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78-325 REDŁo
94 36 45 543; fax 36 45

NlP 669_050-11-76
Piec

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Załączniknr 1 do Zapytania ofertowego
PRZEDMIARY ROBÓT / SPECYFIKACJA DOSTA\il

zamawiaiacy:
BIURKOM - FLAMPOL Sp. z o.o.
Szeligowo 1

78-325 Redło
Tel: (94) 36 45 543, (94) 36 45 343
Fax: (94) 36 45 409

Ponizej przedstawiono przedmiary robót / specyfikację dostaw dla poszczególnych zadań
obj ętych postępowaniem ofertowym :

pojemników - roboty budowlane

-przedmiar zamięszczony na stronach od 2150 do IIl50

pojemników - roboĘv elektryczne

-przedmiar zalnieszczony na stronach od 3120 do 5120

pojemników - zewnętrzne sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

-przedmiar zamięszczony na stronach od 3lI2 do 4lI2

-przedmiar zamięszczony na stronach od 2116 do 4116

-przedmiar zamteszczony na stronach od 3131 do 7l3I

-przedmiar zamieszczony na stronach od 3/11

-przedmiar zamieszczony na stronach od 3116 do 5116

- dostawa i montaż 48 szt. paneli o mocy 250 Wp kużdy i sprawności od 1ż% do 16,50ń

- inwerter - 1, szt.
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- zestaw montżowy (komplet kabli, kompletzłączek, skrzynka przepięciowa, instalacja
odgromowa, konstrukcja montażowa).
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Zakład Przetworstwa Dziczyzny w Szeligowie-Rozbudowa pomieszczeń pakowni wyrobów Dobudowa pomieszczeń myjni pojemników. Roboty
budowlane pomieszczeń Zakładu Przetwóstwa Dziczyzny,,pakowni i myjni pojemników m.Szligowo na dz. nr 35/3, 35/8 w obr. Szeligowo w gmi,
Połczyn-Zdroj

Nr Podstawa Opis robót Jm llość
l. PAKoWNIA
1. Roboty rozbiórkowe i uzupełniające w istniejącym budynku

],

4

KNR 4-0'l Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 1scm
0212102

cokół betonowy 20,'lB-0,20-0,,15

K,l, Demontaż ścian obudowy z plyt warstwowych gr,lOcm z rdzeniem PUR
ściana z PW PUR gr.lOcm 20,18-3,60
(7, 80+0, 1 5)-(4, 45+3,60) l 2-2

KNNR-W 3 Wyrówn!ńanie podłoży betonowych przez frezowanie
0809/01

po ścianie z PW PUR gr.lOcm 20,18-(2"0,15)

KNR 2-02 Posadzki ceńentowe wraz z cokolikami zatańe na gładko grubości 25mm-uzupełnienie
1106l02

KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm
1,106/03

(oopłata /,5x)

rŃn Z-OZ Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową
1106107

K,l, Montaż obrobek blacharskich szer, do 25cm po demontau płyt PW PUR

m3
razem m3

m2
m2]

razem m2

m2
rczem m2

m2
m2

m2

m3
nl3

m3
m3

36,116
20,1 60
56,276

56,276

3ó,z/o

-43,1z7

13,149

149,099
149,099

149,099

1,440
1,440

1,190
1 ,190

0,605
0,605

72,65
64,00

136,65

605
6,05

),l -7om2

m2

m2

m2
m2

21 ,79

21 ,79

5,05
5,05lazem

Roboty ziemne w gruncie kategorri 1-1l wykonywane koparkami przedsiębiernyńi Ó pójómności łyzri
0,15m3 z transpońem urobku samochodami samowyładowczymi na odległośc do 1km
(20, 18-0,29-0,1 5-2-0, 1 0)= 1 9,łgm
(7,80_0,15) = 7,65m
(20, 1 8+0,60)-(7,80+0, 1 0+0,29-0, 1 0+0,60)-(0,30+0, 1 0-0,20)
(1,60+2-0,60)-(1,20+2-0,60)"(0,90+0,.1 0_0,20-0,20)"5

razem
KNNR 1 Dodatek zakażdy rozp. 1 km transpońu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o
0208102 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)

