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Remont pomieszczeń na czasową lokalizację poradni - bis II PRZEDMIAR

Nr spec.
techn.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Pomieszcz na przych
1 45410000-4 tynki

STWiOR
001

1
d.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z za-
prawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prosto-
kątnych na podłoŜu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-
i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

I piętro 
 
 
1.0*1.0*25 m2 25.000
 
1.0*1.0*25 m2 25.000
 
 
 
 
 
 

RAZEM 50.000
STWiOR
001

2
d.1

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z za-
prawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podcią-
gach, biegach i spocznikach na podłoŜu z cegły i pustaków
(do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

stropy ostatanich kondygnacji
1.0*1.0*10 m2 10.000
 
 
 
 

RAZEM 10.000
2 45442100-8 malowanie

STWiOR
001

3
d.2

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi do 5 m2

m2

magazyn bielizny
(1.48*1.99)+((1.48+1.99)*2)*1.35+((2.89+2.59)*2)*1.69 m2 30.837
łazienka męska
(2.57*1.94)+((2.57+1.94)*2)*0.82+((0.89+1.94)*2)*0.82+
((2.19+2.84)*2)*0.82

m2 25.273

brudownik
(0.76*1.78)+(3.01*1.48)+((0.76+1.78)*2)*1.35+((3.01+1.48)
*2)*1.36

m2 24.878

łazienka
((1.65+2.82)*2)*0.9+(1.65*2.82)+((1.83+1.15)*2)*0.90+
(1.83*1.15)

m2 20.168

((0.90+1.23)*2)*0.90+(0.90*1.23) m2 4.941
((0.87+1.22)*2)*0.90+(0.87*1.22) m2 4.823
((2.45+1.93)*2)*0.90+(2.45*1.93) m2 12.613
((3.30+1.14)*2)*3.81+(3.30*1.14) m2 37.595
 

RAZEM 161.128
4

d.2
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

Pokój oddziałowej I p
((3.89+2.83)*2)*2.90+(3.89*2.83) m2 49.985
Magazyn bielizny Ip 
((2.89+2.59)*2)*1.69+(2.89*2.59) m2 26.008
Sale chorych
((2.81+3.91)*2)*1.35+(2.81*3.91) m2 29.131
((5.02+2.61)*2)*1.35+(5.02*2.61) m2 33.703
((5.03+3.04)*2)*1.35+(5.03*3.04) m2 37.080
((2.60+5.01)*2)*1.35+(2.60*5.01) m2 33.573
((5.01+5.65)*2)*1.35+(5.01*5.65) m2 57.089
((5.64+5.01)*2)*1.35+(5.64*5.01) m2 57.011
((2.82+2.69)*2)*0.9+(2.82*2.69)+(2.20*0.9)+(0.71*0.35) m2 19.732
dyŜurka lekarska
((3.85+5.58)*2)*2.90+(3.85*5.58) m2 76.177
pokój opatrunkowy
((5.68+4.92)*2)*1.35+(5.68*4.92) m2 56.566
poradnia
((5.04+5.81)*2)*1.35+(5.04*5.81) m2 58.577
pokój socjalny
((3.14+3.98)*2)*1.35+(3.14*3.98) m2 31.721
 
kierownik oddziału
((3.91+2.77)*2)*1.35+(3.91*2.77) m2 28.867
pokój zabiegowy
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Remont pomieszczeń na czasową lokalizację poradni - bis II PRZEDMIAR

Nr spec.
techn.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

2.53*3.82 m2 9.665
parter 
pomieszczenia
((3.86+2.98)*2)*2.90+(3.86*2.98) m2 51.175
((3.86+3.00)*2)*2.90+(3.86*3.00) m2 51.368
((3.87+3.28)*2)*2.90+(3.87*3.28) m2 54.164
((3.86+4.77)*2)*0.85+(3.86*4.77) m2 33.083
((3.88+3.32)*2)*2.90+(3.88*3.32) m2 54.642
((3.87+2.67)*2)*2.90+(3.87*2.67) m2 48.265
((3.86+2.64)*2)*2.90+(3.86*2.64) m2 47.890
((3.86+3.01)*2)*0.88+(3.86*3.01)+(2.20*0.88) m2 25.646
((3.86+2.52)*2)*1.0+((1.0+1.99)*2)*2.90+(3.86*2.52)+(1.0*
1.99)

