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Basen-Węglowice OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45212200-
8

Roboty budowlane

1
d.1

KNR-W 2-
02 1104-
01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
grubości 20 mm zatarte na ostro - wyrównanie dna basenu

m2

<basen A> 25.02*14.73 m2 368.545
<basen B> 9.96*14.80 m2 147.408
<powierzchnia schodów> -22.3 m2 -22.300

RAZEM 493.653
2

d.1
KNR-W 2-
02 1104-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - wyrówna-
nie dna basenu - łączna grubość 30 mm

m2

poz.1 m2 493.653
RAZEM 493.653

3
d.1

KNR-W 2-
02 0606-
02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej - zbiorników, basenów itp. - rozłożenie folii PE gr. 0,3
mmna dnie basenu z zakładami 50 cm

m2

poz.1 m2 493.653
RAZEM 493.653

4
d.1

KNR-W 2-
02 0205-
01

Wykonanie płyty dennej basenu gr. 8 cm z betonu C25/30 m3

poz.1*0.08 m3 39.492
RAZEM 39.492

5
d.1

KNR-W 2-
02 0259-
01

Zbrojenie płyty dennej basenu siatkami zgrzewanymi Q131 z
prętów fi 5 m w połowie wysokości

t

poz.1*2.1*0.001 t 1.037
RAZEM 1.037

6
d.1 kalk. włas-

na

Wykonanie naprawy  ścian basenu oraz obrzeży i stropów tech-
nologicznych zaprawą jednokomponentową, kompensująca
skurz - zaprawą naprawczą do reprofilowania struktury betonu
wg EN 1504-3 o grubości 6-40mm,wysokiej  wytrzymałości i
przyczepności  (np. Master Emaco S 488) - średnia drubość 20
mm

m2

<ściana 1A> 25.02*(2.07+1.63)*0.5 m2 46.287
<ściana 2A> 14.73*2.07 m2 30.491
<ściana 3A> 25.02*(2.07+1.63)*0.5 m2 46.287
<ściana 4A> 14.76*1.63 m2 24.059
<ściana 1B> 9.96*(0.8+1.14)*0.5-(2.97+3.88)*0.5*0.8 m2 6.921
<ściana 2B> 14.96*(1.20+1.11)*0.5 m2 17.279
<ściana 3B> 9.96*(1.2+0.8)*0.5 m2 9.960
<ściana 4B> 14.96*(0.9+0.8)*0.5-(2.89+6.14)*0.5*0.9 m2 8.653
<obrzeże basenu> (37.27+15.91)*0.51 m2 27.122
<stropy technologiczne> 14.71*2.95+14.96*1.22 m2 61.646
-poz.7 m2 -3.300
<słupki startowe> 1.0*6 m2 6.000

RAZEM 281.405
7

d.1 kalk. włas-
na

Wykonanie miejscowej naprawy ścian basenu zaprawą jedno-
komponentową naprawczą i wyrównującą, szybkowiążacą,
wzmocnioną włóknem  (np. Master Emaco N 5200) - średnia
drubość 50 mm

m2

<basen> 3 m2 3.000
<słupki startowe> 0.3 m2 0.300

RAZEM 3.300
8

d.1 kalk. włas-
na

Ręczne gruntowanie podłoża - gruntem epoksydowo -cemento-
wym do powierzchni wilgotnych o dużej przepuszczalności pary
wodnej , wodoszczelny  (np. Master Seal P 385)

m2

poz.1+poz.6+poz.7 m2 778.358
RAZEM 778.358

9
d.1 kalk. włas-

na

Wykonanie natryskowej izolacji z basenowej- elastomerowej w
100% polimocznikowa  membrana alifatyczna (stabilna kolorys-
tycznie)  do hydroizolacji o fakturze strukturalnej w kolorze nie-
bieskim (np. MasterSeal M699) - grubość izolacji polimoczniko-
wej  ok. 2,2 mm

m2

poz.8 m2 778.358
RAZEM 778.358

10
d.1

KNR AT-
17 0108-
01

Nacięcie szczelin dylatacyjnych w płycie dennej. m2

<basen A> 14.73*2*0.02 m2 0.589
RAZEM 0.589
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Basen-Węglowice OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

11
d.1 kalk. włas-

na

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych w płycie dennej jednoskład-
nikową pęczniejąca w kontakcie z wodą masą uszczelniającą
na bazie polimerów, o wysokiej odporności na napływ wody (np.
MastrSeal 912)

m

14.73 m 14.730
RAZEM 14.730

12
d.1 kalk. włas-

na

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych po obwodzie basenu jed-
noskładnikową pęczniejąca w kontakcie z wodą masą uszczel-
niającą na bazie polimerów, o wysokiej odporności na napływ
wody (np. MastrSeal 912)

m

<basen A> 25.02+14.73+25.02+14.76 m 79.530
<basen B> 14.96+9.96+6.95+6.07 m 37.940

