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Przebudowa z rozbudow ą budynku Przychodni Zdrowia w Je Ŝowem

Data: 2012-09-03
Kody CPV: 45215000-7  Roboty budowlane w zakresie bu dowy obiektów budowlanych opieki 

zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów uŜyteczno ści publicznej
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokry ć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty specjalistycze
45443000-4  Roboty elewacyjne
45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45211000-9  Roboty budowlane w zakresie budownictwa  wielorodzinnego i domów 
jednorodzinnych
45211350-7  Roboty budowlane w zakresie budynków wi elofunkcyjnych

Zamawiaj ący: Urz ąd Gminy Je Ŝowe, 37-430 Je Ŝowe
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Przebudowa z rozbudow ą budynku
Przychodni Zdrowia w Je Ŝowem

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa z przebudow ą budynku Przychodni Zdrowia z cz ęści ą mieszkaln ą

wielorodzinn ą i aptek ąw msc. Je Ŝowe136a.
Układ funkcjonalny obiektu w cz ęści  Przychodni Zdrowia obejmuje - przychodni ę dla dorosłych na I
pi ętrze o powierzchni u Ŝytkowej 275,2m2 oraz przychodni ę dla dzieci na parterze o powierzchni 
uŜytkowej
132,3m2
W budynku przewidziano na parterze lokal apteki ogó lnodost ępnej z zapleczem o powierzchni u Ŝytkowej
106,85m2.
II pi ętro obejmuje cz ęść mieszkaln ą wielorodzinn ą o powierzchni u Ŝytkowej 264,8m2

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

1 Kody CPV: 45215000-7  Roboty budowlane w zakresie budowy obie któw budowlanych opieki zdrowotnej i 
społecznej, krematoriów oraz obiektów u Ŝyteczno ści publicznej
45215000-7  Roboty budowlane w zakresie budowy obie któw budowlanych opieki zdrowotnej i 
społecznej, krematoriów oraz obiektów u Ŝyteczno ści publicznej

Podjazd dla niepełnosprawnych.
1.1 KNNRS 1/106/1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo cą spycharek, grubo ść warstwy
do 15 cm 354 m2

1.2 KNNRS 3/403/1
Rozbiórka elementów, betonowych 11,24 m3

1.3 KNNRS 1/205/2 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami  podsi ębiernymi, koparka 
0,25-0,6·m3, gł ęboko ść do 3 m, kategoria gruntu III-IV 176,59 m3

1.4 KNNRS 1/306/2
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami , gł ęboko ść do 1,5·m, kategoria gruntu 
III - r ęczne odspojenie dolnej cz ęści wykopu 19,62 m3

1.5 KNNRS 1/210/2 (1)
Zasypanie wykopów fundamentowych podłu Ŝnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych, spycharki, grubo ść w stanie lu źnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV 196,21 m3

1.6 NORM 1/203/1 (1)
Przewóz materiałów sypkich samochodami samowyładowc zymi o ładowno ści 6.1-9.0·t, 
załadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-I II (na 1 kurs), prace 
ładunkowe - dowóz do zasypania fundamentów 17 kurs

1.7 NORM 1/203/1 (3)
Przewóz materiałów sypkich samochodami samowyładowc zymi o ładowno ści 6.1-9.0·t, 
załadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-I II (na 1 kurs), przewóz na 
odległo ść do 2·km 17 kurs

1.8 KNNRS 2/1101/1 (1)
Podkłady, betonowe - chudy beton B10 - stopy 2,37+6 ,09 ławy 8,46 m3

1.9 KNNRS 2/101/1
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych be tonowych lub Ŝelbetowych, 
ławy fundamentowe 67,55 m2

1.10 KNNRS 2/101/2
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych be tonowych lub Ŝelbetowych, 
stopy fundamentowe 45,99 m2

1.11 KNNRS 2/103/1
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pr ętami stalowymi okr ągłymi, gładkimi Fi 
do 14·mm 0,665 t

1.12 KNNRS 2/103/3
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pr ętami stalowymi okr ągłymi, Ŝebrowanymi 
Fi do 14·mm 1,196 t

1.13 KNNRS 2/105/1
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tra dycyjnym, ławy fundamentowe 
- beton B20 15,91 m3

1.14 KNNRS 2/105/2
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tra dycyjnym, stopy fundamentowe
-  beton B20 14,69 m3

1.15 KNRW 202/606/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii p olietylenowej,  izolacja 
pozioma ław fundamentowych 39,39 m2

1.16 KNNR 2/301/3
Fundamenty z bloczków betonowych 70,98 m3

1.17 KNR 202/211/7
Słupy i rygle (przewi ązki) Ŝelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia 
ścian deskowane 1-stronnie, szeroko ść do 0.3·m 1,13 m3

1.18 KNR 202/803/1
Tynki zwykłe wykonywane r ęcznie, ściany i słupy, kategoria·I - ściany 
fundamentowe obustronnie tynkowane 548,54 m2

1.19 KNNRS 2/601/6 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni pionowych p owłokowe bitumiczne 
dwuwarstwowe 474,73 m2