m2 41.819

((3.86+2.85)*2)*2.90+(3.86*2.85) m2 49.919
((3.86+3.40)*2)*2.90+(3.86*3.40) m2 55.232
((8.80+3.80)*2)*2.90+(8.80*3.80) m2 106.520
((5.50+2.50)*2)*2.90+(5.50*2.50) m2 60.150
((4.60+3.80)*2)*2.90+(4.60*3.80) m2 66.200
((3.80+2.70)*2)*2.90+(3.80*2.70) m2 47.960
((5.40+3.80)*2)*2.90+(5.40*3.80) m2 73.880
((5.00+3.00)*2)*2.90+(5.00*3.00) m2 61.400
((3.00+1.50)*2)*2.90+(3.00*1.50) m2 30.600
 

RAZEM 1564.798
STWiOR
001

5
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami gruntującymi - po-
wierzchnie poziome.

m2

stropy I piętro
(3.89*2.83)+(1.48*1.99)+(2.89*2.59)+(2.81*3.91)+(2.57*
1.94)+(0.89*1.94)+(2.19*2.84)+(5.02*2.61)+(5.03*3.04)+
(3.91*2.77)+(2.53*3.82)+(2.60*5.01)+(5.01*5.65)+(5.64*
5.01)+(3.85*5.58)+(0.76*1.78)+(3.01*1.48)+(5.68*4.92)+
(5.04*5.81)+(3.14*3.98)+(2.82*2.69)+(0.71*0.35)+(1.65*
2.82)+(1.83*1.15)+(0.90*1.23)+(0.87*1.22)+(2.45*1.93)+
(3.30*1.14)

m2 286.102

stropy parter
(3.86*2.98)+(3.86*3.00)+(3.87*3.28)+(3.86*4.77)+(3.88*
3.32)+(3.87*2.67)+(3.86*2.64)+(3.86*3.01)+(3.86*2.85)+
(3.86*3.40)+(3.86*2.52)+(1.0*1.99)+(8.80*3.80)+(5.50*
2.50)+(4.60*3.80)+(3.80*2.70)+(5.40*3.80)+(5.00*3.00)+
(3.00*1.50)

m2 250.004

 
 
 
 
 
 
 

RAZEM 536.106
STWiOR
001

6
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  gruntującymi -
powierzchnie pionowe

m2

z poz.3,4, minus poz.5
161.128+1564.798-536.108 m2 1189.818
 
 
 

RAZEM 1189.818
STWiOR
001

7
d.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

 
 
z poz. 6,7 
536.106+1189.818 m2 1725.924

RAZEM 1725.924
8

d.2
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2

z poz. 6 
536.106 m2 536.106
 
 
 

RAZEM 536.106
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Remont pomieszczeń na czasową lokalizację poradni - bis II PRZEDMIAR

Nr spec.
techn.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

9
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian - zastosować farby lateksowe odporne
na szorowanie na mokro oraz zmywanie zanieczyszczeń -
np. PROLATEX - KABE lub inna o równowŜnych parame-
trach w zakresie szorowalności i zmywalności. Kolor :
K10250 lub zbliŜony wg wzornika innego producenta.

m2

 
z poz. 7 
1189.818 m2 1189.818
 
66.120*2 m2 132.240
 

RAZEM 1322.058
STWiOR
001

10
d.2

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07
z.sz.4.5.4.
9914-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną
szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice łącznie z ćwierćwał-
kami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm

m2

 
 
1.8*21 m2 37.800
1.60*6 m2 9.600
 

RAZEM 47.400
11

d.2
KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

z poz 13
247.08 m2 247.080

RAZEM 247.080
12

d.2
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian - zastosować farby lateksowe odporne
na zmywanie i szorowanie na mokro z moŜliwością stoso-
wania środków dezynfekujących.

m2

 pokoje zabiegowe  I p 
((5.60+5.00)*2)*2.90 m2 61.480
((5.00+2.80)*2)*2.90 * 2 m2 90.480
pokoje zabiegowe parter
((4.60+3.80)*2)*2.90 m2 48.720
((4.20+3.80)*2)*2.90 m2 46.400
 

