.

6

KNR AT-27
0105-04

Zasklepienie rysy m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

148
d.1.

6

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w betonie
-przewód YDY 3x1,5

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

1.7 Pomieszczenie nr 10 biblioteka
149
d.1.

7

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) na nowo wymuro-
wanej ścianie

m2

1*(5.25*3.22-1*2) m2 14.905
RAZEM 14.905

150
d.1.

7

KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby i tapet ze ścian i sufitu m2

20*3.22-(2.23*2.13+3*1*2)+17.1 m2 70.750
RAZEM 70.750

151
d.1.

7

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie ścian i sufitu  farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

20*3.22-(2.23*2.13+3*1*2)+17.1 m2 70.750
RAZEM 70.750

152
d.1.

7

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

20*3.22-(2.23*2.13+3*1*2)+17.1 m2 70.750
RAZEM 70.750

153
d.1.

7

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podło-
ży gipsowych  ścian i sufitu z gruntowaniem w kolorach szarych i jasnych be-
żowych np. RAL 080 80 30

m2

20*3.22-(2.23*2.13+3*1*2)+17.1 m2 70.750
RAZEM 70.750

154
d.1.

7

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - wy-
miana
-wyłącznik 1-bieg. p.t.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

155
d.1.

7

KNR-W 2-05
0904-04

Rozbiórka drewnianej osłony karniszy m

1*2.3 m 2.300
RAZEM 2.300

156
d.1.

7

KNR 2-02
1021-04

Rolety okienne - typu "dzień-noc" m2

1*2.23*2.13 m2 4.750
RAZEM 4.750

157
d.1.

7

KNNR-W 3
0409-01

Cięcie elementów konstrukcji żelbetowych piłami diamentowymi przy zbrojeniu
pojedynczym - przycięcie wystających parapetów lastrykowych

cm2

1*240*4 cm2 960.000
RAZEM 960.000

158
d.1.

7

KNNR 9
0501-07

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych na czas
prowadzenia robót wykończeniowych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

1.8 Pomieszczenie nr 11 biblioteka
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159
d.1.

8

KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby i tapet ze ścian i sufitu m2

19.4*3.22-(3*1.56*0.98+1*2) m2 55.882
RAZEM 55.882

160
d.1.

8

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie ścian i sufitu  farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

20*3.22-(2.23*2.13+3*1*2) m2 53.650
RAZEM 53.650

161
d.1.

8

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

20*3.22-(2.23*2.13+3*1*2) m2 53.650
RAZEM 53.650

162
d.1.

8

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podło-
ży gipsowych  ścian i sufitu z gruntowaniem w kolorach szarych i jasnych be-
żowych np. RAL 080 80 30

m2

20*3.22-(2.23*2.13+3*1*2)+17.1 m2 70.750
RAZEM 70.750

163
d.1.

8

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - wy-
miana
-wyłącznik 1-bieg. p.t.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

164
d.1.

8

KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

165
d.1.

8

KNNR 5
0512-06

Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręca-
ne przelotowe 2x40 W
-oprawa FWG 2x18 (pomieszczenie ze zlewozmywakiem)

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

1.9 Pomieszczenie nr 12 biblioteka
166
d.1.

9

KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby i tapet ze ścian i sufitu m2

11.3*3.22-(1*2)+6.55 m2 40.936
RAZEM 40.936

167
d.1.

9

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie ścian i sufitu  farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

11.3*3.22-(1*2)+6.55 m2 40.936
RAZEM 40.936

168
d.1.

9

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

11.3*3.22-(1*2)+6.55 m2 40.936
RAZEM 40.936

169
d.1.

9

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podło-
ży gipsowych  ścian i sufitu z gruntowaniem w kolorach szarych i jasnych be-
żowych np. RAL 080 80 30

m2

11.3*3.22-(1*2)+6.55 m2 40.936
RAZEM 40.936

170
d.1.

9

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - wy-
miana
-wyłącznik 1-bieg. p.t.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.10 Pomieszczenie nr 13 - klatka schodowa
171
d.1.