(dopłata 5x)

5]!ryl ] ZasYPanie wykópów fund. podłużnych, punktowych, spycharkami z zagęszcz.mechanicznym
0214101 gr.warsiwy w stanie luźnym 30 cm - kat.gr. 1-1l

wykopy
56,276
minus podłoża, chudy beton i stopy fund.
-(1 ,440+1,,l g0+4,350+37,668-0,20-(1 ,50-1 ,5+1 ,25*2,5)/(4-1 ,60)+.149,09910,3o+o,1 0-o,2o))

razem

=KNR 
2:31 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 1Ocm na poszerzeniach zagęszczańa

0104/03 mechanicznie
(20, 1 8-0,29-0, 1 5-2-0, 1 0)=1 9,ą9m
(7,80-0,15)= 7,65m
19,49-7,65

razem

[!1.2:91 Warstwa odsączająca na poszerzeniach zagęszczana mechaniczni e - za każdy dalszy 1 cm ponad
0104104 1Ocm

(dopłata 20x)

13 KNNR 2 Podkłady z ubitych materiałów sypkich
1201l03,3

(1,60+0,20)-(1,20+2-0,20)-5-0, 1 0

. lazerr,|
14 KNR]W 2-02 Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy cio betonu na

1101l07 podłoźugruntowym
(1 ,60+0,1 0)-(1 ,20+2-0,1 0)-5-0,1 0

KNR 2-01
0201l01

9

10
m3

m3
m3
m3

m3

m3
m3

11

lazem
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Zakład Przetwórstwa Dziczyzny w Szeligowie-Rozbudowa pomieszczeń pakowni wyrobów. Dobudowa pomieszczeń myjni pojemników. Roboty
budowlane pomieszczeń ZaYJadu Przetwóstwa Dziczyzny:pakowni i myjni po,iemników m.Szligowo na dz. nr 35/3, 35/8 w obr. Szeligowo w gmi,
Połczyn-Zdrój

Nr Podstawa Opis robót Jm llość
15 KNR 0-20 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 1,5m3 w deskowaniu PERI z

0266103,2 transpońem beionu przy uźyciu pompy na samochodzie
(,1,20-1,50-o,40+0,50-0,50"0,60)-5

lazem
16 KNR 0-2O Ściany żelbetowe o grubości '1Ocm i wysokości do 4m w deskowaniu PER| "TRIO" z transpońem

0267l01 .2 betonu przy uźyciu pompy na samochodzie
(7,8-2- 1 l2-0,50)-1,60+(5,00-1/2-2-0,50)-(1,5-1,60+2,5-1,35)

(azem
17 KNR 0-2O Ściany żelbetowe o grubości 1Ocm w deskowaniu PER| "TRIO" z transpońem betonu w pojemniku

0267l03.1 za pomocą żurawia wieżowego - dodatek zakażdy następny 1cm grubości ściany ponad 1Ocm
(dopłata 10x)

18 KNNR 2 Montaż dostarczonych prefabrykaiów zbrojarskich w elementach budynku
0,105/02

4,35-8o/1 0oo
37,66B-0,20-1 00/1 000

i razem
KNR 2-02 lzolacje ciep!ne i przeciwdzwiękowe z płyt polistyrenowych gr 8 cm pionowe na lepiku bez siatki
0609/08 metal.

