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1-Je-Sos-Bu-14 aktualny OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa III Pi ętra Segmentu "C" dla Potrzeb Oddziału Chirurgii Ogó lnej z Otolaryngologi ą Sosnowieckiego Szpitala Miejs-
kiego  - Roboty Budowlane

1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

65 szt. 65.00
RAZEM 65.00

2
d.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

[4.8+2.66+3.52+4.88+1.43+0.6*2+1.4+3.0+5.1+4.5+5.1+2.0+3.2+3.0+3.0+
2.3+3.1*2+5.3+6.1]*3.15

m2 216.37

RAZEM 216.37
3

d.1
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

[2.1+1.2+1.5+1.0+0.5+1.2+0.2+1.2+0.3+1.2+0.3*2]*2.0*0.55 m3 12.10
RAZEM 12.10

4
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

[27.8+33.7+19.25+45.5+19.2+35.6+24.1]*3.0 m2 615.45
-1.0*2.0*8 m2 -16.00

RAZEM 599.45
5

d.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

1064.75 m2 1064.75
<komunikacja> -[48.6+47.9+35.9+93.3+27.95] m2 -253.65

RAZEM 811.10
6

d.1
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm - rozbiórka podłoŜa betonowego

m3

1064.75*0.05 m3 53.24
RAZEM 53.24

7
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

<komunikacja> [48.6+47.9+35.9+93.3+27.95] m2 253.65
RAZEM 253.65

8
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
20 km

m3

poz.2*0.15+poz.3+poz.4*0.05+poz.5*0.002+poz.6+poz.7*0.03+1.19 m3 138.19
RAZEM 138.19

9
d.1 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.8 m3 138.19
RAZEM 138.19

2 45262520-2 Roboty murowe 
10

d.2
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

[0.9+1.2+0.3+0.7+0.5+0.15]*2.0*0.55 m3 4.13
RAZEM 4.13

11
d.2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek

m3

1.6*0.15*0.1*2*11 m3 0.53
2.6*0.25*0.12*2 m3 0.16

RAZEM 0.69
12

d.2
KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

1.6*2*11 m 35.20
RAZEM 35.20

13
d.2

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych I NP 200-260 mm

m

2.6*2 m 5.20
RAZEM 5.20

14
d.2

KNR 4-06
0112-01

Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku
na wysokości do 22 m

szt.

3*11+4 szt. 37.00
RAZEM 37.00

15
d.2

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach
i spocznikach schodowych

m2

1.6*0.8*11+2.6*1.1 m2 16.94
RAZEM 16.94

3 44112310-4 Ścianki gipsowe 
16

d.3
KNR 0-14
2010-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 -
101

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[1.76+2.38+1.63+1.13+1.43+1.28+1.33+1.36+1.41+1.14+1.32+1.23+1.45+
1.8+2.6+1.0+1.82*4+1.9+2.49+1.79+1.3+1.0+2.4+2.35+1.5+1.45+2.1+2.5*2+
1.4+1.13+1.43+1.41+1.1+1.48+1.4+1.29+1.1+1.4+1.1+1.3+1.24+1.1+2.1+1.3+
1.1+1.4+1.3+3.1+1.75+2.74+2.3+1.3+1.0+1.33+1.35+1.2+1.28]*3.15

m2 306.31

-1.0*2.0*31 m2 -62.00
RAZEM 244.31

17
d.3

KNR 0-14
2010-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101

m2

[2.3+0.9+2.0+6.2+5.9+3.9+1.4+0.7+2.6+5.15+3.1]*3.15 m2 107.57
RAZEM 107.57

18
d.3

KNR 0-14
2010-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - zabudowa
otworów