10

KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby i tapet ścian i sufitów m2

23.16*2.72+24 m2 86.995
RAZEM 86.995

172
d.1.

10

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków  ścian i sufitówz poszpachlowaniem nierówności

m2

23.16*2.72+24 m2 86.995
RAZEM 86.995

173
d.1.

10

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi -  - obrobienie ościeży

m
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2*(2*2+1) m 10.000

RAZEM 10.000
174
d.1.

10

KNR K-04
0109-01

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o wielkości
kamienia 1,2 mm

m2

23.16-(1.5+4*1)*1.5 m2 14.910
RAZEM 14.910

175
d.1.

10

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

poz.172-poz.174 m2 72.085
RAZEM 72.085

176
d.1.

10

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych  ścian i
sufitów - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.175 m2 72.085
RAZEM 72.085

177
d.1.

10

KNP 02
1110-03.06

Dwukrotne ręczne szlifowanie wielobarwnej posadzki lastrykowej w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2

m2

22 m2 22.000
RAZEM 22.000

178
d.1.

10

KNR 4-01
1306-01
ST-0, SST-1

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów -
demontaż balustrady płycinowej drewnianej na słupkach stalowych (9 przęseł)

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

179
d.1.

10

KNR 2-02
1207-06
ST-0, SST-1

Balustrady schodowe nierdzewne z podziałem pionowym co 0,12m, wysokość
1,1m mocowane z boku do biegu

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

180
d.1.

10

KNR 2-02
1207-01
ST-0, SST-1

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śruba-
mi lub spawane

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

181
d.1.

10

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - wy-
miana
-wyłącznik 1-bieg. p.t.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

182
d.1.

10

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - wy-
miana
-wyłącznik schodowy  p.t.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.11 Sanitariaty, pom. nr 14, 15  (środki inwestycyjne w związku z koniecznością dostosowania do obowiązują-
cych W.T.Prawa Budowlanego).

183
d.1.

11

KNR 4-01
0426-04

Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnio-
nych - rozbiórka istn. ścianek kabin z płyt drewnianych
Krotność = 2

m2

(1.22+18.7)*2 m2 39.840
RAZEM 39.840

184
d.1.

11

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - pas na-
świtlający pomiędzy pom. 14 i 15

m2

3.2*0.6 m2 1.920
RAZEM 1.920

185
d.1.

11

KNR 0-19
1024-10

Montaż ścianek aluminiowych oszklonych ze szkłem bezpiecznym - pas na-
świtlający pomiędzy pom. 14 i 15 - okno nr 1.

m2

3.2*0.6 m2 1.920
RAZEM 1.920

186
d.1.

11

KNNR 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

5.98+6.02 m2 12.000
RAZEM 12.000

187
d.1.

11

KNNR-W 3
0614-05

Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych
Krotność = 2

m2

10.14*2-(1*2) m2 18.280
RAZEM 18.280
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188
d.1.

11

KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - tynk odpadający pod płytkami
Krotność = 2

m2

10.14*2-(1*2) m2 18.280
RAZEM 18.280

189
d.1.

11

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
Krotność = 2

m3

10.14*2-(1*2) m3 18.280
RAZEM 18.280

190
d.1.

11

KNR 4-01
0346-06

Wykucie gniazd o głębokość 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wej dla nadproży

gniazd.

2*1 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000

191
d.1.

11

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
z demontażem skrzydeł drzwiowych - drzwi d1

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

192
d.1.

11

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścia-
nach - przejście - 1L19/120 - poszerzenie drzwi do wc

m

2*1.2 m 2.400
RAZEM 2.400

193
d.1.

11

KNR 2-02
1016-01
ST-0, SST-1

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie 100*200 dla
drzwi wewnątrzlokalowych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

194
d.1.

11

KNR 2-02
1017-02
ST-0, SST-1

Skrzydła drzwiowe płytowe łazienkowe wewnętrzne jednodzielne pełne o po-
wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z nawiewem went.- drzwi d1.

m2

2*0.9*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

195
d.1.

11

KNR-W 4-02
0234-06

Demontaż urządzeń sanitarnych i podejść dopływowych i odpływowych - umy-
walka

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

196
d.1.

