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remiza strazacka Przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
budynek stra żnicy OSP

1 UWAGA
1

d.1
Podane podstawy wycen w przedmiarze robót nie są obligatoryjne, mają jedy-
nie charakter informacyjny mający na celu scharakteryzowanie zakresu i tech-
nologii robót. Wykonawca może zastosować dowolny sposób wyceny.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 ROBOTY ZIEMNE
2

d.2
KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

0.033 ha 0.033
RAZEM 0.033

3
d.2

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek - humus przeznaczony do zagospodarowania na działce

m2

512.50 m2 512.500
RAZEM 512.500

4
d.2

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości za następne 25 cm (do grubości 40 cm)
Krotność = 5

m2

512.50 m2 512.500
RAZEM 512.500

5
d.2

KNR 2-01
0233-01

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW
(75 KM) w gruncie kat. I-II

m2

350.00 m2 350.000
RAZEM 350.000

6
d.2

KNR 2-01
0205-01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-
II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - przy-
jęto 70 % całego wykopu

m3

136.503 m3 136.503
RAZEM 136.503

7
d.2

KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) - przyjęto 30 % całego wyko-
pu

m3

58.501 m3 58.501
RAZEM 58.501

8
d.2

KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)
- wykopy pod stopy fundamentowe Sf 4 do Sf8

m3

20.02 m3 20.020
RAZEM 20.020

9
d.2

KNR 2-01
0307-05

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za każde dalsze 10m prze-
wozu lub za każdy 1m różnicy wys.przy przew.pod górę (kat.gr.I-II) na odleg-
łość 20,0 mb

m3

20.02 m3 20.020
RAZEM 20.020

10
d.2

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

138.60 m3 138.600
RAZEM 138.600

3 ŁAWY, STOPY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE
11

d.3
KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym pod ławy i stopy
fundamentowe - z betonu C8/10

m3

13.984 m3 13.984
RAZEM 13.984

12
d.3

KNR-W 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych betonowych - izolacja pomiędzy podkładem a ławą i stopami
fundamentowymi

m2

104.147 m2 104.147
RAZEM 104.147

13
d.3

KNR-W 2-02
0232-01

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0.6 m w desko-
waniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem -
ława Ł1 i Ł2 z betonu C16/20

m3

12.057 m3 12.057
RAZEM 12.057

14
d.3

KNR-W 2-02
0232-01

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0.6 m w desko-
waniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem -
pod ścianki działowe

m3

5.446 m3 5.446
RAZEM 5.446

15
d.3

KNR-W 2-02
0233-01

Stopy fundamentowe prostokątne o objętości do 0.5 m3 w deskowaniu U-Form
- transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem - stopy Sf8 z be-
tonu C16/20

m3

0.36 m3 0.360
RAZEM 0.360
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.3
KNR-W 2-02
0233-02

Stopy fundamentowe prostokątne o objętości do 0.8 m3 w deskowaniu U-Form
- transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem - stopy Sf4 do
Sf7 z betonu C16/20

m3

2.853 m3 2.853
RAZEM 2.853

17
d.3

KNR-W 2-02
0233-03

Stopy fundamentowe prostokątne o objętości do 1.5 m3 w deskowaniu U-Form
- transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem - stopy Sf1 i Sf2
z betonu C16/20

m3

26.388 m3 26.388
RAZEM 26.388

18
d.3

KNR-W 2-02
0234-01

Ściany betonowe grubości 20 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu U-Form -
transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem z betonu C12/15
wibrowany

m2

123.344 m2 123.344
RAZEM 123.344

19
d.3

KNR-W 2-02
0234-05

Ściany betonowe w deskowaniu U-Form - dodatek za każdy następny cm gru-
bości - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem - do gru-
bości 30 cm z betonu C12/15 wibrowany
Krotność = 10

m2

123.344 m2 123.344
RAZEM 123.344

20
d.3

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej pod kominy m3

1.638 m3 1.638
RAZEM 1.638

21
d.3

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowe pod ścianki
działowe gr. 14 cm

m3

5.010 m3 5.010
RAZEM 5.010

22
d.3

NNRNKB
202 0834-01

(z.I) tynki cementowe I kat.wykonywane ręcznie na ścianach - na fundamen-
tach pod kominy i ścianki działowe

m2

82.197 m2 82.197
RAZEM 82.197

23
d.3

KNR-W 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno - pierwsza warstwa

m2

475.70 m2 475.700
RAZEM 475.700

24
d.3

KNR-W 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno - druga warstwa

m2

475.70 m2 475.700
RAZEM 475.700

25
d.3

KNR 0-41
0115-01

Docieplenie ścian fundamentowych płytami z polistyrenu ekstrudowanego fre-
zowanego gr. 10 cm mocowanymi punktowo

m2

76.0 m2 76.000
RAZEM 76.000

26
d.3

KNR-W 2-02
0606-02

Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubełkowej m2

76.0 m2 76.000
RAZEM 76.000

27
d.3

KNR-W 2-01
0501-03

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem
na odległość do 3 m - zagęszczanie mechaniczne - pospółką dostarczoną z
zewnątrz

m3

112.137 m3 112.137
RAZEM 112.137

4 ŚCIANY NADZIEMIA, KOMINY, ŚCIANKI DZIAŁOWE
28

d.4
NNRNKB
202 0194-06

(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. pow. 4,5 m i gr. 30 cm z
pustaków ceramicznych

m2

266.283 m2 266.283
RAZEM 266.283

29
d.4

KNR-W 2-02
0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedyn-
czych, bloczków i pustaków