m2

1.0*2.0*6 m2 12.00
RAZEM 12.00

19
d.3

KNR 0-14
2010-07

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 -
101 - zabudowa pionów

m2

[1.31+0.8+0.3+1.51+0.3+0.9+0.3*2+0.3+0.9+0.75+1.1+0.6+0.9+0.7+0.5+
1.25+1.65+0.9+0.85+0.25+1.5+0.65+0.3+0.85*2+0.25*2+0.8+1.35+0.85+
0.25+0.4+0.85+0.25+0.9+0.25+0.25+0.5]*3.15

m2 87.16

RAZEM 87.16
4 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe 

20
d.4

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie
itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczel-
niającą; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny

m2

<łazienki> 3.4*5+3.8*2+3.3*2+3.7+3.2*2+6.0+5.4+3.9*2+3.1*3+9.5+4.1+3.6+
4.0+4.8

m2 95.80

<pom.gosp> 4.1+2.4+4.2+4.0+2.7+3.1+3.9 m2 24.40
RAZEM 120.20

21
d.4

KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie
itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczel-
niającą; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

[7.43+8.55+7.22+8.26+8.4+9.03+5.97+7.0+6.1+6.74+6.4+8.64+7.93+6.1+
7.22+8.51+7.23+7.66+7.82+7.48+8.06+7.54+5.77+5.68+6.92+8.86+9.34+
7.32+5.76]*3.15

m2 677.06

-0.9*2.0*31 m2 -55.80
<fartuchy> [1.8+3.2+1.6*4+3.0+1.9+1.4+1.6+3.3+1.6*5+5.0+1.6+5.0+3.2+2.3+
2.9+3.3+5.0+5.0+1.6*4+5.0*2+3.7+1.9+3.9]*1.6

m2 143.68

RAZEM 764.94
5 45321000-3 Izolacje cieplne 

22
d.5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS-100 gr.2 cm
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

1064.75 m2 1064.75
RAZEM 1064.75

6 45430000-0 Podkłady pod posadzki 
23

d.6
KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm
zatarte na ostro

m2

1064.75 m2 1064.75
RAZEM 1064.75

24
d.6

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową wylewki z pręta fi 5 mm o oczkach 15x15
cm wylewki

m2

poz.23 m2 1064.75
RAZEM 1064.75

7 45431100-8 Posadzki ceramiczne
25

d.7
NNRNKB
202 2805-05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za-
prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach

m2

140.00 m2 140.00
RAZEM 140.00

8 45432100-5 Posadzki PCV 
26

d.8
NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach

m2

1080.00 m2 1080.00
RAZEM 1080.00

27
d.8

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
o właściwościach antybkteryjnych z wywinięciem na ściany 10 cm

m2

1080.00 m2 1080.00
RAZEM 1080.00

28
d.8

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.27 m2 1080.00
RAZEM 1080.00

9 45410000-4 Tynki  

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 19156 UŜytkownik: Szpital Miejski w Sosnowcu

ksalaga
Podświetlony

ksalaga
Podświetlony

ksalaga
Podświetlony
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29

d.9
KNR 4-01
0711-02

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

m2

220.0 m2 220.00
RAZEM 220.00

30
d.9

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - tynk po skuciu glazury

m2

[27.8+33.7+19.25+45.5+19.2+35.6+24.1]*3.0 m2 615.45
RAZEM 615.45

31
d.9

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

<komunikacja> [45.47+44.7+23.18+96.56+23.81]*3.15 m2 736.22
<pok.zabiegowe> [17.95+17.79+18.5]*3.15 m2 170.86