11

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych i podejść dopływowych i odpływowych - ustęp
z miską porcelanową

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

197
d.1.

11

KNR 0-39
0115-01
ST-0, SST-1

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych  pod okładziną ceramiczną
płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z
włókniny
Krotność = 2

m2

10.14*2.5-(1*2+3.2*0.6) m2 21.430
RAZEM 21.430

198
d.1.

11

KNNR 2
0604-01
ST-0, SST-1

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

5.98+6.05 m2 12.030
RAZEM 12.030

199
d.1.

11

KNNR 2
1202-02
ST-0, SST-1

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na
gładko, gr. 20 mm zbrojone siatką 150x150 dn6

m2

5.98+6.05 m2 12.030
RAZEM 12.030

200
d.1.

11

KNNR 2
1208-01
ST-0, SST-1

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz
budynków pod płytki z kamieni sztucznych

m2

5.98+6.05 m2 12.030
RAZEM 12.030

201
d.1.

11

KNR 0-12
1118-04
ST-0, SST-1

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

5.98+6.05 m2 12.030
RAZEM 12.030

202
d.1.

11

KNR 0-12
0829-03
ST-0, SST-1

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25 x 36 cm - na klej
Krotność = 2

m2

10.14*2.5-(1*2+3.2*0.6) m2 21.430
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RAZEM 21.430

203
d.1.

11

KNR 0-14
2012-01
ST-0, SST-1

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi wodoopornych na ruszcie
krzyżowym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

5.98+6.05 m2 12.030
RAZEM 12.030

204
d.1.

11

KNR-W 2-02
1510-03
ST-0, SST-1

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

5.98+6.05 m2 12.030
RAZEM 12.030

205
d.1.

11

KNR 2-15/
GEBERIT
0204-01

system kabin z laminatu 1.3x1.10x2,00 z drzwiami na podwyższeniu 15cm z
gałką

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

206
d.1.

11

KNR 2-15
0104-03
ST-0, SST-1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustro 60*40 zabezpieczone
specjalną folią przed odpryskami w przypadku stłuczenia

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

207
d.1.

11

KNR 2-15
0104-03
ST-0, SST-1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka - pojemnik na
ręczniki papierowe  ze stali nierdzewnej

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

208
d.1.

11

KNR 2-15
0104-03
ST-0, SST-1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka - dozownik myd-
ła  ze stali nierdzewnej

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

209
d.1.

11

KNR 2-15/
GEBERIT
0202-02
ST-0, SST-1

Armatura miski ustępowe - pojemnik na duże role papieru toaletowego  ze stali
nierdzewnej

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

210
d.1.

11

KNR 2-15/
GEBERIT
0202-02
ST-0, SST-1

kosz do wc - stal nierdzewna matowa, stal nierdzewna matowa kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

211
d.1.

11

KNR 2-15/
GEBERIT
0202-02
ST-0, SST-1

Armatura miski ustępowe - szczotka do wc z uchwytem  ze stali nierdzewnej kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

212
d.1.

11

KNR 2-17
0138-01
ST-0, SST-3

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalo-
wych i aluminiowych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

213
d.1.

11

KNR 2-17
0113-02
ST-0, SST-3

Przewody wentylacyjne z spiro o śr.do 200 mm - podłączenie kratek wentyla-
cyjnych do trzonów

m2

3.14*0.2*0.2/4*4 m2 0.126
RAZEM 0.126

214
d.1.

11

KNNR 4
0233-03
ST-0, SST-3

Ustępy z płuczką ustępową typu "Geberit" ze stelażem i podłączeniem kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

215
d.1.

11

KNNR 4
0230-01
ST-0, SST-3

Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

216
d.1.

11

KNNR 4
0137-01
ST-0, SST-3

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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217
d.1.

11

KNNR 4
0218-01
ST-0, SST-3

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - wymiana istniejących szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

218
d.1.

11

KNR-W 2-15
0112-02
ST-0, SST-3

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

4*1.5 m 6.000
RAZEM 6.000

219
d.1.