KNR 2-05 Ramy w halach typu lekkiego
0101l04

wg zestawienia
ramy hali 8535/1000
wymianastężeń 119/1O0O

KNR 2-05 Materiały dodatkowe do montowanyĆń konstrukcji stalowych hal i budynków szkieletowych
9901/01

K.l, Dostawa konstrukcji stalowej hali

KNR 2-02 Śruby fundamentowe
1218l03

(5)-4

t

t

t

m3
mJ

m2

-ż'

m2

t

t

szt. 
I

szt.

m2
m2
m2

m2

m

m

m

m

m

4,39
4,35

37,668
37,66B

37,668

0,348
0,753
1 

"l0,1

37,668

1o

20

m2

21

22

23

razem

razem

razem

8,535
0,119
8,654

8,654

8,654

20,000
20]000

72,65
64,00

136,65

136,65

142,12
150,48
292,60

7,1 ,06
75,24

146,30

28] 1 30

28] 1 30

1

1

160,59
,160,59

20,670

tr'

4. Obudowa ścian z płyt warstwowych i blach fałdowych
24 K,l, Montaż ścian obudowy z plyt Warstwowych BalexMetat gr.l ocm

20"l 8-3,60
(7, 80+0, 1 5)"(4, 45+3,60) l2"2

20,20"(7,80+0,1 5)

31 K.l, Montaż osłon - attyka
7,95*1 ,30*2

razem

25 K.l.

26 K.l.

Materiały pomocnicze do montażu płyt BalexMetal CH180

Uszczelnienie styków śCian kitem tnłaleplastycznym SlKAFLEX
1,1 - (4,45+ 4,35+4,20+ 4,1 0+ 4,00+3, 85+3, 75+3, 60)"2-2
1 ,1-3,60-19-2

Uszczelnienie styków ścian pianką poliuretanową
1,1- (4,45+4,35+4,2a+4,1 0+4,00+3,85+3,75+3,60)-2
1 ,1 

-3,60-1 9

Montaż okapników na cokołach
7,80+0.1 5+20,,l 8

Dostawa elem. sufitu podwieszonego
1

K.l, Obudowa dachów płaskich wykonana z blach stalowyóń iiłOo*ycńOÓŻ Ócieplenia

K.l

m

m
ł

kpI

kpI

m2
m2

m2

K.l.

K,l

28

29

JU

razem

lazem

razem
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Zakład Przefulórstwa Dziczyzny w Szeligowie-Rozbudowa pomieszczeń pakowni wyrobów. Dobudowa pomieszczeń myjni pojemników. Roboty
budowlane pomieszczeń Zakładu Przetwóstwa Dziczyzny,.pakowni i myjni pojemników m.Szligowo na dz. nr 35/3, 35/8 w obr. Szeligowo w gmi
Połczyn-ZdrĄ

dachowych półokrągłych o średnicy 12cm z blachy alucynk

przy rynnach dachowych

sztucerów pzy rynnach z blachy

m2

'azem m2
:

m

lazem m
l

szt
L

razem szt

i szl
"azem I szt

35,820

l

20,?
29?

2

2,,

]

a

ą

36,1 0

l

L fr L ?0,2|,

]ą!e!i m ', 20?|,
K.l

Kl

Montaż osłon bocznych - wiatrownic
wiatrownice 2-7,g5+2o,2o

39 , K.l.

K.l. Montaź óśłóń - śclań ńaliisiń
99. 0,

20?9
20,20

20,20

13,4

13,!

zewnętrzne z kabłąkami
3

3,7o

: (20,,l 8_0,29-0, 1 5"2-0, 1 0)=,1 9,49m

i(7,80-0,15) = 7,65m 
;

i19,49-7,65 m2 i lłs,to]ilv,4v-l,bo : ń2 l 149,10l--]- 
1

raz9m m2 149,10
43 K.l. Dostawa e|em. sufitu podwieszonego

Ą'kp|1 i ;'. ,_ razem kp| 1

, Z. iósadzki 
,

44 " K.l. Podkłady betonowe na podł.gruntowym
(2O,'l 8-0,29-0, 1 5"2-0, 1 O)=1 9,49m
(7,80-0,15)= 7,65m
1 9,49-7,65-0,1 0 63 14,91

. ruzem m3 14,91
45 K.l. lzolacje p.wilgoc. i p.wodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe

(dopłata 2x)