RAZEM 907.08
10 45431200-9 Okładziny ścian 
32

d.10
KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

[7.43+8.55+7.22+8.26+8.4+9.03+5.97+7.0+6.1+6.74+6.4+8.64+7.93+6.1+
7.22+8.51+7.23+7.66+7.82+7.48+8.06+7.54+5.77+5.68+6.92+8.86+9.34+
7.32+5.76]*3.15

m2 677.06

-0.9*2.0*31 m2 -55.80
<fartuchy> [1.8+3.2+1.6*4+3.0+1.9+1.4+1.6+3.3+1.6*5+5.0+1.6+5.0+3.2+2.3+
2.9+3.3+5.0+5.0+1.6*4+5.0*2+3.7+1.9+3.9]*1.6

m2 143.68

RAZEM 764.94
33

d.10
NNRNKB
202 0842-01

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

m

poz.32*1.8 m 1376.89
RAZEM 1376.89

11 45421146-9 Sufity podwieszane 
34

d.11
NNRNKB
202 2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm z powłoką nie przyciągającą ku-
rzu na konstrukcji niewidocznej z klipsami dociskowymi

m2

960 m2 960.00
RAZEM 960.00

35
d.11

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, pod-
wieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

140 m2 140.00
RAZEM 140.00

12 45442100-8 Roboty malarskie
36

d.12
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

poz.38+poz.40 m2 2610.72
-poz.29 m2 -220.00

RAZEM 2390.72
37

d.12
KNR 4-01
1204-08

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

m2

poz.36 m2 2390.72
RAZEM 2390.72

38
d.12

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoŜy gipsowych z gruntowaniem

m2

<komunikacja> [45.47+44.7+23.18+96.56+23.81]*3.15 m2 736.22
<pokoje> [20.35+21.74+17.02+17.4+20.9+17.14+19.68+8.57+17.42+14.95+
21.49+17.65+21.65+19.4+23.71+23.67+18.48+14.72+19.12+23.11+23.4+
23.45+23.6+23.52+26.15+17.11+19.66+19.15+14.64+17.6]*3.15

m2 1847.32

<fartuchy> -[1.8+3.2+1.6*4+3.0+1.9+1.4+1.6+3.3+1.6*5+5.0+1.6+5.0+3.2+
2.3+2.9+3.3+5.0+5.0+1.6*4+5.0*2+3.7+1.9+3.9]*1.6

m2 -143.68

RAZEM 2439.86
39

d.12
KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoŜy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kaŜde dalsze malowanie

m2

poz.38 m2 2439.86
RAZEM 2439.86

40
d.12

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami szorowalnymi PW5 powierzchni wewnętrznych
z gruntowaniem

m2

<pok.zabiegowe> [17.95+17.79+18.5]*3.15 m2 170.86
RAZEM 170.86

41
d.12

KNR 2-02
1505-08

Malowanie farbami szorowalnymi PW5 powierzchni wewnętrznych - dodatek
za kaŜde dalsze malowanie
Krotność = 2

m2

poz.40 m2 170.86
RAZEM 170.86

13 45421150-0 Ślusarka aluminiowa 
42

d.13
KNR-W 2-02
1039-03

Okno aluminiowe, szyba bezpieczna klasy P2. kolor: przejrzysta, bezbarwna,
okno stałe

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<O1> 1.35*1.1 m2 1.49

RAZEM 1.49
43

d.13
KNR-W 2-02
1040-01

Skrzydło aluminiowe płaskie, gr. 55mm, rama z profili systemowych lakierowa-
nych płaskich ościeŜnica systemowa z uszczelkami epdm lub chloropren, trzy
zawiasy regulowane 3 częściowe na łoŜyskach malowane proszkowo na kolor
drzwi zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębenkową szyba
bezpieczna klasy p2. kolor: przejrzysta, bezbarwna

m2

<D120A> 2.4*2.7 m2 6.48
RAZEM 6.48

14 45421130-4 Stolarka  
44

d.14
KNR 2-02
1016-05

OścieŜnica kątowa, stalowa malowana proszkowo na kolor drzwi, dwa zawiasy
czopowe do drzwi p.poŜ.

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

45
d.14

KNR 2-02
1016-02

OścieŜnica kątowa, stalowa malowana proszkowo na kolor drzwi, dwa zawiasy
czopowe

szt.