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

30
d.4

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł poje-
dynczych, bloczków i pustaków

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

31
d.4

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 m

44.10 m 44.100
RAZEM 44.100

32
d.4

KNR-W 2-02
0128-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł - kominy z cegły pełnej kl.
250 do poz. połaci dachu

m3

8.971 m3 8.971
RAZEM 8.971
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33

d.4
KNR-W 2-02
0128-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł - kominy z cegły klinkierowej
kl. 350  na zaprawie do klinkieru,  ponad połacią dachu

m3

2.965 m3 2.965
RAZEM 2.965

34
d.4

KNR-W 2-02
0921-02

Spoinowanie kominów zaprawą do klinkieru barwioną - ponad dachem m2

18.713 m2 18.713
RAZEM 18.713

35
d.4

KNR-W 2-02
1217-02

Narożniki z kątownika 60x60x6 mm - wzmocnienie kominów - kątownik z prze-
wiązkami (całkowity ciężar stali wynosi 1159,23 kg)

m

113.72 m 113.720
RAZEM 113.720

36
d.4

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

37
d.4

NNRNKB
202 0195-01

(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys.
do 4,5 m z pustaków ceramicznych

m2

96.793 m2 96.793
RAZEM 96.793

38
d.4

KNR-W 2-02
1217-02

Usztywnienie ścianek działowych dwuteownikiem INP 120 m

14.52 m 14.520
RAZEM 14.520

39
d.4

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki Rabitza na stopkach dwuteownika INP 120 (obustronnie) m

29.04 m 29.040
RAZEM 29.040

40
d.4

NNRNKB
202 0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych ceramicznych o dł. 125 cm m

8.75 m 8.750
RAZEM 8.750

41
d.4

KNR-W 2-02
0132-02
analogia

Otwory na drzwi w ściankach murowanych z pustaków ceramicznych szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

42
d.4

KNR-W 2-02
0212-11

Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych - wieniec W2 z betonu C16/
20 wibrowany

m3

1.30 m3 1.300
RAZEM 1.300

43
d.4

KNR-W 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm - wie-
niec W1 z betonu C16/20 wibrowany

m3

14.594 m3 14.594
RAZEM 14.594

44
d.4

KNR-W 2-02
0210-03

Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - nadproże N1 z betonu C16/20 wibrowany

m3

1.91 m3 1.910
RAZEM 1.910

45
d.4

KNR-W 2-02
0210-04

Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - nadproże N2 z betonu C16/20 wibrowany

m3

0.159 m3 0.159
RAZEM 0.159

46
d.4

KNR-W 2-02
1218-01
analogia

Wsporniki ze stali - kotwa stalowa M1 ocynkowana osadzana w czasie betono-
wania wieńca

szt.

68 szt. 68.000
RAZEM 68.000

47
d.4

KNR-W 2-02
0209-01

Słupy żelbetowe okrągłe o wysokości do 4 m obwód do 1 m - ręczne układanie
betonu - słupy Sz o śr. 25 cm z betonu C16/20 wibrowany

m3

0.347 m3 0.347
RAZEM 0.347

48
d.4

KNR-W 2-02
0208-04

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 16 - ręczne układanie betonu - Trzpień Tz7 z betonu
C16/20 wibrowany

m3

0.387 m3 0.387
RAZEM 0.387

49
d.4

KNR-W 2-02
0208-08

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 6 m stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 9 - ręczne układanie betonu - trzpień Tz3 beton C16/20
wibrowany

m3

2.149 m3 2.149
RAZEM 2.149

50
d.4

KNR-W 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o grubości do 0.3 m dwustronnie
deskowane - trzpienie  Tz1, Tz2, Tz4, Tz5, Tz6 - beton C16/20 wibrowany

m3

14.131 m3 14.131
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RAZEM 14.131

51
d.4

KNR-W 2-17
0101-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, o wym.
14 x 21 cm

m2

1.75 m2 1.750
RAZEM 1.750

52
d.4

KNR-W 2-17
0113-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, z rur spiro o śr. 100 mm m2

0.847 m2 0.847
RAZEM 0.847

53
d.4

KNR-W 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne  o wym. 14 x 21 cm do przewodów murowanych szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