1.20 KNR 23/2612/1
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub.10cm EPS0 40 system, 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian - ściany fundamentowe nad terenem 11,74 m2
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1.21 KNR 23/2612/5

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system, przymo cowanie płyt 
styropianowych dyblami do ściany z betonu 48 szt

1.22 KNR 23/2612/6
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system, przykl ejenie warstwy 
siatki, ściany 11,74 m2

1.23 KNR 23/931/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikow ego, wykonana r ęcznie na 
uprzednio przygotowanym podło Ŝu, nało Ŝenie na podło Ŝe podkładowej masy 
tynkarskiej - cokoły 85,55 m2

1.24 KNR 23/931/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikow ego, wykonana r ęcznie na 
uprzednio przygotowanym podło Ŝu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych,  - tynk mozaikowy cokołów 85,55 m2

1.25 KNR 202/133/1
Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloków wapien no-piaskowych dr ąŜonych, 
typ 2NFD, grubo ści 25·cm 53,62 m2

1.26 KNNRS 2/101/4
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych be tonowych lub Ŝelbetowych, 
słupy prostok ątne 77,6 m2

1.27 KNR 202/209/1 (2)
Słupy Ŝelbetowe okr ągłe i owalne (pod stropy monolityczne), wysoko ść do 4m, 
obwód do 1.0·m, beton podawany pomp ą - beton B20 0,37 m3

1.28 KNNRS 2/101/3
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych be tonowych lub Ŝelbetowych, 
ściany proste - ściana SC 41,25 m2

1.29 KNNRS 2/101/5
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych be tonowych lub Ŝelbetowych, 
belki podci ągi 19,12 m2

1.30 KNNRS 2/101/5
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych be tonowych lub Ŝelbetowych,  
wie ńce 38,55 m2

1.31 KNNRS 2/101/6
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych be tonowych lub Ŝelbetowych, 
płyty stropowe PS 23,86 m2

1.32 KNNRS 2/101/7
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych be tonowych lub Ŝelbetowych, 
schody proste na płycie 27,7 m2

1.33 KNNRS 2/103/1
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pr ętami stalowymi okr ągłymi, gładkimi Fi 
do 14·mm 0,432 t

1.34 KNNRS 2/103/3
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pr ętami stalowymi okr ągłymi, Ŝebrowanymi 
Fi do 14·mm 1,702 t

1.35 KNNRS 2/105/3
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tra dycyjnym, ściany proste -  
ściana SC-1 - beton B20 4,69 m3

1.36 KNNRS 2/105/4
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tra dycyjnym, słupy prostok ątne 
- beton B20 4,85 m3

1.37 KNNRS 2/105/5
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tra dycyjnym, belki podci ągi  - 
beton B20 1,78 m3

1.38 KNNRS 2/105/5
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tra dycyjnym,  wie ńce - beton 
B20 4,82 m3

1.39 KNNRS 2/105/6
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tra dycyjnym, płyty stropowe - 
beton B20 3,44 m3

1.40 KNNRS 2/105/8
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tra dycyjnym, schody proste - 
beton B20 3,28 m3

1.41 KNNRS 2/101/5
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych be tonowych lub Ŝelbetowych,  
wie ńce na ścianach podjazdów i schodów zewn ętrznych 50,12 m2

1.42 KNNRS 2/103/1
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pr ętami stalowymi okr ągłymi, gładkimi Fi 
do 14·mm 0,067 t

1.43 KNNRS 2/103/3
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pr ętami stalowymi okr ągłymi, Ŝebrowanymi 
Fi do 14·mm 0,485 t

1.44 KNNRS 2/105/5
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tra dycyjnym,  wie ńce beton B20 6,27 m3

1.45 KNNRS 7/106/1
Więźby dachowe na murach lub słupach Ŝelbetowych, wi ązary płaskie, masa do 
5,0·t 2,109 t

1.46 KNNRS 7/904/2 (3)
Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farb ą podkładow ą konstrukcji ró Ŝnych, 
wi ęźby dachowe na murach lub słupach, farby chlorokaucz ukowe 2,109 t

1.47 KNNRS 2/402/5 (1)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zw ykłe + wymiany, 7x14 - 
184,8m robocizna i sprz ęt 184,8 m
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1.48 KNNRS 2/402/5 (2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zw ykłe, materiały - uwzgl ędni ć
ł ączniki do mocowania krokwi do płatwi 1,81 m3

1.49 KNBK 5/1301/2
Struganie drewna mi ękkiego, powierzchnie płaskie, w ilo ści do 0.15 m2 (poz. 
342) - krokwie (8x0,5x0,35)+(4x9,62x0,35) =14,87m2 14,87 m2

1.50 KNR 202/9910/2
(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, list wy o szeroko ści 45-80·mm - 
6,8*0,35+8,5*0,5+9,62*2,35-4,59=24,65 24,65 m2

1.51 KNR 202/9910/3
(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, laki erowanie boazerii i krokiew 39,52 m2

1.52 KNNR 2/604/2
Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej  - wiatroizolacja,  
przymocowanej do konstrukcji drewnianej 
(27,33x4,45x1,0785x2)+[(27,33+21,92):2x(2,7xx1,0785 )]x2+ 
7,35x0,4x1,0785+[(5,4:2)x(2,7x1,0785)]x2 = 424,63m2 97,49 m2