, i m2 149l1O46 K.l. Posadzki betonowezB25gr. 15cmzezbrojeniemrozporoszonymFońaTech 
]I m2 149,10

46 K.l. lPosadzki betonowe zB25 gr. lScm ze zbrojeniem rozporoszonym Fońa Tech
I m2 149,10

47 K.l. iNawiezchnia epoksydowa gr.4mm zacierana z kolorowych piasków kwarcowych PERAN sTB ;

'm2',i 149,1oo
48K.l.WyobleniazŻywicyPERANSTB7-łukR=6cmprzyposaoicóil

lazem m 3.1l)
]i ,]
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Zakład Przetwórslwa Dziczyzny w Szeligowie-Rozbudowa pomieszczeń pakowni wyrobów. Dobudowa pomieszczeń myjni pojemników. Roboty
budowlane pomieszczeń Zakładu Przetwóstwa Dziczyzny-.pakowni i myjni pojemników m.Szligowo na dz. nr 35/3, 35/8 w obr. Szeligowo w gmi.
Połczyn-Zdroj

Nr Podstawa opis robót Jm llość
49 KNR 4-0'1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 1Scm

0212102

(9,45+0,60)-(6,00+0,60)-0,20

razem
50 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii 1-1l wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki

0201l01 0,1 5m3 z transportem urobku samochodaml samowyładowczymi na odległość do 1 km
(5,45-2+9,45+2-0,60)-(0,90+0, 1 0-0,20)
(34,22+ 1 3,00)-(0,60-0,20-0, 20)

razem
51 KNNR 1 Dodatek zakażdyrozp. 1 km transpońu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o

0208102 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)

(dopłata 5x)

52 KNNR'1 Zasypaniewykopówfund. podłużnych, punktowych, spycharkami zzagęszcz.mechanicznym
0214101 gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm - kat,gr. 1_1l

wykopy
26,684
minus podłoża, chudy beton i fundamenty
-(1,921 +1,450+2,970+1 6,890-0,25-0,50/0,60+48,62-(0,30+o, 1 0-0,20))

lazem
53 {Nl ?_91 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu '1Ocm na poszerzeniachzagęszczana

0104/03 mechanicznie
(34,22+ 1 3,oo+3, 5o-o,4o)

razem
54 KNR 2-31 Warstwa odsączająca na poszerzeniach zagęszczana mechaniczni e - zakażdy dalszy 1cm ponad

0104104 1Ocm

(dopłata 20x)

2. Fundamenty
55 KNNR 2 Podkłady z ubitych materiałów sypkich

1201l03.3
(5,45*2+(g,45+2-0,2o)+ p,a5-7,8o+o,2o))-(o,45+2-o,20)-o, 1 0

m3
m3

m3
m3
m3

13,266
13,266

17,240
9,444

26,684

26,684

26,684

_19,5B4

7,100

48,620
48,620

m3

m3
m3

m2
m2

57

',ruzem
56 KNR:W 2-02 Podkłady betonowe w budownicińe przemysłowym przy zastosowańiu pompy do bótonu na

1101l07 podłożugruntowym
(5,45-2+(9,45+2-0, 1 0)+(9,45-7,80+0, 1 0))-(0,45+2-0,.l o)-0,.l o

razem
Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m w deskowaniu pERl z
transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie
(5,45"2+9,45-2-7,80)-0,45-0,3 

razem
Ściany Żelbetowe o grubości 1Ocm i wysokości do 4m w deskowaniu PERl "TRlo" z transpońem
betonu przy uźyciu pompy na samochodzie
7,80-0,60
(5,45- 2+9,45)"(0, 90_0, 30)

razem
Sciany Źelbetowe o grubości 1Ocm w deskowaniu PERl "TRIO" z transpońem betonu w pojemniku
za pomocą żurawia wieżowego - dodatek za każdy następny 1 cm grubości ściany ponad 1 Ócm
(dopłata ,15x)

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku

2,970-60/1 000
1 6,890-0,25-80/,l 000

razem
lzo|acje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy

2-(5,45+9,45)-(0,50)

lazem
lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno zroztworu asfalt.