RAZEM 117.470
13

d.1 kalk. włas-
na

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych wokół schodów basenu B
jednoskładnikową pęczniejąca w kontakcie z wodą masą
uszczelniającą na bazie polimerów, o wysokiej odporności na
napływ wody (np. MastrSeal 912)

m

1.99+2.55+4.62 m 9.160
RAZEM 9.160

14
d.1 kalk. włas-

na

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych ściennych  jednoskładniko-
wą pęczniejąca w kontakcie z wodą masą uszczelniającą na
bazie polimerów, o wysokiej odporności na napływ wody (np.
MastrSeal 912)

m

<basen A> 1.75+1.95+1.75+1.95 m 7.400
RAZEM 7.400

15
d.1 kalk. włas-

na

Uszczelnienie przepustów przez ściany  jednoskładnikową
pęczniejąca w kontakcie z wodą masą uszczelniającą na bazie
polimerów, o wysokiej odporności na napływ wody (np. Mastr-
Seal 912)

szt

72 szt 72.000
RAZEM 72.000

16
d.1 kalk. włas-

na

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych w płycie dennej poliuretano-
wym szczeliwem do spoin sprężyste-tworzące giętkie elastome-
rowe  uszczelnienie  (np. Master Seal NP. 472)

m

poz.11 m 14.730
RAZEM 14.730

17
d.1 kalk. włas-

na

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych po obwodzie basenu dennej
poliuretanowym szczeliwem do spoin sprężyste-tworzące gięt-
kie elastomerowe  uszczelnienie  (np. Master Seal NP. 472)

m

poz.12 m 117.470
RAZEM 117.470

18
d.1 kalk. włas-

na

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych wokół schodów poliuretano-
wym szczeliwem do spoin sprężyste-tworzące giętkie elastome-
rowe  uszczelnienie  (np. Master Seal NP. 472)

m

poz.13 m 9.160
RAZEM 9.160

19
d.1 kalk. włas-

na

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych ściennych poliuretanowym
szczeliwem do spoin sprężyste-tworzące giętkie elastomerowe
uszczelnienie  (np. Master Seal NP. 472)

m

poz.14 m 7.400
RAZEM 7.400

20
d.1 kalk. włas-

na

Podkucie naroży basenu pod wypełnienie m

<basen A> 2.07+1.63+2.07+1.63 m 7.400
<basen B> 0.8+1.11+1.2 m 3.110

RAZEM 10.510
21

d.1 kalk. włas-
na

Uzupełnienie głebokich ubytków w ścianach zaprawą cemento-
wą do uszczelniania miejsc wtargnięcia wody, rozszerzająca się
trakcie twardnienia (np.MasterSeal 590)

m3

0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250

22
d.1 kalk. włas-

na

Uzupełnienie naroży basenu  zaprawą cementową do uszczel-
niania miejsc wtargnięcia wody, rozszerzająca się trakcie tward-
nienia (np.MasterSeal 590)

m3

poz.20*0.05*0.05*0.5 m3 0.013
RAZEM 0.013

23
d.1 kalk. włas-

na

Wykonanie reprofilacji schodów zaprawą jednokomponentową,
kompensująca skurz - zaprawą naprawczą do reprofilowania
struktury betonu wg EN 1504-3 o grubości 6-40mm,wysokiej
wytrzymałości i przyczepności  (np. Master Emaco S 488) -
średnia drubość 20 mm

m2

<powierzchnie poziome> 22.3 m2 22.300
<powierzchnie pionowe> (1.84+3.53+4.11+4.62+1.57+1.77+
2.13+1.81+1.95+2.01+1.99+0.26+2.4+2.07+0.26)*0.15

m2 4.848
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Basen-Węglowice OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 27.148
24

d.1 kalk. włas-
na

Dwukrotne malowanie obrzeży i stropów technologicznychi
słupków lakierem poliuretanowym lub poliasparginowym (UV
stabilny) z posypką piaskową o frakcji 0,4-1,2 mm pomiędzy-
warstwami , lakier w kolorze żółtym

m2

<obrzeże basenu> (37.27+15.91)*0.51 m2 27.122
<stropy technologiczne> 14.71*2.95+14.96*1.22 m2 61.646
<słupki> 0.25*6 m2 1.500