54
d.4

KNNR 5
0410-02

Wentylatory ścienne łazienkowe o śr. 100 mm z wyłącznikiem czasowym szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

55
d.4

KNR-W 2-17
0156-02

Nawietrzaki podokienne  o wym. 5 x 50 cm z żaluzją montowane w ścianach
garażu

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

56
d.4

KNR-W 2-17
0137-01
analogia

Kratki wentylacyjne - nawiew i wywiew w kotłowni (32x25 cm nawiew i 25x25
cm wywiew)

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

5 DACH
57

d.5 wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż prefabrykowanych wiązarów kratowych drewnianych łączo-
nych płytką kolczastą  zabezpieczonych przeciwogniowo

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

58
d.5

KNR-W 2-02
0407-01
analogia

Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej - Belki B1 i B2

m3

drew.

0.156 m3

drew.
0.156

RAZEM 0.156
59

d.5
KNR AT-09
0103-03

Folia wstępnego krycia układana na wiązarach dachowych - rozstaw kontrłat
do 1,00 m - folia paroprzepuszczalna

m2

487.39 m2 487.390
RAZEM 487.390

60
d.5

KNR-W 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 40x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci-
cy nasyconej

m2

487.39 m2 487.390
RAZEM 487.390

61
d.5

KNR 0-15
0526-01
analogia

Wykonanie konstrukcji nośnej pod świetliki dachowe m

4.0 m 4.000
RAZEM 4.000

62
d.5

KNR K-05
0201-08

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki m2

487.39 m2 487.390
RAZEM 487.390

63
d.5

KNR K-05
0202-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną m

67.06 m 67.060
RAZEM 67.060

64
d.5

KNR K-05
0206-01

Wykonanie koszy z taśmy koszowej  szer. 600 mm m

8.38 m 8.380
RAZEM 8.380

65
d.5

KNR K-05
0207-01

Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem m

7.81 m 7.810
RAZEM 7.810

66
d.5

KNR K-05
0208-01

Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski szt

35 szt 35.000
RAZEM 35.000

67
d.5

KNR K-05
0208-03

Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska  szer. 80 cm szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
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68

d.5
KNR K-05
0210-01

Montaż kominka wentylacyjnego szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

69
d.5

KNR K-05
0205-03

Obróbka kominów m

10.94 m 10.940
RAZEM 10.940

70
d.5

KNR K-05
0210-03

Montaż nasadki antenowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

71
d.5

KNR K-05
0203-01

Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi m

14.96 m 14.960
RAZEM 14.960

72
d.5 wycena indy-

widualna

Dostawa gąsiorów  - łącznik kalenic- trójnik uniwersalny - tylko materiał szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

73
d.5

KNR-W 2-02
0522-01

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 9 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej tytanowo-cynkowej

m

6.0 m 6.000
RAZEM 6.000

74
d.5

KNR-W 2-02
0522-01

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej tytanowo - cynkowej

m

25.50 m 25.500
RAZEM 25.500

75
d.5

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej tytanowo - cynkowej

m

62.08 m 62.080
RAZEM 62.080

76
d.5

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 7,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej tytanowo - cynkowej

m

3.20 m 3.200
RAZEM 3.200

77
d.5

KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej  tytanowo -cynkowej

m

37.80 m 37.800
RAZEM 37.800

78
d.5

KNR-W 2-02
1017-01

Świetliki o powierzchni do 1.0 m2 - świetliki rurowe sztywne o śr. 350 mm z
kołnierzem

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

79
d.5

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłaz sufitowy o wym. 70 x 120 cm w pomieszczeniu garaży bojowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

80
d.5

KNR-W 2-02
1016-07
analogia

Schody strychowe  dwusegmentowe o wym. 70 x 120 cm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

81
d.5

KNR-W 2-17
0113-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, o śr. 150 elastyczne izolo-
wane termicznie i akustycznie

m2

15.072 m2 15.072
RAZEM 15.072

82
d.5

KNR-W 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe o śr.150 mm - wyciągowe szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

83
d.5

KNR-W 2-17
0152-02

Nasady kominowe cylindryczne z blachy nierdzewnej o śr. 200 mm szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

84
d.5

KNR-W 2-02
2605-01

Podbitka okapu z boazerii sosnowej gr. 1,5 cm m2

105.794 m2 105.794
RAZEM 105.794

85
d.5

KNR-W 2-02
2605-04

Podbitka z okapu z boazerii sosnowej - dodatek za montaż kątowników drew-
nianych

m

76.74 m 76.740
RAZEM 76.740
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86

d.5
KNR-W 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków ogniochronem -
podbitki okapu obustronnie

m2

211.588 m2 211.588
RAZEM 211.588

87
d.5

KNR-W 4-01
1210-10

Dwukrotne malowanie wodorozcieńczalną, ochronno - dekoracyjną lakierobej-
cą podbitki okapu - jednostronnie

m2

105.794 m2 105.794
RAZEM 105.794

88
d.5

KNR-W 2-17
0119-01

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe,  o sr. 100 mm - wentyla-
cja stropodachu - 1,25 mb x 28 szt

m2

10.99 m2 10.990
RAZEM 10.990

89
d.5

KNR-W 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe nawiewne o śr. do 100 mm szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