2-(5,45+9,45)'2-(0,90+2-0,,1 0)

KNR 0_20
0265101 ,2

58 KNR 0-20
0267lo1 2

KNR 0-20
0267l03.1

KNNR 2
0105l02

KNNR 2
0601/09

KNR 2_0'
0603/09 +

KNR 2 02
0603-1 0

48,620

m3
m3

m3
m3

m3
m3

1 a)1

1,921

1,450
1,450

2,970
2,970

4,680
12,210
1 6,890

16,890

0,178
0,338
0,5,16

14,9o0
14,900

m2
m2
m2

m2

59

60

t

t

t

m2
m2

61

62

m2 65,560
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Zakład Przetwórstwa Dziczyzny w Szeligowie-Rozbudowa pomieszczeń pakowni wyrobów. Dobudowa pomieszczeń myjni pojemników Roboty
budowlane pomieszczeń Zakładu Przetwóstwa Dziczyzny:pakowni i myjni pojemników m,Szligowo na dz. nr 35/3, 35/8 w obr. Szeligowo w gmi
Połczyn-ZdrĄ

Nr Podstawa Opis robót llość

63 KNR 0-23 Przyklejenie płyt styióauióńych gr.locm
2612101

(5,45-2+9,ąs- z-7, Bo)-2-o,6o

64 KNR 0-23 Przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych
2612105

26,4-6

65 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na ścianich
2612106

66 Kalkulacja lzolacja z folii kubełkowej mocowanej do konstrukcji
indywidualna

m2
3. Ściany i ścianki murowane

67 KNNR 2 Sciany murowane grubości 25.0cm z cegieł Systemu FÓnornenrvt
0305/02

5,45-(3, 50+4, 1 3) 12- 2- 0,25
9,45-(3,50+4,,l 3)-0,25
minus otwory:

-(1,20-0,60-3+3,5o-3, 5o+ 1,6o-2,3o)-o,25

68 KNNR 2 Sciany murowane grubości 11 .Scm zcegieł systemu POROTHERM
0305/01

5,45-(3,50+4,,1 3)12-0,11 5
minus otwory:

-(1 ,20-2,00)-0, 1 1 5

razem
69 KNR 2]02 Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i

0126101 pustaków

70 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z ce§ieł
0126102 pojedynczych, bloczków i pustaków

71 KNR 2-02 Ułożenie nadproży prefabrykowanych
0126l05

lazem m2

m2
fazem m2

szt
razem szt

m3
m3

m3
razem m3

65,560

26,400
26,400

1 58 400
158,400

26,400

26,400

10,396
18,026

-4,5z3
23,899

2,391

-0,276

2,115

J

2

7,50
4,50

12,00

0,681

1,181
1,862

0,1 86
0,1 86

56,715
56,715

1,0

5 513
F EĄź

1,075
1,075

m2

m3

m3
m3

72

1,25-2-3
2,25-2

KNR 2-02 Wieńce ńonolityczńe na ściińach zewnętiznych o szerokości do 30cm
0212112

5,45-2-0,25-0,25
9,45-2-0,25-0,25

razem
KNNR 2 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku
0105l02

,1 
,862-100/1000

74 KNR 2-02u1 Strop z puŚtaków Teriva - ll na belkach prefabrykowanych
8-0202-0014

00/01

(5,45+o, 25)"(9, 45+2- o,25)

75 K.l. Dostawa imontaż komina ScńóiOiiil;aZt,anały o wys. 5,66m

76 KNR-W 2-02 Okładanie kominów cegłami o grubości 112 cegły
0129l02

((0,25+0,1 2)*2+0, 5 1 )"(0, 20+3, 50+0, 1 4+0, 1 4+0,43)