RAZEM 90.268
25

d.1 kalk. włas-
na

Wykonanie płyty nośnej brodzika z betonu C30/37 gr. 12 cm z
niezbędnymi spadkami i otworem odpływu

m3

1.3*2.3*0.12 m3 0.359
RAZEM 0.359

26
d.1

KNR-W 2-
02 0259-
01

Zbrojenie płyty nośnej brodzika  siatkami zgrzewanymi z prętów
fi 8 mm o oczkach 15x15 cm dołem i górą

t

1.3*2.3*5.37*0.001 t 0.016
RAZEM 0.016

27
d.1

KNR-W 2-
02 0220-
01

Kołnierz betonowy z betonu C30/37 ograniczający nieckę bro-
dzika o wys. 25 cm

m3

(1.3+2.3)*2*0.1*0.25 m3 0.180
RAZEM 0.180

28
d.1 kalk. włas-

na

Montaż brodzika do dezynfekcji stóp na zaprawie cementowej
szybkowiążącej

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1 kalk. włas-

na

Uszczelnienie brodzika masą silikonową m

(2.20+1.20)*2 m 6.800
RAZEM 6.800

30
d.1 kalk. włas-

na

Wykonanie płyty nośnej kolumny natryskowej z betonu C30/37
gr. 12 cm z niezbędnymi spadkami i otworem odpływu

m3

1.3*2.3*0.12 m3 0.359
RAZEM 0.359

31
d.1 kalk. włas-

na

Montaż kolumny prysznicowej solarnej z zasobnikiem wody na
około 30 l na zaprawie cementowej szybkowiążacej

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.1 kalk. włas-

na

Uszczelnienie urządzenia masą silikonową m

(0.91+0.8)*2 m 3.420
RAZEM 3.420

33
d.1

KNNR 3
0703-06

Wymiana drzwi stalowych 1,40x2,05m do pomieszczenia tech-
nicznego

m2

1.4*2.05 m2 2.870
RAZEM 2.870

2 Roboty budowlane zewn ętrzne
34

d.2
KNR 2-31
0801-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12
cm - płyta wokół basenu

m2

44.62*3.75+2.96*0.53+15.9*4.40+13.33*2.79+3.17*4.0+28.10*
2.86+2.94*0.5

m2 370.561

RAZEM 370.561
35

d.2
KNR 2-31
0801-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm
grubości - płyta wokół basenu
Krotność = -2

m2

poz.34 m2 370.561
RAZEM 370.561

36
d.2 kalk. włas-

na

Usunięcie folii spod chudego betonu - płyta wokół basenu m2

poz.34 m2 370.561
RAZEM 370.561

37
d.2 kalk. włas-

na

Podbudowa gr. 5 cm z gruzu rozbiórkowego dogęszczonego
piaskiem frakcji 1-2 mm - płyta wokół basenu

m2

poz.34 m2 370.561
RAZEM 370.561
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Basen-Węglowice OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

38
d.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - np. kostka dekoracyjna Ros-
sano, kolor  mix A8 Mocca, gr. 6 cm, o wymiarach 20x20 cm,
ok. 30 % kostka o wym. 10x20 cm (prod. KOST-BET) - płyta
wokół basenu

m2

poz.34 m2 370.561
RAZEM 370.561

39
d.2 kalk. włas-

na

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową na ławie betonowej - płyta wokół basenu

m

4.35+44.62+22.40+13.33+1.22+1.22+28.10+3.36 m 118.600
RAZEM 118.600

40
d.2

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych -  stopnice na
schodach zewnętrznych

m2

4.43 m2 4.430
RAZEM 4.430

41
d.2

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych -  podstopnice na
schodach zewnętrznych

m2

2.28*5*0.18 m2 2.052
RAZEM 2.052

42
d.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - np. kostka dekoracyjna Ros-
sano, kolor  mix A8 Mocca, gr. 6 cm, o wymiarach 20x20 cm,
ok. 30 % kostka o wym. 10x20 cm (prod. KOST-BET) - schody
zewnętrzne

m2

poz.40 m2 4.430
RAZEM 4.430

43
d.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - ob-
rzeża przy schodach zewnętrznych

m

1.89*1.4*2 m 5.292
RAZEM 5.292

44
d.2

KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
z górnych i bocznych powierzchni ścian  przy wejściu do po-
mieszczenia technicznego

m2

10.85+10.85+2.0+2.58 m2 26.280
-2.05*1.4 m2 -2.870

RAZEM 23.410
45

d.2 kalk. włas-
na

Oczyszczenie i zmycie podłoża - zjazd do rampy m2

7.31 m2 7.310
RAZEM 7.310

46
d.2

KNR 4-01
0422-03

Podstemplowania  stropu pojedyńczymi stemplami na czas pro-
wadzonych robót

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

47
d.2

KNR 4-04
0104-05

Rozebranie części murów przy wejściu do pomieszczenia tech-
nicznego - przyjęto 2 m2

m3

2*0.38 m3 0.760
RAZEM 0.760

48
d.2

KNR-W 4-
01 0701-
02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
na ścianach kanału technologicznego - zlasowane fragmenty -
przyjęto 10 m2