RAZEM 247.080
13

d.2
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów - zastosować farby lateksowe odpor-
ne na zmywanie i szorowanie na mokro z moŜliwościa sto-
sowania środków dezynfekujących.

m2

(5.60*5.00)+(5.00*2.80*2)+(4.60*3.80)+(4.20*3.80) m2 89.440
RAZEM 89.440

3 roboty towarzysz ące.
STWiOR
001

14
d.3

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 10 km

m3

(60*0.03)+1.04 m3 2.840
RAZEM 2.840

15
d.3 kalk. własna

Opłata za wywóz i utylizaję gruzu utylizację m3

2.84 m3 2.840
RAZEM 2.840

16
d.3

KNR 4-01
1215-09

Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i beto-
nowych z podestami

szt.

364 szt. 364.000
RAZEM 364.000

17
d.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i be-
tonowych

m2

137.39+123.37+254.59 m2 515.350
RAZEM 515.350

4 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
18

d.4
KNR 0-14
2010-01

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusz-
tach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwo-
we 50 - 101

m2

Gab. przych okulistycznej - ciemnia
3.00*2.90 m2 8.700
Gab. zabiegowy poradni hirurgicznej
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Remont pomieszczeń na czasową lokalizację poradni - bis II PRZEDMIAR

Nr spec.
techn.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

7.20*2.90 m2 20.880
rejestracje
3.80*2.90 m2 11.020
2.80*2.90 m2 8.120
2.9*3.00*2 m2 17.400

RAZEM 66.120
19

d.4
KNR AT-02
2059-03

OścieŜnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone
równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt
gipsowych ORTH o gr. 10 cm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

20
d.4

KNNR 2
1103-01

MontaŜ skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fa-
brycznie wykończonych (2 szt.) - skrzydła 90x200 typowe
białe  wyposaŜone w  zamek z wkładką patentową, okucia
-standart.

m2

6*1.80 m2 10.800
RAZEM 10.800

21
d.4 kalk. własna

Zabezpieczenie naroŜników ścian katownikami np. C/S Ac-
rovyn SO 50 dł. 1,50 m lub w innym systemie równowaŜ-
nym pod względem uŜytego materiału i odporności na ude-
rzenia.

kpl

30 kpl 30.000
RAZEM 30.000

22
d.4

KNNR 7
0505-01

Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych
powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2

m2

6.25 m2 6.250
RAZEM 6.250

23
d.4 kalk. własna

Dostawa przegrody aluminiowej łącznie  z drzwiami. Prze-
groda z profili aluminiowych malowanych proszkowo. Kolor
biały  . Drzwi dwuskrzydłowe w-g rysunku. WyposaŜenie:
Szkło bezpieczne, samozamykacz, zamek wpuszczany na
wkładkę patentową, okucia standard.

m2

6.25 m2 6.250
RAZEM 6.250

24
d.4

KNR-W 4-01
0353-10

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

m2

2.48*2.52 m2 6.250
RAZEM 6.250

25
d.4

KNNR 2
1103-01

MontaŜ skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fa-
brycznie wykończonych-skrzydła dla drzwi o wym. w świet-
le ościeŜnicy 1,00x 2,00 . Skrzydła z płyty otworowej lami-
nowanej laminatem CPL 0,7 w kolorze w-g wzornika produ-
centa do ustalenia na budowie. WyposaŜenie : okucia
standart, zamek wpuszczany z wkładką patentową.

m2

2.05*1.00*5 m2 10.250
RAZEM 10.250

26
d.4

KNNR 2
1104-01

MontaŜ ościeŜnic stalowych - ościeŜnice regulowane dla
drzwi 1,00x2,00 w świetle - płytowych wykonanych z płyty
otworowej laminowanej.