6 STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA I BRAMY GARA ŻOWE
90

d.6
KNR 0-19
1022-05

Montaż okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsa-
dzenia o pow. do 1.0 m2 - okno O1 o wym. 60*90 cm jednoskrzydłowe
uchylno-rozwieralne z szybą mleczną o współczynniku k=1,1 W/m2*K z wbu-
dowanym w ościeżnicy nawietrzakiem

m2

1.08 m2 1.080
RAZEM 1.080

91
d.6

KNR 0-19
1022-06

Montaż okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsa-
dzenia o pow. do 1.5 m2 - okno O2 o wym. 120*120 cm jednoskrzydłowe roz-
wieralno-uchylne z szybą zwykłą o współczynniku k=1,1 W/m2*K z wbudowa-
nym w ościeżnicy nawietrzakiem

m2

1.44 m2 1.440
RAZEM 1.440

92
d.6

KNR 0-19
1022-06

Montaż okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsa-
dzenia o pow. do 1.5 m2 - okno O3 o wym. 90*120 cm jednoskrzydłowe z szy-
bą mleczną o współczynniku k=1,1 W/m2*K z wbudowanym w ościeżnicy na-
wietrzakiem

m2

1.08 m2 1.080
RAZEM 1.080

93
d.6

KNR 0-19
1022-08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - okna O7 o wym. 150*90 cm z szybą
zwykłą o współczynniku k=1,1 W/m2*K z wbudowanym w ościeżnicy nawie-
trzakiem

m2

4.05 m2 4.050
RAZEM 4.050

94
d.6

KNR 0-19
1022-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - okno O5 o wym. 150*120 cm z szybą
mleczną o współczynniku k=1,1 W/m2*K z wbudowanym w ościeżnicy nawie-
trzakiem

m2

1.80 m2 1.800
RAZEM 1.800

95
d.6

KNR 0-19
1022-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - okna O6 o wym. 150*120 cm  z szybą
zwykłą o współczynniku k=1,1W/m2*K z wbudowanym w ościeżnicy nawietrza-
kiem

m2

5.40 m2 5.400
RAZEM 5.400

96
d.6

KNR 0-19
1022-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okno O4 o wym. 150*150 cm z szybą
zwykłą o współczynniku K=1,1W/m2*K z wbudowanym w ościeżnicy nawie-
trzakiem

m2

2.25 m2 2.250
RAZEM 2.250

97
d.6

KNR-W 2-02
0135-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m - parapety
wewnętrzne z PCV białe o dł. 70 cm i szer.35 cm

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

98
d.6

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - parapety
PCV białe o dł. 130 cm i 160 cm, szer. 35 cm

szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

99
d.6

KNR-W 2-02
0135-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m - parapety ze-
wnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze brąz o dł. 70 cm i szer.20 cm

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

100
d.6

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - parapety
zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze brąz o dł. 130 cm i 160
cm, szer. 20 cm

szt

9 szt 9.000
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RAZEM 9.000

101
d.6

KNR 0-19
1022-12

Montaż drzwi z PCV bez obróbki obsadzenia - drzwi zewnętrzne D1 o wym.
zewn. 120*220 pełne "ciepłe" z 2- ma zamkami klamkami i samozamykaczem

m2

2.64 m2 2.640
RAZEM 2.640

102
d.6

KNR 2-02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni do 2 m2 - drzwi D2 o wym. 90*
200 metalowe pełne o odporności ogniowej EI 30 z zamkiem rolkowym z po-
chwytami i samozamykaczem w kolorze brąz (RAL 8028) fabrycznie wykoń-
czone

m2

1.80 m2 1.800
RAZEM 1.800

103
d.6

KNR-W 2-02
1025-02

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu fa-
brycznie wykończone - ościeżnica metalowa "90"  EI 30 dla drzwi D6 - tylko ro-
bocizna, cena ościeżnicy ujęta w poz. 106 (skrzydło drzwiowe EI 30)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