32+8 szt. 40.00
RAZEM 40.00

46
d.14

KNR 2-02
1017-02

Skrzydło płaskie, okleinowane cpl,np porta rama z tarcicy sosnowej klejonej
warstwowo na mikrowczepy, wypełnienie płycin-płyta wiórowo kanałowa, okle-
jone obustronnie płytą HDF, zamek kluczowy podklamkowy patentowy z
wkładką bębenkową kratka wentylacyjna

m2

<D90*> 0.9*2.0*32 m2 57.60
RAZEM 57.60

47
d.14

KNR 2-02
1017-02

Skrzydło płaskie, okleinowane cpl,np porta rama z tarcicy sosnowej klejonej
warstwowo na mikrowczepy, wypełnienie płycin-płyta wiórowo kanałowa, okle-
jone obustronnie płytą HDF, zamek kluczowy podklamkowy patentowy z
wkładką bębenkową

m2

<D90> 0.9*2.0*8 m2 14.40
RAZEM 14.40

48
d.14

KNR 2-02
1017-05

Skrzydło płaskie, okleinowane cpl,np porta rama z tarcicy sosnowej klejonej
warstwowo na mikrowczepy, wypełnienie płycin-płyta wiórowo kanałowa, okle-
jone obustronnie płytą HDF, zamek kluczowy podklamkowy patentowy z
wkładką bębenkową, szyba bezpieczna klasy P2. kolor: przejrzysta, bezbarw-
na

m2

<D90S> 0.9*2.0 m2 1.80
RAZEM 1.80

49
d.14

KNR 2-02
1017-02

Skrzydło płaskie, okleinowane cpl,np porta rama z tarcicy sosnowej klejonej
warstwowo na mikrowczepy, wypełnienie płycin-płyta wiórowo kanałowa, okle-
jone obustronnie płytą HDF, zamek kluczowy podklamkowy patentowy z
wkładką bębenkową kratka wentylacyjna

m2

1.1*2.0*24 m2 52.80
RAZEM 52.80

50
d.14

KNR 2-02
1017-02

Skrzydło płaskie, okleinowane cpl,np porta rama z tarcicy sosnowej klejonej
warstwowo na mikrowczepy, wypełnienie płycin-płyta wiórowo kanałowa, okle-
jone obustronnie płytą HDF, zamek kluczowy podklamkowy patentowy z
wkładką bębenkową

m2

<D110> 1.1*2.0 m2 2.20
RAZEM 2.20

51
d.14

KNR 2-02
1017-02

Skrzydło płaskie, okleinowane cpl,np porta rama z tarcicy sosnowej klejonej
warstwowo na mikrowczepy, wypełnienie płycin-płyta wiórowo kanałowa, okle-
jone obustronnie płytą HDF, zamek kluczowy podklamkowy patentowy z
wkładką bębenkową o odporności ogniowej EI30

m2

<D-90> 0.9*2.0*3 m2 5.40
RAZEM 5.40

52
d.14

KNR AL-01
0304-06

Samozamykacz do drzwi ppoŜ szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

15 45421160-3 Ślusarka 
53

d.15 wycena indy-
widualna

Naklejenie naroŜników ze systemowych klejem montaŜowym m

2.5*345 m 862.50
RAZEM 862.50

54
d.15 wycena indy-

widualna

Odbojnice systemowe mocowane do ściany kotwami m

19.2*2+18.4*2+9.2+4.3+5.1*2+5.4+6.1+39.5*2 m 189.40
RAZEM 189.40

55
d.15 wycena indy-

widualna

Naklejenie na ścianach przed uszkodzeniami arkuszy winylowych klejem mon-
taŜowym

m

68.0 m 68.00
RAZEM 68.00
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d.15 wycena indy-
widualna