77 KNR-W 2-02 Okładanie kominów cegłami kllnkierowymi o grubości 1t2 cegły
0129l02

((0,25+0,1 2)-2+0,51 )-(0,23+0,63)

razem

razem

otwór

otwór

m

m

m

m3
m3
m3

t

t

,. m2
m2

kp|.-

m2
razem m2

m2
razem m2



Rodos 7.0.8.5 [12233] - Rekomendacja SKB
przedmiar strona 7/50

Zakład PrzetwórsŃla Dziczyzny w Szeligowie-Rozbudowa pomieszczeń pakowni wyrobów. Dobudowa pomieszczeń myjni pojemników. Roboty
budowlane pomieszczeń Zakładu Przetwóstwa Dziczyzny:pakowni i myjni pojemników m.Szligowo na dz. nr 35/3, 35/8 w obr. Szeligowo w gmi

Nr Podstawa robót Jm
] 78 i KNR 4-01 kratek Wentylacyjnych W ścianach

KNR 2-05 z ksztaftowników w halach typu lekkiego
0102loĄ

z zestawienia 1,408

80 KNR 2-05 
:Materialy 

dodatkowe do montowanych konstrukcji stalowych hal i budynków szkieletowych
9901/o,1 |

i ..]81 K.l. Dostawa konstrukcji stalowej hali

5. Dach
82 , Kalkulacja Montaż dachu z plyt warstwowych PU100 z uszczelnienióń styXÓw

indywidualna
5,89-10,o

m,
razem m

miilazem m
i

1O]O]

10,0]

10,0,
,l0,0

l

2
)

2

2

12,78
12,78

Montaż z gotowych rur spustowych oXrągłycń Ó SreOnicy tZcm z Uał!
2-(3,75+o,25+o,35)

m2
m2

2,1 60]

2,160)F

l

96 ]KNR-W 2-02 Dnwi Al dwuskrzydłowe
: 104Ol02

1,60-2,30

3,000

3,680

83 K.l. Montaż obrobeX Olióarśiión szer. do 25cm
(5,89+2-0,20+1 0,0+2"0.20)-o,25

ii1
84 K.l. 'Montaż pasów nadrynnowych - okapów

1o,o

l 'aS K.l. Montaż z gotowych rynniJn dachowych półokrągłych o średnicy 12cm zblachy alucynk
i i 1o,o

m2

&^



Rodos 7.0.8.5 [12233] - Rekomendacja SKB
przedmiar Strona B/50

Zakład Przetwórstwa Dziczyzny w Szeligowie-Rozbudowa pomieszczeń pakowni wyrobów, Dobudowa pomieszczeń my,jni pojemników. Roboty
budowlane pomieszczeń Zakładu Przetwóstwa Dziczyzny:pakowni i myjni pojemników m.Szligowo na dz. nr 35/3, 35/8 w obr. Szeligowo w gmi
Połczyn-Zdrój

Nr Podstawj O|is ,oUot Jm llośc

97 KNR-W 2-02 Drzwi Al dwuskrzydłowe
1040l02

1,20-2,00

i 7, Ęnkowanie i malowanie wew.
98 KNNR 2 Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii ll ścian i słupów

0801/01

, 2-(6,58+5,20)-3,50-,1 ,70-2,30-1 ,2o-2,3o
2- (2,50+5,20)-3,50-3,50-3,50 -1,20-2,30
plus ościeża
(3,50+2-3,50)-0,25
(1,70+2-2,3O)-o,25
(1 ,20+2-0,60)-2-0,25

lazem
99 KNNR 2 Tynki zwykłe wewnętrznó kategorii ll stropów i podciągów

0801l02

'100 KNR 2-02w Licowanie ścian płytkami z kamienl sztucznych o wymiarach 1Sx2Ocm na zaprawie klejowej
0840/03