104
d.6

KNR 2-02
1019-09

Skrzydła drzwiowe płytowe (drewniane) wewnętrzne, wejściowe przeciwpoża-
rowe fabrycznie wykończone - D6 - 90/200 o odporności ogniowej EI30 z za-
mkiem rolkowym i pochwytami, okleina DĄB 5

m2

1.80 m2 1.800
RAZEM 1.800

105
d.6

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane "90" w okleinie DĄB 5 - fabrycznie wykończone dla
drzwi D3, D4, D5

m2

10.80 m2 10.800
RAZEM 10.800

106
d.6

KNR 2-02
1019-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o po-
wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - D3 i D4 - 90/200  , okleina DĄB
5

m2

5.40 m2 5.400
RAZEM 5.400

107
d.6

KNR 2-02
1019-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o po-
wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - D5 - 90/200  , okleina DĄB 5 ła-
zienkowe z dolnym nawiewem, klamki i zamek łazienkowy

m2

5.40 m2 5.400
RAZEM 5.400

108
d.6

KNNR 2
1106-03

Bramy garażowe podnoszone mechanicznie - brama garażowa segmentowa o
wym. wewn. 400*375 cm  , panele stalowe pełne z napędem elektrycznym
oraz zdalnym sterowaniem (z awaryjnym otwieraniem ręcznym) malowane w
kolorze czerwonym (RAL 3000) - brama ocieplona

m2

15.0 m2 15.000
RAZEM 15.000

109
d.6

KNNR 2
1106-03

Bramy garażowe podnoszone mechanicznie - brama garażowa segmentowa o
wym. wewn. 400*375 cm , panele stalowe pełne z napędem elektrycznym oraz
zdalnym sterowaniem (z awaryjnym otwieraniem ręcznym) wyposażona w furt-
kę serwisową o wym. 80*185 cm malowane w kolorze czerwonym (RAL 3000)
- brama i furtka serwisowa ocieplone

m2

15.0 m2 15.000
RAZEM 15.000

7 ROBOTY ŚLUSARSKIE MONTAŻOWE
110
d.7

KNR-W 2-02
1210-01

Kraty okienne stałe stalowe o powierzchni do 1 m2 osadzone w ścianach m2

1.08 m2 1.080
RAZEM 1.080

111
d.7

KNR-W 2-02
1210-02

Kraty okienne stałe stalowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w ścianach m2

13.77 m2 13.770
RAZEM 13.770

112
d.7

KNR-W 2-02
1210-03

Kraty okienne stałe stalowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach m2

2.25 m2 2.250
RAZEM 2.250

113
d.7

KNR 2-17
0201-01

Odciągi spalin samochodowych - tylko montaż bez urządzeń kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

114
d.7 wycena indy-

widualna

Dostawa odciągu spalin samochodowych  o średnicy węża 100 mm zastoso-
wany do samochodów osobowych i dostawczych  (w komplecie - wyciąg,
ssawka, balanser, wentylator) - tylko urządzenia

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

115
d.7 wycena indy-

widualna

Dostawa odciągu spalin samochodowych  o srednicy węża 150 mm zastoso-
wany do samochodów ciężarowych  (w komplecie - wyciąg, ssawka,balanser,
wentylator) - tylko urządzenia

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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116
d.7

KNR-W 2-15
0402-04

Maszt z rury stalowej czarnej o śr.nominalnej 32 mm do montażu syren alar-
mowych

m

2.58 m 2.580
RAZEM 2.580

8 TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY ŚCIAN, SUFITY PODWIESZANE
117
d.8

KNR 0-23
2615-02

Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm - przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki

m2

80.121 m2 80.121
RAZEM 80.121

118
d.8

KNR 0-23
2615-10

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

6.27 m 6.270
RAZEM 6.270

119
d.8

KNR-W 2-02
2008-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych gr. 15 mm ognioodpornych EI 60 poje-
dyncze na ścianach na zaprawie

m2

46.113 m2 46.113
RAZEM 46.113

120
d.8

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

524.289 m2 524.289
RAZEM 524.289

121
d.8

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

307.05 m2 307.050
RAZEM 307.050

122
d.8

KNR 0-29
0637-04

Gruntowanie ścian  ręcznie - przed ułożeniem płytek ściennych - w pom. O3,
O5 i O8

m2

158.352 m2 158.352
RAZEM 158.352

123
d.8

KNR 0-29
0641-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych z płynnej folii m2

158.352 m2 158.352
RAZEM 158.352

124
d.8

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - płytki glazurowa-
ne ścienne

m2

157.43 m2 157.430
RAZEM 157.430

125
d.8

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - płytki gresowe -
gres przemysłowy - w garażu bojowym

m2

90.768 m2 90.768
RAZEM 90.768

126
d.8

NNRNKB
202 0842-02

(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m

135.80 m 135.800
RAZEM 135.800

127
d.8

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe - systemowe  o wys. 3,05 mb kolor jasny popiel m2

18.422 m2 18.422
RAZEM 18.422

128
d.8

KNR-W 2-02
2005-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod-
wójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud z płyty G-K wodoodpornej w
po. O3, O4 i O6

m2

40.27 m2 40.270
RAZEM 40.270

129
d.8

KNR-W 2-02
2005-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod-
wójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud z płyty G-K ognioodpornej
(czerwonej) gr.12,5 mm w pom. kotłowni

m2

13.87 m2 13.870
RAZEM 13.870

130
d.8

KNR-W 2-02
2005-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod-
wójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud z płyt G-K gr. 12,5 mm zwy-
kłych w pom. O1, O2 i O7

m2

70.84 m2 70.840
RAZEM 70.840

131
d.8

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacje z folii paroprzepuszczalnej na ruszcie stalowym sufitów podwiesza-
nych - pomieszczenia bez garaży

m2

124.98 m2 124.980
RAZEM 124.980

132
d.8

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z mat układanych na sucho - jed-
na warstwa gr. 25 cm - pomieszczenia bez garaży

m2

124.98 m2 124.980
RAZEM 124.980
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133
d.8