Listwy szerokości 40 cm, korytarze 1x20 cm, ponad poziomem posadzki, po-
koje łóŜkowe 2x30 i 90 cm

m

390.0 m 390.00
RAZEM 390.00

16 39150000-8 Wyposa Ŝenie meblowe z osadzeniem odbiorów sanitarnych
57

d.16 kalk. własna
Zabudowa kuchenna wykonangórne wys. 60 cm gł. 35 cm  na wymiar, szafki
dolne i górne z płyty meblowej wg rysunku - szafki dolne wys. 80 cm, głębo-
kość 60 cm i górne wys. 60 cm gł. 35 cm (pomieszczenie lekarzy)

m

7.8 m 7.80
RAZEM 7.80

58
d.16 kalk. własna

Zabudowa kuchenna wykonan na wymiar, szafki dolne z płyty meblowej wg ry-
sunku - szafka wys. 80 cm gł. 60 cm (przyjęcie kateringu)

m

1.3 m 1.30
RAZEM 1.30

59
d.16 kalk. własna

Zestaw szafek medycznych specjalistycznych wykonanych na wymiar wg ry-
sunku - szafki dolne gł. 60 cm, wys. 80 cm na nóŜkach, bez cokołu, blat Co-
rian

m

12.6 m 12.60
RAZEM 12.60

60
d.16 kalk. własna

Lada pielęgniarska  wykonana z płyty MDF wys. 1,1 m wg rysunku - blat Co-
rian (pokój pielęgniarek)

m

4.7 m 4.70
RAZEM 4.70

17 pozycje uzupełniaj ące
61

d.17 kalk. własna
Dostawa i montaŜ - szafa garderobiana z wieszakami drzwi przesuwne
180x60x250

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

62
d.17 kalk. własna

Dostawa i montaŜ - szafa garderobiana z wieszakami drzwi przesuwne
115x60x250

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

63
d.17 kalk. własna

Dostawa i montaŜ uchwytów dla niepełnosprawnych:
uchwyt kątowy stały - szt. 13
pochwyt stały  - szt. 21
pochwyt uchylny - szt. 17
siedzisko prysznicowe dla niepełnosprawnych, uchylne - szt.19

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

64
d.17 kalk. własna

Dostawa i montaŜ dozownika na mydło kpl

19 kpl 19.00
RAZEM 19.00

65
d.17 kalk. własna

Dostawa i montaŜ dozownika na mydło i płyn dezynfekcyjny kpl

11 kpl 11.00
RAZEM 11.00

66
d.17 kalk. własna

Dostawa i montaŜ dozownik na ręczniki papierowe kpl

14 kpl 14.00
RAZEM 14.00

67
d.17 kalk. własna

Dostawa i montaŜ dozownika na płyn dezynfekcyjny kpl

18 kpl 18.00
RAZEM 18.00

68
d.17

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1.15*86 m 98.90
RAZEM 98.90

69
d.17

KNNR-W 3
0311-01

Osadzenie podokienników stalowych, betonowych, lastrykowych i drewnianych
w murze z cegły - przez  analogię osadzenie podokienników z konglomeratu
marmurowego o wym. 1,15 x 0,30 gr. 3 cm. 
(przed zamówieniem sprawdzić wymiary odrębnie dla poszczególnych sztuk.)

szt.

86 szt. 86.00
RAZEM 86.00

70
d.17 kalk. własna

Dostawa i  montaŜ lustra uchylnego dla osób niepełnosprawnych. szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

71
d.17

Dostawa i montaŜ luster - lustra o wym. 50x70 klejone szt

28 szt 28.00
RAZEM 28.00
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d.17
KNR 2-28
0204-04

Konstrukcje stalowe podparć i zawieszeń o masie elementu do 50 kg - przez
analogię : wykonanie i dostawa pomostów dla central wentylacyjnych zlokali-
zowanych w przestrzeni poddasza . Pomosty wykonać z profili stalowych za-
mkniętych o przekr. kwadratowym 100x100x6 . 24 m x 16,56 kg /m

kg

12*2*16.56 kg 397.44
RAZEM 397.44
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