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

49
d.2 kalk. włas-

na

Posprzątanie gruzu z kanału technologicznego m3

2+poz.48*0.03 m3 2.300
RAZEM 2.300

50
d.2

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcz-
nym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość
15 km - wywóz nadmiaru gruzu

m3

<podbudowa betonowa płyty wokół basenu> poz.40*0.05 m3 0.222
<odbite tynki ścian zewnętrznych> poz.44*0.03 m3 0.702
<rozebrana część murów> poz.47 m3 0.760
<gruz z kanału technologicznego> poz.49 m3 2.300
<podkucia pod wypełnienia w basenie> poz.21+poz.22 m3 0.263

RAZEM 4.247
51

d.2 kalk. włas-
na

Utylizacja gruzu m3

poz.50 m3 4.247

- 5 -
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RAZEM 4.247
52

d.2
KNR-W 2-
02 0107-
04

Przemurowanie uszkodzonych części muru przy wejściu do po-
mieszczenia technicznego grubości 38 cm

m2

poz.47/0.38 m2 2.000
RAZEM 2.000

53
d.2

KNR-W 2-
01 0306-
02

Ręczne wykopy - odciążenie ściany oporowej na czas robót po
lewej stronie wejścia do pomieszczenia technicznego - założo-
no 3m3

m3

3 m3 3.000
RAZEM 3.000

54
d.2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na od-
ległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.53 m3 3.000
RAZEM 3.000

55
d.2

KNR-W 4-
01 0703-
01

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach
przy wejściu do pomieszczenia technicznego i stropach

m2

poz.44 m2 23.410
RAZEM 23.410

56
d.2

KNR-W 4-
01 0704-
03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach przy wej-
ściu do pomieszczenia technicznego i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

poz.55 m2 23.410
RAZEM 23.410

57
d.2

KNR-W 2-
02 0902-
01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich przy wejś-
ciu do pomieszczenia technicznego i stropach wykonywane
ręcznie

m2

poz.55 m2 23.410
RAZEM 23.410

58
d.2 kalk. włas-

na

Ogrodzenie systemowe basenu panelowe przetłaczane, ocyn-
kowane, malowane proszkowo, na słupkach systemowych, fun-
damenty słupków 30x30 cm, wys. min 80 cm (beton B 15),roz-
staw słupków 257-260 cm (podany przez producenta) bez pod-
murówki - wys. 173 cm, na długości 5,84 m słupki ogrodzenio-
we bez fundamentów mocowane do płyty stropowej na stop-
kach stalowych

m

21.90+44.12+21.90+28.10+1.0+0.29+1.18+1.0+13.33-5.84 m 126.980
RAZEM 126.980

59
d.2 kalk. włas-

na

Ogrodzenie systemowe basenu panelowe przetłaczane, ocyn-
kowane, malowane proszkowo, na słupkach systemowych, fun-
damenty słupków 30x30 cm, wys. min 80 cm (beton B 15),roz-
staw słupków 257-260 cm (podany przez producenta) bez pod-
murówki - wys. 173 cm, na długości 5,84 m słupki ogrodzenio-
we bez fundamentów mocowane do płyty stropowej na stop-
kach stalowych

m

5.84 m 5.840
RAZEM 5.840

60
d.2 kalk. włas-

na

Furtka (odp. do systemu ogrodzenia) o szer. 1,2 m szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3 Elementy wyposa żenia basenu.
61

d.3 kalk. włas-
na

Dostawa i montaż kompletów opraw oświetlleniowych (nisza ref-
lektora, reflektor halogenowy 300 W, transformator 12V, 300 W,
puszka przyłaczeniowa

kpl

8 kpl 8.000
RAZEM 8.000

62
d.3 kalk. włas-

na

Dostawa i montaż skimera kpl

6 kpl 6.000
RAZEM 6.000

63
d.3 kalk. włas-

na

Dostawa i montaż lin torowych kpl

10 kpl 10.000
RAZEM 10.000

64
d.3 kalk. włas-

na

Dostawa i montaż kompletów dysz napływowych (dysza napły-
wowa i przepust ścienny)

kpl

15 kpl 15.000
RAZEM 15.000
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65
d.3 kalk. włas-

na

Dostawa i montaż kanałów przelewowych o dł. 122 cm o prze-
kroju kwadratowym z rury ze stali nierdzewnej

kpl

6 kpl 6.000
RAZEM 6.000

66
d.3 kalk. włas-

na

Wymiana dysz w zestawie do masażu ściennego kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