KNR-W 2-02
2009-02

Konstrukcje rusztów pod płyty warstwowe sufitu w garażu bojowym z łat drew-
nianych kl. II o wym. 5 x 10 cm impregnowanych mocowanych wkrętami do
drewna na stropach

m2

162.96 m2 162.960
RAZEM 162.960

134
d.8

KNR-W 2-05
0903-05

Sufity z płyt warstwowych  gr. 120 mm z rdzeniem polistyrenowym wraz z ob-
róbkami blacharskimi w kolorze "kość słoniowa"

m2

162.96 m2 162.960
RAZEM 162.960

135
d.8

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacje z folii paroprzepuszczalnej nad garażem bojowym m2

162.96 m2 162.960
RAZEM 162.960

9 POSADZKI
136
d.9

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uży-
teczności publicznej na podłożu gruntowym gr. 30 cm

m3

87.814 m3 87.814
RAZEM 87.814

137
d.9

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe z transportem i układaniem ręcznym na podłożu grunto-
wym gr. 10 cm z betonu C8/10 w części socjalnej

m3

12.975 m3 12.975
RAZEM 12.975

138
d.9

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe z transportem i układaniem ręcznym na podłożu grunto-
wym gr. 15 cm z betonu C12/15 w garażu

m3

24.444 m3 24.444
RAZEM 24.444

139
d.9

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej podkładowej w pom. so-
cjalnych - 1 warstwa

m2

129.754 m2 129.754
RAZEM 129.754

140
d.9

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej podkładowej w garażu - 2
warstwy
Krotność = 2

m2

162.96 m2 162.960
RAZEM 162.960

141
d.9

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 100 gr. 10 cm pod posadzki pom.
socjalnych

m2

124.98 m2 124.980
RAZEM 124.980

142
d.9

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe w pom. socjalnych

m2

124.98 m2 124.980
RAZEM 124.980

143
d.9

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro w pom. socjalnych

m2

124.98 m2 124.980
RAZEM 124.980

144
d.9

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za
zmianę grubości o 10 mm do gr. 80 mm
Krotność = 6

m2

124.98 m2 124.980
RAZEM 124.980

145
d.9

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową stalową z drutu o
śr. 4 mm oczka 10 x 10 cm w pom. socjalnych

m2

124.98 m2 124.980
RAZEM 124.980

146
d.9

KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe z transportem i układaniem ręcznym z betonu C16/20 -
posadzka w garażu

m3

29.332 m3 29.332
RAZEM 29.332

147
d.9

KNR-W 2-02
1116-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 10 oczka 10 x 10 cm podwójnie - górą i
dołem w garażu
Krotność = 2

m2

162.96 m2 162.960
RAZEM 162.960

148
d.9

KNNR 2
1202-04
analogia

Dylatacja warstwy wyrównawczej pod posadzki - posadzka -  ściana m

182.40 m 182.400
RAZEM 182.400

149
d.9

KNR 2-31
0606-04
analogia

Odwodnienie liniowe  z rusztem żeliwnym (dla samochodów ciężarowych)
układane na zaprawie cementowej w garażu bojowym

m

18.0 m 18.000
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RAZEM 18.000

150
d.9

KNR 0-29
0635-04

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia  - gruntowanie ręcz-
nie - posadzki przed ułożeniem płytek

m2

189.04 m2 189.040
RAZEM 189.040

151
d.9

KNR 0-29
0640-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szlamowanie masą
Krotność = 2

m2

189.04 m2 189.040
RAZEM 189.040

152
d.9

KNR 0-12
1118-04
z.sz. 5.3.d 

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną
Układanie w "karo". Płytki gresowe antypoślizgowe układane na kleju pełnoe-
lastycznym  (z wyłączeniem garaży bojowych)

m2

124.98 m2 124.980
RAZEM 124.980

153
d.9

KNR 0-12
1118-04
z.sz. 5.3.d 

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną
Układanie w "karo". Płytki gresowe nieszkliwione impregnowane , mrozoodpor-
ne, antyposlizgowe, odporne na działanie kwasów, odporne na ścieranie
wgłębne, wytrzymałe na obciążenie samochodami ciężarowymi, układane na
kleju pełnoelastycznym w garażu bojowym

m2

162.96 m2 162.960
RAZEM 162.960

154
d.9

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek (w pomieszczeniach z wyłączeniem garaży) o wymiarach 30
x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm

m

62.20 m 62.200
RAZEM 62.200

155
d.9

NNRNKB
202 2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych na zaprawie klejowej, listwa wykańcza-
jąca

m

62.20 m 62.200
RAZEM 62.200

156
d.9

KNR-W 2-02
1217-02

Narożniki z kątownika 75x50x8 mm - kątownik oporowy w bramach wjazdo-
wych do garażu

m

8.12 m 8.120
RAZEM 8.120

157
d.9

KNR-W 2-02
0251-01

Podłoże betonowe o grubości 10 cm i powierzchni do 5 m2 - ręczne układanie
betonu - pod kocioł c.o.