1.53 KNR 202/409/3
Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 - k ontrłaty 5x3cm 184,8m (na 
boazeri kontrłaty 5x1,6cm) 0,28 m3

1.54 KNNRS 2/403/2
Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 102,08 m2

1.55 KNR 15/526/2
Osadzenie okien w połaci dachowej,  wyłaz dachowy 1 40*114cm 4 szt

1.56 KNNRS 2/602/5
Izolacje poziome przeciwd źwi ękowe, z płyt z wełny mineralnej  grubo ści 14 cm, 
układane na sucho jednowarstwowe 66,42 m2

1.57 ORGB 202/2028/4
Okładziny 1-warstwowe z płyt gipsowo-kartonowych  n a rusztach mocowanych 
bezpo średnio do stropu, ruszty metalowe 66,42 m2

1.58 KNNRS 2/602/5
Izolacje poziome przeciwd źwi ękowe, z płyt z wełny mineralnej grubo ści 5cm, 
układane na sucho jednowarstwowe 66,42 m2

1.59 KNR 202/505/6
Pokrycie dachów płytami poliestrowymi falistymi na konstrukcji stalowej - płyta
profilowana falista dymna prod. Rebelit 9,6 m2

1.60 KNR 15/519/5 (1)
Pokrycie dachów blachodachówk ą powlekan ą w arkuszach, moduł fali 21,3 x 
40,0·cm, blacha pokryta poliestrem 97,49 m2

1.61 KNNR 2/505/5 (1)
Monta Ŝ obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabry kowanych, rynny 
półokr ągłe, z blachy stalowej powlekanej Fi 120mm 11,28 m

1.62 KNNR 2/505/7 (1)
Monta Ŝ obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabry kowanych, rury 
spustowe okr ągłe, z blachy stalowej powlekanej Fi 90mm - 2*6,5 13 m

1.63 ORGB 202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko ść w rozwini ęciu ponad 25·cm - 
11,28*2+9,62*2+12=53,8*0,35=18,83 18,83 m2

1.64 KNNRS 2/801/3
Tynki zwykłe wewn ętrzne, kategoria III, ścian i słupów z uwzgl ędnieniem ściany 
istniej ącej 168,78 m2

1.65 KNNRS 2/801/5
Tynki zwykłe wewn ętrzne, kategoria III, biegów klatek schodowych 33,9 m2

1.66 KNNRS 2/1301/9
Malowanie tynków, wewn ętrznych gładkich, fluatowanie 285,45 m2

1.67 KNNRS 2/1301/7 (1)
Malowanie tynków, wewn ętrznych gładkich, farb ą emulsyjno akrylow ą bez 
gruntowania, dwukrotne 202,68 m2

1.68 KNNRS 2/1302/3 (1)
Malowanie podło Ŝy gipsowych farb ą emulsyjno akrylow ą, dwukrotne 82,77 m2

1.69 KNNRS 2/1101/3 (2)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich piasek zag ęszczony grub 15cm, podłoga na
gruncie 6,23 m3

1.70 KNNRS 2/1101/1 (1)
Podkłady, betonowe - płyta betonowa grub. 10cm 4,16 m3

1.71 KNNR 2/604/1
Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzk owa 41,55 2 m2

1.72 KNNRS 2/602/3
Izolacje poziome przeciwd źwi ękowe, z płyt styropianowych twardych EPS038 grub. 
5cm, układanych na wierzchu konstrukcji na sucho je dnowarstwowe 41,55 m2

1.73 KNNR 2/604/1
Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzk owa 41,55 m2

1.74 KNNR 2/1202/1
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadz ki zatarte na ostro, 
grubo ści 20·mm 41,55 m2

1.75 KNNR 2/1202/3
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadz ki, zmiana grubo ści o 10·mm 41,55 2 m2

1.76 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki s iatk ą stalow ą do zbrojenia 
wylewek o oczkach 15x15cm Fi 3mm 41,55 m2

1.77 ORGB 202/2028/4
Okładziny 1-warstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na  rusztach mocowanych 
bezpo średnio do stropu, ruszty metalowe - strop nad parte rem 16,35 m2
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1.78 ORGB 202/2806/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" n a zaprawach klejowych w 
pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubo ści 5·mm, płytki 30x30, zaprawa 57,9 m2

1.79 ORGB 202/2809/4 (1)
Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa 
wykańczaj ąca, pomieszczenia ponad 10·m2, płytki 12.5x25, zapr awa 22,5 m

1.80 ORGB 202/2810/5 (1)
Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na z aprawach klejowych, warstwa 
kleju grubo ści 5·mm, płytki 30x30, zaprawa 22,73 m2

1.81 KNNRS 2/1201/1
Balustrady schodowe z pr ętów stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim 
stopniu, jednopłaszczyznowe ze stali nierdzewnej 22,9 m

1.82 KNNRS 2/1201/2
Pochwyty stalowe na wspornikach ze stali nierdzewne j 6 m

1.83 KNNRS 7/504/3 (1)
Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych, mocowanie do konstrukcji Ŝelbetowych 
lub muru - ściana kurtynowa 74,64 m2