67
d.3 kalk. włas-

na

Dostawa i montaż zestawu niszy ssawnej atrakcji kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

68
d.3 kalk. włas-

na

Dostawa i montaż zestawu muszli probierczej (przepust ścienny
i dysza muszli)

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

69
d.3 kalk. włas-

na

Dostawa i montaż dysz napływowych masażu stóp kpl

9 kpl 9.000
RAZEM 9.000

70
d.3 kalk. włas-

na

Dostawa i montaż drabinek basenowych 3-stopniowych ze stali
nierdzewnej 

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

71
d.3 kalk. włas-

na

Dostawa i montaż drabinek basenowych 4-stopniowych ze stali
nierdzewnej

kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

72
d.3 kalk. włas-

na

Dostawa niezbędnych materiałów uzupełniających do prawidło-
wego wykonania elementów wyposażenia pływalni.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4 45310000-
3

Roboty elektryczne

73
d.4

KNR-W 4-
03 1151-
04

Mechaniczny demontaż słupów oświetleniowych parkowych słup

4 słup 4.000
RAZEM 4.000

74
d.4 kalk. włas-

na

Montaż słupów oświetleniowych, np.słup aluminiowy stozkowy,
h=450 cm, z tabliczką, anodowany, fi 120 / 60, SAL-4,5

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

5 45331200-
8

Instalacja wentylacji

75
d.5

KNR 2-17
0146-02
analogia

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie
do 1600 mm - czerpnia prostokątna firmy SAW-POL typu ZSR/
R/400x300/RAL9006/KO/W2 /UWAGA: montaż w istniejących
drzwiach, wycięcie otworu w drzwiach wg części budowlanej/

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.5

KNR 2-17
0123-02
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro)
o śr.do 200 mm - udział kształtek do 55 % - przewód DN125mm

m2

0.125*3.14*1.5 m2 0.589
RAZEM 0.589

77
d.5 kalk. włas-

na

Kolano DN125mm Spiro szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

78
d.5 kalk. włas-

na

P/A Izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną np. LA-
MELLA MAT z okładziną z folii aluminiowej gr.40mm - przewo-
dy okrągłe

m2

0.125*3.14*1.5+0.125*3.14*0.5 m2 0.785
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RAZEM 0.785
79

d.5 kalk. włas-
na

Przewód DN125mm ABS PVC AVENTO m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

80
d.5 kalk. włas-

na

Kolano DN125mm 90st ABS PVC AWENTA szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

81
d.5 kalk. włas-

na

Kolano DN125mm 45st ABS PVC AWENTA szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

82
d.5

KNR 2-17
0140-01
analogia

Kratka wyciągowa DN125mm okrągła z siatką szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.5

KNR 2-17
0204-02
analogia

Wentylator kanałowy TD-350/125mm + regulator do wentylatora
- typ RMB-1,5

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

84
d.5 kalk. włas-

na

Podłaczenie elektryczne wentylatora kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

85
d.5 kalk. włas-

na

Przebicie przez ścianę dla kanału DN125mm, zabezpieczenie
przebicia cieplnie i przeciwwilgociowo

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6 45330000-
9

Instalacja wod-kan

86
d.6

KNNR 8
0117-03
analogia

Wymiana zaworów DN50 mm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

87
d.6 kalk. włas-

na

Włączenie do instalacji wodociągowej kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

88
d.6

KNNR 4
0112-01
analogia

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

m

20+2+3+20+2+3 m 50.000
RAZEM 50.000

89
d.6

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów śr.21,3 mm otulinami Thermaflex FRZ - jed-
nowarstwowymi gr.6 mm (C)

m

20+2+3+20+2+3 m 50.000
RAZEM 50.000

90
d.6

KNNR 4
0132-01
analogia

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 15 mm /zawory przelotowe + spus-
towe/

szt.

2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

91
d.6

KNR 4-01
0210-01
analogia

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub piono-
wych w elementach z betonu żwirowego

m

3+3 m 6.000
RAZEM 6.000

92
d.6

KNR 4-01
0207-02
analogia

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w
podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań

m

3+3 m 6.000
RAZEM 6.000

93
d.6

KNNR 4
0208-01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w bu-
dynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m
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1+2 m 3.000
RAZEM 3.000

94
d.6 kalk. włas-

na

Włączenie do instalacji kanalizacyjnej kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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