m2

1.352 m2 1.352
RAZEM 1.352

10 ROBOTY MALARSKIE
158

d.10
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami   - powierzchnie pionowe ścian przed
malowaniem

m2

307.05 m2 307.050
RAZEM 307.050

159
d.10

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami   - powierzchnie poziome sufitów z
płyt G-K

m2

124.98 m2 124.980
RAZEM 124.980

160
d.10

KNR-W 2-02
1510-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - gładzi
gipsowej ścian

m2

307.05 m2 307.050
RAZEM 307.050

161
d.10

KNR-W 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych - sufitów podwieszanych

m2

124.98 m2 124.980
RAZEM 124.980

11 ROBOTY DOCIEPLENIOWE, ELEWACJA
162

d.11
KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi  - przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki -
styropian gr. 14 cm frezowany - tynk akrylowy "baranek" gr. 1,5 mm barwiony
w masie

m2

309.35 m2 309.350
RAZEM 309.350

163
d.11

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - przy uży-
ciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z
got. mieszanki - styropian gr. 3 cm - tynk akrylowy "baranek" gr. 1,5 mm bar-
wiony w masie

m2

6.90 m2 6.900
RAZEM 6.900

164
d.11

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki do wys. 2.0 mb

m2

146.92 m2 146.920
RAZEM 146.920

165
d.11

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi   - zamocowanie listwy co-
kołowej

m

57.68 m 57.680
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RAZEM 57.680

166
d.11

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

99.42 m 99.420
RAZEM 99.420

167
d.11

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi   - przyklejenie płyt styro-
pianowych do ścian - cokół -  polistyren ekstrudowany frezowany gr. 10 cm

m2

35.40 m2 35.400
RAZEM 35.400

168
d.11

KNR 0-23
2612-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu

szt

283 szt 283.000
RAZEM 283.000

169
d.11

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

m2

35.40 m2 35.400
RAZEM 35.400

170
d.11

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor.   o fakturze na-
krapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio
przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

35.40 m2 35.400
RAZEM 35.400

171
d.11

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków dekor. mozaikowych o fakturze na-
krapianej gr. 1,5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie
i powierzchnie poziome

m2

35.40 m2 35.400
RAZEM 35.400

172
d.11

KNR 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej
warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym 2-ch ścianach przy budynku - stro-
na wschodnia i południowa

m2

20.33 m2 20.330
RAZEM 20.330

173
d.11 wycena indy-

widualna

Wykonanie napisu nad bramami wjazdowymi do garażu zgodnie z projektem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

12 MASZTY FLAGOWE
174

d.12
KNR-W 2-01
0215-02

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w
gruncie kat. III

m3

15.128 m3 15.128
RAZEM 15.128

175
d.12

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie użyteczności publicznej z transportem i
układaniem ręcznym na podłożu gruntowym z betonu C8/10

m3

0.288 m3 0.288
RAZEM 0.288

176
d.12

KNR-W 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych betonowych

m2

2.42 m2 2.420
RAZEM 2.420

177
d.12

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

0.056 t 0.056
RAZEM 0.056

178
d.12

KNR-W 2-02
0204-02
z.sz. r 03
5.7. 9907-05 

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m3 - ręczne
układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu) z betonu C16/20

m3

2.20 m3 2.200
RAZEM 2.200

179
d.12

KNR-W 2-02
0603-09 +
KNR-W 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

8.80 m2 8.800
RAZEM 8.800

180
d.12 kalk. własna

Osadzenie kotew stalowych w fundamencie - śruba falkowa M16 l=800 mm szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

181
d.12

KNR-W 2-01
0501-03

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem
na odległość do 3 m - zagęszczanie mechaniczne pospółką dostarczoną z ze-
wnątrz

m3

12.64 m3 12.640
RAZEM 12.640
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182

d.12
KNR-W 2-01
0409-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów m3

12.64 m3 12.640
RAZEM 12.640

183
d.12 kalk. własna

Dostawa i montaż masztów flagowych aluminiowych L = 6,0 m szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