1.84 KNNRS 7/503/8
Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe 3,96 m2

1.85 KNNR 2/1902/4
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymigrub. 15cm typ EPS 040 - 
metoda lekka, faktura nakrapiana lub rustykalna r ęcznie, grubo ści 2,0·mm na 
ścianie - tynk silikonowy 53,83 m2

1.86 KNNR 2/1902/11
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka , dopłata za 
stosowanie wzmocnie ń miejsc szczególnie nara Ŝonych: listwami Al lub PVC - 
listwa cokołowa 8,6 m

1.87 KNNR 2/1902/11
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka , dopłata za 
stosowanie wzmocnie ń miejsc szczególnie nara Ŝonych: listwami Al lub PVC - 
ochrona naro Ŝników wypukłych 66,6 m

1.88 KNNRS 2/1401/1
Rusztowania zewn ętrzne rurowe, wysoko ść do 20·m 120 m2

1.89 KNNRS 2/1405/1
Instalacje odgromowe, rusztowania zewn ętrzne przy ścienne - wysoko ść do 20·m 120 m2

1.90 KNR 231/401/4
Rowki pod kraw ęŜniki i ławy kraw ęŜnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii III-IV 32,15 m

1.91 KNNRS 6/403/3
KrawęŜniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystaj ące, ława betonowa, podsypka 
cementowo-piaskowa - palisada typ Nostalit 12*18*80 cm 32,15 m

1.92 KNNRS 6/113/1
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zag ęszczeniu 15·cm - pochylnia 26,4 m2

1.93 KNNRS 6/502/1 (2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo ść 6·cm, podsypka piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa - poch ylnia 26,4 m2

1.94 KNNRS 6/106/6 (1)
Warstwy odcinaj ące, zag ęszczanie mechanicznie, warstwa po zag ęszczeniu 15·cm, 
piasek - podesty  zewn ętrzne 38,5 m2

1.95 KNNR 2/604/1
Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzk owa HDPE j.w 38,5 m2

1.96 KNNRS 2/103/3
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pr ętami stalowymi okr ągłymi, Ŝebrowanymi 
Fi do 14·mm -fi 12 co15x15cm 0,479 t

1.97 KNR 202/218/1 (2)
Schody Ŝelbetowe, stopnie betonowe zewn ętrzne i wewn ętrzne na gotowym podło Ŝu, 
beton podawany pomp ą j.w 4,96 m3

1.98 ORGB 202/2810/5 (1)
Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na z aprawach klejowych, warstwa 
kleju grubo ści 5·mm, płytki 30x30, zaprawa  -38,5+2,35*0,15*18 44,85 m2

1.99 KNNRS 2/1201/4
Balustrady pochylni z pochwytem stalowym proste - s tal ocynkowana 76,4 m

1.100 KNNRS 2/1201/2
Pochwyty stalowe na wspornikach - stal ocynkowana 76,4 m

1.101 KNNRS 2/1201/1
Balustrady schodowe z pr ętów stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim 
stopniu, jednopłaszczyznowe - stal ocynkowana 21 m

1.102 KNR 202/1220/4
Konstrukcje daszków 1-spadowe 5,6*1,2 6,72 m2

1.103 KNR 202/505/6
Pokrycie dachów płytami poliestrowymi falistymi na konstrukcji stalowej 6,72 m2

1.104 KNR 401/108/19
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz z konstrukcji Ŝelbetowych i 
Ŝwirobetonowych 11,24 m3

2 Kody CPV: 45215000-7  Roboty budowlane w zakresie budowy obie któw budowlanych opieki zdrowotnej i 
społecznej, krematoriów oraz obiektów u Ŝyteczno ści publicznej
45215000-7  Roboty budowlane w zakresie budowy obie któw budowlanych opieki zdrowotnej i 
społecznej, krematoriów oraz obiektów u Ŝyteczno ści publicznej

Winda dla niepełnosprawnych
2.1 KNR 733/105/1

Dźwigi szpitalne o no śności do 1000·kg z drzwiami automatycznymi o szybko ści do 
1·m/sek, wysoko ść podnoszenia do 2 przystanków - winda 1 kpl
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2.2 KNR 733/108/7

Próby po monta Ŝu, regulacja i odbiory d źwigów, d źwigi osobowe do 500·kg o 
szybko ści 1,7-2,5·m/sek, wysoko ść podnoszenia do 4 przystanków 1 kpl

3 Kody CPV: 45215000-7  Roboty budowlane w zakresie budowy obie któw budowlanych opieki zdrowotnej i 
społecznej, krematoriów oraz obiektów u Ŝyteczno ści publicznej
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokry ć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistycze
45215000-7  Roboty budowlane w zakresie budowy obie któw budowlanych opieki zdrowotnej i 
społecznej, krematoriów oraz obiektów u Ŝyteczno ści publicznej
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokry ć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistycze

Dach nad budynkiem istniej ącym z dociepleniem stropodachu.
3.1 KNR 401/350/1

Rozebranie kominów wolno stoj ących 5,43 m3
3.2 KNR 401/212/4

Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe 8,86 m2
3.3 KNR 202/133/3

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloków wapien no-piaskowych dr ąŜonych, typ
3NFD, grubo ści 25·cm - podmurowanie szczytów 17,5 m2