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

27
d.4

KNR-W 4-01
0353-07

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

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

28
d.4

KNR-W 4-01
0331-03

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

m3

(0.4*2.30*0.38)+(1.20*2.30*0.25) m3 1.040
RAZEM 1.040

29
d.4

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych - ułoŜenie nadproŜy prefa-
brykowanych - dł.150 cm.

m

4*1.50 m 6.000
RAZEM 6.000

5 45430000-0 posadzki
30

d.5
KNNR 2
1206-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych
bez warstwy izolacyjnej  . Wykładzina PCV np. GAMRAT
obiektowa, homogeniczna z przeznaczeniem dla obiektów
słuzbu zdrowia. Klasa ścieralności "P". Kolor dostepny na
rynku - do ustalenia w trakcie realizacji .

m2

I piętro pomieszczenia
5.50*5.00*2 m2 55.000
2.08*3.08 m2 6.406
 
pomieszczenia parter

- 5 -
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Remont pomieszczeń na czasową lokalizację poradni - bis II PRZEDMIAR
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(3.86*2.85)+(3.86*3.40)+(8.80*3.80)+(5.50*2.50)+(4.60*
3.80)+(3.80*2.70)+(5.40*3.80)+(5.00*3.00)+(3.00*1.50)

m2 139.075

RAZEM 200.481
31

d.5
KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

200.481 m2 200.481
RAZEM 200.481

32
d.5

KNR-W 4-01
0812-05
uwaga p.tab.

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez
odzysku płytek

m2

4.60*3.80 m2 17.480
1.70*1.20 m2 2.040
 

RAZEM 19.520
33

d.5
KNR 0-12
1118-01

Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych
metodą zwykłą

m2

(1.70*1.20)+(0.80*2.00) m2 3.640
RAZEM 3.640

34
d.5

KNR 0-12
0829-02
z.sz. 5.3.b 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej
3-4 kolory.

m2

((1.70+1.20)*2)*2.0 m2 11.600
(0.80+2.00+2.00)*0.50 m2 2.400
 

RAZEM 14.000
35

d.5
KNR K-04
0602-04

Wykonanie izolacji z folii w płynie  - wklejenie taśmy
uszczelniającej pionowej

m

6+2 m 8.000
RAZEM 8.000

36
d.5

KNR K-04
0602-03

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy
uszczelniającej poziomej

m

(1.70+1.20)*2 m 5.800
4.80 m 4.800
 
 

RAZEM 10.600
37

d.5
KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie . m2

((1.70+1.20)*2)*0.5 m2 2.900
(0.80+2.00+2.00)*0.5 m2 2.400
 

RAZEM 5.300
38

d.5
KNNR-W 3
0614-05

Rozebranie okładziny ściennej m2

((4.60+3.80)*2)*2.90 m2 48.720
((1.70+1.20)*2)*2.00 m2 11.600
 

RAZEM 60.320
39

d.5
KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie . m2

(1.70*1.20)+(0.80*2.0) m2 3.640
RAZEM 3.640

40
d.5

ZKNR C-2
0602-01

Przygotowanie podłoŜa. Wyrównanie podłoŜa przez szlifo-
wanie

m2

234.46 m2 234.460
RAZEM 234.460

41
d.5

ZKNR C-2
0605-01

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych
na przygotowanym podłoŜu o gr. do 2 mm

m2

200.481 m2 200.481
RAZEM 200.481

42
d.5

ZKNR C-2
0605-04

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych
na przygotowanym podłoŜu o gr. 10-15 mm

m2

4.60*3.80 m2 17.480
RAZEM 17.480

43
d.5

KNNR 2
1206-04
analogia

Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejo-
ne - przez analogię wywinięcie wykładziny na scianę na
wys. 10 cm.

m

21.00*2 m 42.000
13.20+16.60 m 29.800
(3.86+2.85+3.86+3.40+8.80+3.80+5.50+2.50+4.60+3.80+
3.80+2.70+5.40+3.80+5.00+3.00+3.00+1.50)*2

m 142.340

RAZEM 214.140
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Remont pomieszczeń na czasową lokalizację poradni - bis II PRZEDMIAR

Nr spec.
techn.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

44
d.5

KNNR 2
1206-07

Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2

200.481 m2 200.481
RAZEM 200.481

6 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45

d.6
KNR 2-15
0205-03

MontaŜ rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łą-
czeniem metodą wciskową

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

46
d.6

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształ-
tek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

47
d.6

KNR 2-15
0220-05

MontaŜ zlewozmywaków Ŝeliwnych lub stalowych na szaf-
ce - zastosować zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwuko-
morowy z komplecie z szawką i syfonem.