13 BILANS STALI ZBROJENIOWEJ BUDYNKU REMIZY
184

d.13
KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie AO fi 6 mm

t

0.532 t 0.532
RAZEM 0.532

185
d.13

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie AO fi 8 mm

t

0.151 t 0.151
RAZEM 0.151

186
d.13

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane AIII fi 8 mm

t

0.373 t 0.373
RAZEM 0.373

187
d.13

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane AIII fi 12 mm

t

3.482 t 3.482
RAZEM 3.482

188
d.13

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane AIII fi 16 mm

t

0.076 t 0.076
RAZEM 0.076

14 OGRODZENIE TERENU REMIZY STRAŻACKIEJ
189

d.14
KNR 2-01
0122-01
 

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym -
pod słupki ogrodzeniowe

m3

12.144 m3 12.144
RAZEM 12.144

190
d.14

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy jamiste  o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem
urobku na odkład (kat.gr.III) pod słupki ogrodzeniowe

m3

12.144 m3 12.144
RAZEM 12.144

191
d.14

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pod fundamenty słupków ogrodze-
niowych z betonu C8/10

m3

1.104 m3 1.104
RAZEM 1.104

192
d.14

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 z betonu C12/15 - ręcz-
ne układanie betonu - pod słupki stalowe systemowe

m3

9.384 m3 9.384
RAZEM 9.384

193
d.14

KNR 2-02
1802-04
analogia

Systemowe ogrodzenie panelowe kratowe na słupkach stalowych ocynkowane
wys. 203 cm - tylko robocizna

m

165.0 m 165.000
RAZEM 165.000

194
d.14 wycena indy-

widualna

Dostawa paneli kratowych ogrodzeniowych ocynkowanych o dł. 250 cm i wys.
203 cm - tylko materiał

szt

66 szt 66.000
RAZEM 66.000

195
d.14 wycena indy-

widualna

Dostawa słupków ogrodzeniowych ocynkowanych 4 x 6 cm i wys. 260 cm wraz
z akcesoriami montażowym do paneli - tylko materiał

szt

67 szt 67.000
RAZEM 67.000

196
d.14

KNR 5-15
1006-05

Furtka stalowa systemowa o wym. 100  x 205 cm wraz ze słupkami - ocynko-
wana

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

197
d.14

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod obrzeża betonowe m

137.20 m 137.200
RAZEM 137.200

198
d.14

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C8/10 m3

4.839 m3 4.839
RAZEM 4.839
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199

d.14
KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie fundamentowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową - pomiędzy słupkami ogrodzenia

m

161.32 m 161.320
RAZEM 161.320

200
d.14

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu po wykonaniu ogrodzenia m2

165.0 m2 165.000
RAZEM 165.000

15 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE STRAŻNICY
201

d.15 wycena indy-
widualna

Biurko z szufladami typowe 145 x 70 cm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

202
d.15 wycena indy-

widualna

Krzesło biurowe obrotowe typowe szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

203
d.15 wycena indy-

widualna

Krzesło biurowe zwykłe typowe szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

204
d.15 wycena indy-

widualna

Regał biurowy wysoki H=185 cm Sz=88 cm szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

205
d.15 wycena indy-

widualna

Szafa ubraniowa laminat H= 185 cm Sz 50 cm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

206
d.15 wycena indy-

widualna

Wieszak na ubrania ścienny typowy szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

207
d.15 wycena indy-

widualna

Pojemnik metalowy na odpadki o poj. 20 l zamykany szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

208
d.15 wycena indy-

widualna

Szafa biurowa H=185 cm Sz=91 cm szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

209
d.15 wycena indy-

widualna

Krzesła świetlicowe typowe szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

210
d.15 wycena indy-

widualna

Stół świetlicowy długi Sz=70  cm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

211
d.15 wycena indy-

widualna

Zestaw komputerowy + drukarka kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

212
d.15 wycena indy-

widualna

Szafka kuchenna z nadstawką i ociekaczem - indywidualna szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

213
d.15 wycena indy-

widualna

Kuchnia elektryczna 4-płytowa z piekarnikiem - 230 V szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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214

d.15 wycena indy-
widualna

Lodówka 230 V szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

215
d.15 wycena indy-

widualna

Czajnik elektryczny bezprzewodowy 230 V szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

216
d.15 wycena indy-

widualna

Regał magazynowy H=185 cm Sz=290 cm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

217
d.15 wycena indy-

widualna

Regał magazynowy H=185 cm Sz=394 cm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

218
d.15 wycena indy-

widualna

Ławeczka szatniowa typowa szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

219
d.15 wycena indy-

widualna

Szafka ubraniowa podwójna metalowa typowa szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

220
d.15 wycena indy-

widualna

Szafka środków porządkowych H=180 cm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

221
d.15 wycena indy-

widualna

Szafka środków czystości H=180 cm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

222
d.15 wycena indy-

widualna

Taboret typowy z PCV szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

223
d.15 wycena indy-

widualna

Wieszaki na nomeksy nierdzewne szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

224
d.15 wycena indy-

widualna

Boksy na nomeksy szer. 50 cm - stalowe ażurowe zamykane szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000
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