3.4 KNNR 2/604/1
Izolacja z folii polietylenowej, pozioma - folia hy droizolacyjna pod murłaty i 
podwaliny 170,1x0,18=30,62 30,62 m2

3.5 KNNRS 2/402/1 (1)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty 14 x16 - 64m, 14x6 - 5,5m, 14x12
- 8m = 77,5m,  robocizna i sprz ęt 77,5 m

3.6 KNNRS 2/402/1 (2)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty,  materiały - z uwzgl ędnieniem 
kotew rozporowych mocuj ących murłaty 1,614 m3

3.7 KNNRS 2/402/1 (1)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,  podwaliny  14x16cm = 92,6m, robocizna i
sprz ęt 92,6 m

3.8 KNNRS 2/402/1 (2)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, materiały - z 
uwzgl ędnieniem  kotew rozporowych mocuj ących podwaliny 2,074 m3

3.9 KNNRS 2/402/2 (1)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie 14 x18 - 15,6m, 14x16 - 81,6m = 
97,2m, robocizna i sprz ęt 97,2 m

3.10 KNNRS 2/402/2 (2)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, m ateriały 2,221 m3

3.11 KNNRS 2/402/3 (1)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy 14x1 4cm = 30,6m, robocizna i 
sprz ęt 30,6 m

3.12 KNNRS 2/402/3 (2)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy, mat eriały 0,60 m3

3.13 KNNRS 2/402/4 (1)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,  kleszcze  7x14 - 98,1m  (R, S - 
wersja 1, M - wersje 2,3), robocizna i sprz ęt 98,1 m

3.14 KNNRS 2/402/4 (2)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,  kleszcze (R, S - wersja 1, M - wersje
2,3), materiały (kraw ędziaki) 0,96 m3

3.15 KNNRS 2/402/5 (1)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zw ykłe, 7x14 - 469,6m 
robocizna i sprz ęt 469,6 m

3.16 KNNRS 2/402/5 (2)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zw ykłe, materiały 4,602 m3

3.17 KNNRS 2/402/6 (1)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie na ro Ŝne i koszowe, 7x14 - 
16,8m, robocizna i sprz ęt 16,8 m

3.18 KNNRS 2/402/6 (2)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie na ro Ŝne i koszowe, materiały 0,165 m3

3.19 KNR 202/1220/4
Konstrukcje daszków 1-spadowe - kratownice wspornik owe wypustów dachowych 
5,8*0,82*2 + 3,08*1,3 13,52 m2

3.20 KNBK 5/1301/2
Struganie drewna mi ękkiego, powierzchnie płaskie, w ilo ści do 0.15 m2 (poz. 
342) - krokwie 54x0,85+2x1,1+4x1,65+4x4,64+4x5,72+4 x1,4=101,74x0,35 płatew 
8x0,8+15,2=21,6x0,46 ł ącznie = 45,55 45,55 m2

3.21 KNR 202/9910/2
(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, list wy o szeroko ści 45-80·mm - 
49,76x0,85+1,6x1,3+3,3x1,7+25,44x0,8=70,34 70,34 m2

3.22 KNR 202/9910/3
(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, laki erowanie boazerii 115,89 m2

3.23 KNNR 2/604/2
Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej  - wiatroizolacja,  
przymocowanej do konstrukcji drewnianej 
(27,33x4,45x1,0785x2)+[(27,33+21,92):2x(2,7xx1,0785 )]x2+ 
7,35x0,4x1,0785+[(5,4:2)x(2,7x1,0785)]x2 = 424,63m2 424,63 m2

3.24 KNR 202/409/3
Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 - k ontrłaty 5x3cm 486,4m (na 
boazeri kontrłaty 5x1,6cm) 0,73 m3

3.25 KNNRS 2/403/2
Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 424,63 m2
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3.26 KNNR 2/604/1

Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzk owa - folia paroizolacyjna 
na istniej ącym stropodachu 326,37 m2

3.27 KNNRS 2/602/3
Izolacje poziome przeciwd źwi ękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu
konstrukcji na sucho jednowarstwowe - płyta styropi anowa twardatyp EPS 038 
grub. 20cm na stropodachu 12,6x25,72+5,75x0,4=326,3 7 326,37 m2

3.28 KNNRS 2/302/1
Kominy wolnostoj ące z cegieł w budynkach, komin spalinowy murowany 
0,51x0,51x2,2 0,57 m3

3.29 KNR 202/219/5
Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubo ści płyty 7·cm 0,42 m2

3.30 KNNRS 2/1105/3
Ślepa podłoga o grubo ści 25·mm na legarach uło Ŝonych krzy Ŝowo - pokład z płyt 
OSB typ3 grub.18mm przy istniej ącym  wyłazie na dach 3 m2

3.31 KNNRS 2/403/1
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - p odstawy kominowe z płyt OSB 
typ3 grub. 18mm 7,77 m2

3.32 KNR 21/4001/1
Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian wewn ętrznych i zewn ętrznych, szeroko ść do
90·mm - konstrukcja obudowy kominów nad dachem - ob wód 47,5x0,5m śr. wys. 23,75 m2