11

KNR-W 2-15
0208-03
ST-0, SST-3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

2*1 m 2.000
RAZEM 2.000

220
d.1.

11

KNR-W 2-15
0211-01
ST-0, SST-3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych - podłaczenie do istn. odpływu

podej.

4 podej. 4.000
RAZEM 4.000

221
d.1.

11

KNR-W 2-15
0211-03
ST-0, SST-3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych - podłaczenie do istn. odpływu

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

222
d.1.

11

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - wy-
miana
-wyłącznik schodowy  p.t.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

223
d.1.

11

KNNR 5
0111-01

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże betono-
we - montowany po ścianie do rozprowadzenia przewodów zasilajacych świet-
lówki
-korytko PCW 60x40

m

2*3 m 6.000
RAZEM 6.000

224
d.1.

11

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych z podłączeniem do wymienianych łączników
-przewód YDY 3x1,5

m

2*7 m 14.000
RAZEM 14.000

225
d.1.

11

KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

226
d.1.

11

KNNR 5
0512-06

Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręca-
ne przelotowe 2x40 W
-oprawa FWG 2x26

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

227
d.1.

11

KNNR 5
0205-01
ST-0, SST-3

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - pod podłączenie wentylatora
edm60 do łącznika oświetlenia

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

228
d.1.

11

KNR 2-17
0147-02
ST-0, SST-3

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr.do 500 mm - wentylator
kołowy edm60

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.12 Pomieszczenie nr 16 - korytarz
229
d.1.

12

KNNR-W 3
0409-01

Cięcie elementów konstrukcji żelbetowych piłami diamentowymi przy zbrojeniu
pojedynczym - przycięcie wystających parapetów lastrykowych

cm2

1*240*4 cm2 960.000
RAZEM 960.000

230
d.1.

12

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
z demontażem skrzydeł drzwiowych - drzwi d2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

231
d.1.

12

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru  krat drzwiowych do 2 m2 z demontażem skrzydeł drzwiowych
- drzwi d2

szt.
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2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
232
d.1.

12

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi -  - obrobienie ościeży

m

2*(2*2+1) m 10.000
RAZEM 10.000

233
d.1.

12

KNR 2-02
1016-01
ST-0, SST-1

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie 90*200 dla
drzwi wewnątrzlokalowych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

234
d.1.

12

KNR 2-02
1017-02
ST-0, SST-1

Skrzydła drzwiowe stalowe z okleiną jednodzielne pełne o powierzchni ponad
1.6 m2 fabrycznie wykończone z nawiewem went.- drzwi d5.

m2

2*0.9*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

235
d.1.

12

KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby i tapet ścian i sufitów m2

37.08*3.22+34 m2 153.398
RAZEM 153.398

236
d.1.

12

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków  ścian i sufitówz poszpachlowaniem nierówności

m2

37.08*3.22+34 m2 153.398
RAZEM 153.398

237
d.1.

12

KNR K-04
0109-01

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o wielkości
kamienia 1,2 mm

m2

(37.08-4*1)*1.5 m2 49.620
RAZEM 49.620

238
d.1.

12

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

poz.236-poz.237 m2 103.778
RAZEM 103.778

239
d.1.

12

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych  ścian i
sufitów - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.238 m2 103.778
RAZEM 103.778

240
d.1.

12

KNP 02
1110-03.06

Dwukrotne ręczne szlifowanie wielobarwnej posadzki lastrykowej w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2

m2

34 m2 34.000
RAZEM 34.000

241
d.1.

12

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 z demontażem
skrzydeł drzwiowych - drzwi d3

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

242
d.1.

12

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych zimnych dwuskrzydłowych z samo-
zamykaczem zsynchronizowanym, pełnych, z ościeznicą, -  drzwi d3

m2

1.4*2 m2 2.800
RAZEM 2.800

243
d.1.

12

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - wy-
miana
-wyłącznik 1-bieg. p.t.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

244
d.1.

12

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - wy-
miana
-wyłącznik schodowy  p.t.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.13 Pomieszczenie nr 17 - korytarz
245
d.1.