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

48
d.6

S-215 0300-
01

Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

49
d.6

S-215 0500-
01

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów
wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

50
d.6

KNR 2-15
0115-03
z.sz.3.4.
9903-02 

Baterie lekarskie o śr.nom. 15 mm - budynki słuŜby zdro-
wia - bateria uruchamina łokciem.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.6

KNR-W 4-02
0132-02
z.sz.3.3.2.
9903-04 

Wymiana baterii umywalkowej lekarskiej mosięŜnej - po-
mieszczenia słuŜby zdrowia lub szkolnictwa wyŜszego - za-
stosować baterie lekarskie uruchamiane łokciowo.

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

52
d.6 kalk. własna

Drzwi prysznicowe wnękowe uchylne za szkła hartowanego
dla otworu szer 0,80 m .

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

53
d.6

KNNR 4
0232-02
analogia

Brodziki natryskowe - o wym. 0,80 x 0,80 m . W komplecie
syfon i obudowa do brodzika.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.6

KNR 2-15
0115-04
z.sz.3.4.
9903-02 

Baterie wannowe ścienne o śr.nom. 15 mm - budynki słuŜ-
by zdrowia - bateria prysznicowa.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.6

KNR 4-01
0333-03

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2
ceg. na zaprawie wapiennej

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

56
d.6

KNR 4-01
0339-03

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

57
d.6

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach
z betonu Ŝwirowego o grubości do 30 cm

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

58
d.6

KNR 0-14
2011-07

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - karto-
nowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i pod-
ciągów, jednowarstwowa 50 - 01 - przez analogię obudo-
wanie instalacji wod.kan .

m2

6.0*0.6 m2 3.600
RAZEM 3.600

7 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
59

d.7
KNR 4-03
0306-02

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2
biegunowe ze stykiem uziemiającym

szt.
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Remont pomieszczeń na czasową lokalizację poradni - bis II PRZEDMIAR

Nr spec.
techn.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

60
d.7

KNR 4-03
0308-02

Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub
przycisku na cegle

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

61
d.7

KNR AT-28
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - w celu
ujednolicenia i dostosowania do istniejącej w obiekcie ins-
talacji naleŜy zastosować system FIBRAIN kategoria 5e.

m kabla

2100 m kabla 2100.000
RAZEM 2100.000

62
d.7

KNR AT-28
0109-01

MontaŜ gniazd abonenckich natynkowych - w systemie FI-
BRAIN.

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

63
d.7

KNR AT-28
0120-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

64
d.7

KNR AT-28
0120-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - kaŜda na-
stępna linia

pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

65
d.7

KNR AT-28
0120-03

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za
udostępnienie punktu pomiarowego

punkt

22 punkt 22.000
RAZEM 22.000

66
d.7

KNR AT-28
0109-08

MontaŜ gniazd abonenckich - montaŜ puszki szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

67
d.7

KNR AT-28
0109-05

MontaŜ gniazd abonenckich - montaŜ modułu RJ45 w
gnieździe w systemie FIBRAIN.

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

68
d.7

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłoŜu nie-betonowym- Przewód YDY 3x2,5mm

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

69
d.7

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłoŜu nie-betonowym - przewód YDY 3x1,5
mm

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

70
d.7

E-0508
0800-04

MontaŜ listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW
na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły ko-
rytko o wym. 20x10 mm

m

370 m 370.000
RAZEM 370.000

71
d.7

KNR-W 5-05
0902-03

Rozszycie i włączenie kabli w powłoce termoplastycznej o
pojemności 11x2

końc.kabl.

1 końc.kabl. 1.000
RAZEM 1.000

72
d.7

KNNR 5
0209-04
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwy-
tach bezśrubowych - telekomunikacyjny kabel stacyjny YT-
KSY 3x2x0,5

m

280 m 280.000
RAZEM 280.000

73
d.7

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoŜa do zabudowania aparatów - kucie
mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłoŜu z
cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

74
d.7

KNR 5-08
0403-01
analogia

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5
kg z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłączenia
(ilość otworów mocujących do 2) - przez analogię montaŜ
skrzynki łączeniowej + (łączówka LSA 2/10)  10-parowa
nierozłączna.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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