3.33 KNR 21/4002/1
Konstrukcje szkieletowe, oczepy pojedyncze, szeroko ść do 90·mm - konstrukcja 
obudowy kominów nad dachem 95 mb

3.34 KNR 21/4004/7 (5)
Poszycie ścian szkieletowych, ściany ze sklejki - płyta OSB typ3 grub. 18mm, 
obudowa kominów 23,75 m2

3.35 ORGB 202/2024/4
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojed ynczych rusztach metalowych
2-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 50 - scianka przy kominie 1,2x1,8 2,16 m2

3.36 KNR 15/526/2
Osadzenie okien w połaci dachowej,  wyłaz dachowy  86x86cm 1 szt

3.37 KNR 15/519/5 (1)
Pokrycie dachów blachodachówk ą powlekan ą w arkuszach, moduł fali 21,3 x 
40,0·cm, blacha pokryta poliestrem 424,63 m2

3.38 KNR 15/521/3
Uło Ŝenie g ąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej na dachach kry tych 
blachodachówk ą, moduł fali 22·cm -21,92+4x4,0=37,92 37,92 mb

3.39 KNNR 2/505/5 (1)
Monta Ŝ obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabry kowanych, rynny 
półokr ągłe, z blachy stalowej powlekanej Fi 120mm - 27,33x 2+6,3x2=67,26 67,26 m

3.40 ORGB 202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko ść w rozwini ęciu ponad 25·cm - 
67,26+(4,8x4)+(1,2x2)=88,86x0,35=31,1+(47,5x0,65)=6 1,98 61,98 m2

3.41 KNNR 2/505/7 (1)
Monta Ŝ obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabry kowanych, rury 
spustowe okr ągłe, z blachy stalowej powlekanej Fi 90mm - 11,7+(4 x11,6)=58,1 58,1 m

3.42 KNRW 401/424/1
Uzupełnienie ław kominiarskich, poziomych 7 m

3.43 KNR 401/415/3
Uzupełnienia elementów wyposa Ŝenia dachów, włazy kominiarskie - wyłaz strychowy 1 szt

4 Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne
45443000-4  Roboty elewacyjne

Docieplenie budynku istniej ącego.
4.1 KNNRS 3/101/3

Wykopy w ąskoprzestrzenne nieumocnione o szeroko ści do 1.5·m, z zasypaniem wykopu
ziemi ą z ukopu, gł ęboko ść do 1.5·m, w guncie kategorii III suchym 
9,5+15+12,5+26,2=63,2*0,5*1,0=31,6m3 - izolacja ścian fundamentowych poni Ŝej 
terenu 31,6 m3

4.2 KNR 401/724/6 (2)
Uzupełnienie tynków zewn ętrznych zwykłych kategorii I, podło Ŝe: betony Ŝwirowe, 
bloczki; do 5·m2, 65,5+10,6=76,1 76,1 m2

4.3 KNNRS 2/601/6 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni pionowych p owłokowe bitumiczne 
dwuwarstwowe 76,1 m2

4.4 KNBK 7/114/9 (1)
Izolacja pionowa z folii HDPE, na sucho, 1-warstwow a (poz 119) 76,1 m2

4.5 KNR 23/2612/1
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system, przykl ejenie płyt 
styropianowych grubo ści 10cm do ścian 65,5*1,35=88,43 - docieplenie cokołu 
budynku 99,23 m2

4.6 KNR 23/2612/5
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system, przymo cowanie płyt 
styropianowych dyblami do ściany z betonu 396 szt

4.7 KNR 23/2612/6
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system, przykl ejenie warstwy 
siatki, ściany 99,23 m2

4.8 KNR 23/2612/9
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system, zamoco wanie listwy 
cokołowej 65,5 mb

4.9 KNR 23/2612/8
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system, ochron a naro Ŝników 
wypukłych k ątownikiem metalowym 13,5 mb
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4.10 KNR 23/933/2 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tyn ków dekoracyjnych wykonana 
r ęcznie na uprzednio przygotowanym podło Ŝu, wyprawa na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych, tynk dekoracyjny mozaikow y 88,43 m2

4.11 KNR 23/2614/2 (1)
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub.15cm - sy stem , wraz z 
przygotowaniem podło Ŝa i r ęczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej ,
ściany z cegły,  - tynk silikonowy 
25,4*10,6+12,45*10,8+26,2*10,6+12,45*10,8-(8,7*9,7)  - otwory 121,29 =610,2 610,2 m2

4.12 KNR 23/2614/11
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system, wraz  z 
przygotowaniem podło Ŝa i r ęczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej ,
zamocowanie listwy cokołowej 65,5 mb

4.13 KNR 23/2614/10
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system, wraz  z 
przygotowaniem podło Ŝa i r ęczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej ,
ochrona naro Ŝników wypukłych k ątownikiem metalowym 362,4 mb

4.14 KNR 23/2614/8 (1)
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub.3cm - sys tem, wraz z 
przygotowaniem podło Ŝa i r ęczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej ,
oście Ŝa szeroko ści do 30·cm, z cegły, - 
4,8*37+4,1*20+6+5,1*3+5,4+5,6*2=297,5*03=89,25 89,25 m2