13

KNR 4-01
0427-05

Rozebranie ścianek działowych przeszklonych z łat i rygli m2

(4.40+2.52)*3.62 m2 25.050
RAZEM 25.050
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246
d.1.

13

KNR 4-01
0426-02

Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - de-
ska po obwodzie ściany

m2

(7+8.8)*0.25 m2 3.950
RAZEM 3.950

247
d.1.

13

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 z demontażem
skrzydeł drzwiowych - drzwi d2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

248
d.1.

13

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych zimnych jednoskrzydłowych, z sa-
mozamykaczem regulowanym w zawiasach  ościeznicą - drzwi - d2

m2

2*2.05 m2 4.100
RAZEM 4.100

249
d.1.

13

KNR 0-19
1024-10

Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie ze szkłem bezpiecznym
- w miejscu rozebranej ścianki drewnianej na piętrze

m2

(4.40+2.52)*3.62-poz.248 m2 20.950
RAZEM 20.950

250
d.1.

13

KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby i tapet ścian i sufitów m2

32.92*3.62+42.04 m2 161.210
RAZEM 161.210

251
d.1.

13

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków  ścian i sufitów z poszpachlowaniem nierówności

m2

32.92*3.62+42.04 m2 161.210
RAZEM 161.210

252
d.1.

13

KNR K-04
0109-01

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o wielkości
kamienia 1,2 mm

m2

(32.92-3*1.5)*1.5 m2 42.630
RAZEM 42.630

253
d.1.

13

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

poz.251-poz.252 m2 118.580
RAZEM 118.580

254
d.1.

13

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych  ścian i
sufitów - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.253 m2 118.580
RAZEM 118.580

255
d.1.

13

KNP 02
1110-03.06

Dwukrotne ręczne szlifowanie wielobarwnej posadzki lastrykowej w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2

m2

42 m2 42.000
RAZEM 42.000

256
d.1.

13

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - wy-
miana
-wyłącznik 1-bieg. p.t.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

257
d.1.

13

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - wy-
miana
-wyłącznik schodowy  p.t.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

258
d.1.

13

KNR AT-27
0105-01

Ręczne wykucie bruzdy pod oświetlenie 6 reflektorów szynowych m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

259
d.1.

13

KNR AT-27
0105-04

Zasklepienie rysy m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

260
d.1.

13

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w betonie
-przewód YDY 3x1,5

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000
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261
d.1.

13

KNNR 5
0512-06

Montaż systemu 6 reflektorów szynowych z podłączeniem do istn. łącznika. kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

2 WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI
262
d.2

Kalkulacja
własna

1 (07). Rozsuwana biblioteczka dla dzieci w formie "miś". szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

263
d.2

Kalkulacja
własna

2 (07). Regały na książki dla dzieci. Wymiary: 1,5x1,0x0,4m. szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

264
d.2

Kalkulacja
własna

3 (07). Regały na książki dla młodzieży. Wymiary: 1,2x1,6x0,5m szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

265
d.2

Kalkulacja
własna

4 (07). Zabawka edukacyjna  biedronka-labirynt. Wymiary: 29 x 20,5 x 30 cm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

266
d.2

Kalkulacja
własna

5 (07). Stolik+2 krzesła  dla dzieci.
Wymiary: 
- stolik wys. 55cm, blat 70x70cm
- krzesełko wys. 55cm, siedzisko 30x30cm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

267
d.2

Kalkulacja
własna

6 (07). Pufa dla dzieci.
Wymiary zewnętrzne: 35cm x 35cm x 15-18cm

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

268
d.2

Kalkulacja
własna

7 (07). Pufa STAR 
szerokość siedziska: 85 cm
wysokość do siedziska: 90 cm
wypełnienie: styropianowy graulat 300 litrów

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

269
d.2

Kalkulacja
własna

8 (07). Regały podwójne dla dorosłych. 
Wymiary 0,8x0,58x1,86m.