4.15 KNR 23/2612/6
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system, przykl ejenie warstwy 
siatki, ściany - dodatkowa warstwa siatki na parterze na wys . 2m, 65,5x2=131m 131 m2

4.16 KNR 401/533/2
Wymiana pokrycia murów ogniowych pasów pod- i nadry nnowych, wyskoków, pasów 
elewacyjnych, gzymsów i kraw ędzi balkonów, blacha ocynkowana - wymiana 
parapetów zaokiennych na szersze z blachy powlekane j 70,4*0,35=24,64 24,64 m2

4.17 KNNRS 2/1401/1
Rusztowania zewn ętrzne rurowe, wysoko ść do 20·m 840,8 m2

4.18 KNNRS 2/1405/1
Instalacje odgromowe, rusztowania zewn ętrzne przy ścienne - wysoko ść do 20·m 840,8 m2

4.19 KNNRS 6/404/2
Obrze Ŝa betonowe, 20x6·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie  spoin piaskiem - 
opaska wokół budynku 46,4 m

4.20 KNNRS 6/606/1
Ścieki z elementów betonowych, podsypka piaskowa, pr efabrykat o grubo ści 15·cm 6 m

4.21 KNR 231/301/7
Nawierzchnie z kamieni otoczaków na podsypce Ŝwirowej, kamienie  nieregularne 
wysoko ści 10·cm, na podsypce nowej Ŝwirowej - opaska wokół budynku 23,2 m2

5 Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223300-9  Roboty budowlane w zakresie parkingów

Zagospodarowanie terenu
5.1 KNNRS 6/103/3 (1)

Profilowanie i zag ęszczanie podło Ŝa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, wa lec wibracyjny 882 2 m2

5.2 KNNRS 6/106/6 (1)
Warstwy odcinaj ące, zag ęszczanie mechanicznie, warstwa po zag ęszczeniu 15·cm, 
piasek 882 m2

5.3 KNNRS 6/113/2
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zag ęszczeniu 20·cm 882 m2

5.4 KNNRS 6/113/6
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zag ęszczeniu 15·cm 882 m2

5.5 KNNRS 6/403/3
KrawęŜniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystaj ące 15x30·cm, ława betonowa, 
podsypka cementowo-piaskowa 246 m

5.6 KNNRS 6/502/3 (2)
Podjazdy z kostki brukowej betonowej, grubo ść 10·cm, podsypka cementowo-piaskowa
z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa 882 m2

5.7 KNNRS 6/103/3 (1)
Profilowanie i zag ęszczanie podło Ŝa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, wa lec wibracyjny 764 2 m2

5.8 KNNRS 6/106/6 (1)
Warstwy odcinaj ące, zag ęszczanie mechanicznie, warstwa po zag ęszczeniu 15·cm, 
piasek 764 m2

5.9 KNNRS 6/113/6
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zag ęszczeniu 15·cm 764 m2

5.10 KNNRS 6/403/3
KrawęŜniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystaj ące 15x30·cm, ława betonowa, 
podsypka cementowo-piaskowa 316 m

5.11 KNNRS 6/502/3 (2)
Parkingi z kostki brukowej betonowej, grubo ść 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa
z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa 764 m2

5.12 KNNRS 6/101/2 (1)
Koryta wykonywane na całej szeroko ści jezdni i chodników, mechanicznie, 
gł ęboko ść 20·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec w ibracyjny - 
nawierzchnia typ3, chodniki 153 m2

5.13 KNNRS 6/106/5 (1)
Warstwy odcinaj ące, zag ęszczanie mechaniczne, warstwa po zag ęszczeniu 10·cm, 
piasek 153 m2

5.14 KNNRS 6/404/2
Obrze Ŝa betonowe, 20x6·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie  spoin piaskiem 69 m
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5.15 KNNRS 6/502/2 (2)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo ść 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa
z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa 153 m2

5.16 KNR 221/401/5
Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawo Ŝeniem, kategoria gruntu III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 795 m2

5.17 KNR 221/302/4 (1)
Sadzenie drzew i krzewów li ściastych form naturalnych na terenie płaskim w 
gruncie kategorii III, z zapraw ą dołów całkowit ą, średnica i gł ęboko ść dołów 
0,3·m, ziemia urodzajna (humus)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 72 szt

5.18 NORM 1/203/1 (6)
Przewóz materiałów sypkich samochodami samowyładowc zymi o ładowno ści 6.1-9.0·t,
załadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-I II (na 1 kurs), przewóz na 
odległo ść do 5·km

745*1,6/9 = 132,444444
132,44 132,44 kurs

5.19 NORM 1/203/1 (1)
Przewóz materiałów sypkich samochodami samowyładowc zymi o ładowno ści 6.1-9.0·t,
załadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-I II (na 1 kurs), prace 
ładunkowe

745*1,6/9 = 132,444444
132,44 132,44 kurs

5.20 KNNRS 1/208/2 (2)
Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpo średnim przerzutem gruntu 
uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu III-IV 295,2 m3

5.21 KNNRS 1/211/2 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odległo ść do 
10·m, kategoria gruntu IV 295,2 m3