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

270
d.2

Kalkulacja
własna

9 (07). Ekran projekcyjny na stojaku 150x114 cm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

271
d.2

Kalkulacja
własna

10 (07). Projektor szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

272
d.2

Kalkulacja
własna

11 (07). Skrzynia drewniana na książki dla młodzieży. szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

273
d.2

Kalkulacja
własna

12 (07). Regały pojedyńcze dla dorosłych. szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

274
d.2

Kalkulacja
własna

13 (07). Aparat cyfrowy szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

275
d.2

Kalkulacja
własna

1 (08). Stolik pod komputer 1 osobowy. Wym.: wys.76 x szer. 91 x gł. 61 cm. szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

276
d.2

Kalkulacja
własna

2 (08). Krzesło do stanowiska komputerowego szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

277
d.2

Kalkulacja
własna

3 (08). Regały na nowości książkowe szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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278
d.2

Kalkulacja
własna

4 (08). Lada biblioteczna. Wymiary 320x 180, (wys.-75 część niższa, 130 -
część wyższa).

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

279
d.2

Kalkulacja
własna

5 (08). Krzesło biurowe szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

280
d.2

Kalkulacja
własna

6 (08). Biurko na stelażach ramowych. Wymiary 80x70, wysokość: 75cm. szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

281
d.2

Kalkulacja
własna

7 (08). Krzesło biurowe - kolor beż. szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

282
d.2

Kalkulacja
własna

8 (08). Telefaks z bezprzewodową słuchawką szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

283
d.2

Kalkulacja
własna

9 (08). Regały ekspozycyjny na czasopisma. Wymiary 80 x 36cm, wysokość:
186cm.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

284
d.2

Kalkulacja
własna

10 (08). Komputer wraz z monitorem, klawiaturą i myszką. szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

285
d.2

Kalkulacja
własna

1 (09). Szafy stalowe z drzwiami żaluzjowymi 
Wymiary: 100x43cm, wysokość: 199cm.
Pojemność: 5 segregatorów.
Ilość półek|: 5

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

286
d.2

Kalkulacja
własna

2 (09). Szafy stalowe z drzwiami żaluzjowymi 
Wymiary: 100x43cm, wysokość: 199cm.
Ilość półek|: 4 + przedział na ubranie

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

287
d.2

Kalkulacja
własna

3 (09). Krzesło biurowe szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

288
d.2

Kalkulacja
własna

4 (09). Biurko na stelażach stalowych. Wymiary 140x(105 - część szersza, 70
- część węższa), wysokość 75cm. Odmiana lewa.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

289
d.2

Kalkulacja
własna

5 (09). Biurko na stelażach stalowych. Wymiary 140x(105 - część szersza, 70
- część węższa), wysokość 75cm. Odmiana prawa

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

290
d.2

Kalkulacja
własna

6 (09). Kontener. Wymiary: 43x50x75cm. Konstrukcja mobilna na kółkach. szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

291
d.2

Kalkulacja
własna

7 (09). Stół na nogach stalowych. Wymiary 140x70, wysokość 75cm. szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

292
d.2

Kalkulacja
własna

8 (09). Niszczarka szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

293
d.2

Kalkulacja
własna

9 (09). Laptop szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

294
d.2

Kalkulacja
własna

1 (03). Sofa 2 osobowa szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

295
d.2

Kalkulacja
własna

2 (03). Fotel 1 osobowy szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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296
d.2

Kalkulacja
własna

3 (03). Stoliki czytelnicze. Wymiary 120x70, wysokość 75cm. szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

297
d.2

Kalkulacja
własna

4 (03). Regał z czasopismami lub na książki szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

298
d.2

Kalkulacja
własna

5 (03). Expres do kawy szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

299
d.2

Kalkulacja
własna

6 (03). Szafka pod expres do kawy. Wymiary 140x70, wysokość 75cm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

300
d.2

Kalkulacja
własna

7 (03). Lada biblioteczna. Wymiary: 200x200 (wys.-75 część niższa, 130 -
część wyższa).

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

301
d.2

Kalkulacja
własna

8 (03). Krzesło biurowe szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

302
d.2

Kalkulacja
własna

9 (03). Schodołaz dla osób niepełnosprawnych. szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

- 27 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 12084 Użytkownik: INFO-PROJEKT