6 Uzupełnienia.
6.1 KNR 508/110/2

Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach,  rura Fi·28·mm 120 m
6.2 KNR 508/604/2

Monta Ŝ zwodów poziomych nienapr ęŜanych z pr ęta o średnicy do 10·mm na dachu - 
analogia 300 m

6.3 KNR 508/619/6
Monta Ŝ w instalacji uziemiaj ącej lub odgromowej, zł ącze kontrolne, poł ączenie 
drut-płaskownik 10 szt

6.4 KNR 508/618/1
Łączenie pr ęta o średnicy do 10·mm na dachu za pomoc ą zł ączy skr ęcanych, 
uniwersalnych krzy Ŝowych 50 szt

6.5 KNR 201/701/3 (1)
Ręczne kopanie rowów dla kabli, szeroko ść dna do 0.4·m, kategoria gruntu IV, 
gł ęboko ść rowu do 0.6·m 140 m

6.6 KNR 510/303/2
Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do F i·110·mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 12 m

6.7 KNR 508/608/7
Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój be dnarki do 120·mm2 - bednarka 
Fe Zn25x4 160 m

6.8 KNR 201/704/3 (1)
Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szeroko ść dna wykopu do 0.4·m, kategoria 
gruntu IV, gł ęboko ść rowu do 0.4·m 140 m

6.9 ORGB 202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko ść w rozwini ęciu ponad 25·cm 23,75 m2

6.10 KNR 217/152/2 (1)
Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 200·mm, cylindryczne
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 57 szt

6.11 KNRW 215/213/5
Rura wywiewna z PVC o poł ączeniu wciskowym, Fi·110·mm 15 szt

6.12 KNR 216/307/3
Izolacja otulinami z wełny mineralnej, ruroci ągi, 1·warstwa izolacji, grubo ść 
50·mm, ruroci ąg Fi·76-114·mm 191,7 m2

6.13 KNNRS 3/301/1
Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie wapienne j lub cementowo-wapiennej

1,05*2,65*0,4 = 1,113000
1,11 1,11 m3

6.14 KNNRS 7/503/8
Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe

1,05*2,85 = 2,992500
2,99 2,99 m2

6.15 KNNRS 3/702/6
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewn ętrznych

1,05*2,5 = 2,625000
2,62 2,63 m2

6.16 KNNRS 2/1201/1
Balustrady schodowe z pr ętów stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim 
stopniu, jednopłaszczyznowe - balustrada zewn ętrzna ze stali ocynkowanej 6 m

6.17 ORGB 202/2810/5 (1)
Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na z aprawach klejowych, warstwa 
kleju grubo ści 5·mm, płytki 30x30, zaprawa mrozoodporna 7,25 m2

6.18 KNR 202/1220/4
Konstrukcje daszków 1-spadowe 8,93 m2



Przychodnia Zdrowia Je Ŝowe-III 
etap

Zuzia (C) DataComp 1994-2008(lic.
 6373)

strona nr:  10

Przebudowa z rozbudow ą budynku
Przychodni Zdrowia w Je Ŝowem

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
6.19 KNR 202/505/6

Pokrycie dachów płytami poliestrowymi falistymi na konstrukcji stalowej 8,93 m2
6.20 KNR 202/1220/4

Konstrukcje daszków 1-spadowe 13,23 m2
6.21 KNR 202/505/6

Pokrycie dachów płytami poliestrowymi falistymi na konstrukcji stalowej 13,23 m2
6.22 KNNRS 3/301/1

Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie wapienne j lub cementowo-wapiennej
1,35*2,1*0,4 = 1,134000

1,13 1,13 m3
6.23 KNR 401/313/2

Wykonanie przesklepie ń otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek 0,08 m3
6.24 KNR 401/313/4

Wykonanie przesklepie ń otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie 
belek stalowych, do I NP 180·mm 5,55 m

6.25 ORGB 202/2807/5 (1)
Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" n a zaprawach klejowych w 
pomieszczeniach do 10·m2, warstwa kleju grubo ści 5·mm, płytki 30x30, zaprawa 11,36 m2

6.26 ORGB 202/2809/2 (1)
Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa 
wykańczaj ąca, pomieszczenia do 10·m2, płytki 12.5x25, zaprawa 8,6 m

6.27 KNNRS 2/1301/7 (1)
Malowanie tynków, wewn ętrznych gładkich, farb ą emulsyjn ą bez gruntowania, 
dwukrotne 35,6 m2

6.28 KNR 202/218/1 (2)
Schody Ŝelbetowe, stopnie betonowe zewn ętrzne i wewn ętrzne na gotowym podło Ŝu, 
beton podawany pomp ą 4,96 m3

6.29 KNRW 202/519/3 (1)
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, powlekanej, pół okr ągłe, Fi·12·cm 6 m

6.30 KNRW 202/526/2 (1)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, powlekanej, okr ągłe o średnicy 10·cm 3 m

6.31 KNR 202/1215/3
Skrzynki gazowe typowe, osadzone w ścianach, 0.2-0.50·m2 2 szt

6.32 KNR 202/1219/4
Stojaki na rowery na 10 stanowisk 3 szt

6.33 KNR 202/1219/2
Kosze na śmieci 5 szt