2-(6,58+5,20)-3,50-1,70-2,30 _1,20-2,30

2- (2,50+5,20)-3,50_3,50-3,50 -1,20"2,30
plus ościeża
(3,50+2-3,50)-0,25
(1 ,70+2-2,30)"0,25
(1,20+2-0,60)-2-0,25

razem
101 K,l. lzolaĄapow. ścian folią w płynie

102 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania
1 505/01

47,22

8. Posadzka
103 K.l. Podkłady betonowe na podł.gruntowym

(47,22+3,5o"o,4o)-0, 1 0

razem
1O4 K.l. lzolacje poziome cieplne iprzeciwdźwiękowe z płyt poliuretanowych gr,lOcm

(34,22+ 1 3,00+3, 50-0, 40)

, lazem
105 K.l. lzolacje p.wilgoc. i p.wodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe

(dopłata 2x)

106 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm
1106l02

107 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm
1 1 06/03

(dopłata 7,5x)

razem m2

m2
lazem 

^ź
l

razem

m3
m3

m2

m2

m2

m2

75,790
38,B90

2,625
1,575
1,2i00

120,0B0

47,220

75,79
38,89

z,o3
1,58

1,20

120,09

120,09

47,220
47,220

4,86
4,86

48,62
48,62

48,62

48,620

48,620

48,620

48,620

21 ,160
10,900
32,060

4,200

3,680

2,400
2,400

m2
m2

m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2

m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2

m2
l08 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikińi - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

1106l07

K,l, Nawierzchnia epoksydowa gr.4mm zacierana z kolorowych piasków kwarcowych PERAN sTB

k.L_ Wyóblenia zżywicy PERAN STB7-luk R=6 cm przy posaoŻĆe
2-(6,58+5,20)- 1,30-1,7 0+2-0,1 5-2
2- (2,5o+5,20)-,1,3o_3,50+2-0, 1 5-.l

111 K.l. Odwodnienie liniowe posadzki zACO Modular ,125

9, Elewacja

109

110

lazem

m2

m2ż

m

m

m

m



Rodos 7.0.8.5 [12233] - Rekomendacja SKB
przedmiar strona 9/50

Zakład Przetwórstwa Dziczyzny w Szeligowie-Rozbudowa pomieszczeń pakowni wyrobów Dobudowa pomieszczeń myjni pojemników Roboty
budowlane pomieszczeń Zakładu Przetwóstwa Dziczyzny.pakowni i myjni pojemników m,Szligowo rla dz. nr 35/3, 35/8 w obr. Szeligowo w gmi
Połczyn-Zdroj

Nr Podstawa Opis robót Jm llość
|2 | kŃŃń Ż Óociepl'enie Scian płytami styi;prano*yml grubJ scm metodą tekĘ,tynX o tat<turze narrapianej

190210Ą grub, 2,0mm nakładanej ręcznie
(9,45+2-0,15)*4,65"2

6,00-2-(4,65+4,10)l2
mlnus:
-3,5o-3,50
-1 ,70*2,30
-1,20-0,60-2
minus cokoł
-26,40

113 NNRNKB 9 Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wyk. ręcznie na cokole
0933/0,1 .3

(5,45- 2+9,45- 2-7, 80)-2-0, 60

114 KNNR 2 Docieplenie ościeży płytami Śtyróóńńowyml grub. łcm metodą lekką o fakturze nakrapiane1
1902/06 grubości 2,0mm nakładanej ręcznie

(3,50+2-3,50)-(0,1 5+0,05) m2 2,1oo
(1 ,70+2-2,30)*0,20 m2 1,260
(1 ,20+2-0,60)-2-0,20 m2 0,960

ruzem m2 4,320
'l1 5 KNNR 2 Docieplenie płytami styropianowymi metodą lekką ATLAS STOPTER - dopłata za zastosowanie

1902111 wzmocnień listwami aluminiowymi narożnikowymi

m2 90,675
m2 52,500

m2 -12,250
m2 -3,910

m2 -1 ,440

m2 -26,400
lazem m2 99,175

m2 26,400
ruzem m2 26,400

m 17,500
m 10,500
m 6,300
m ' 2,400

razem m 36,700

m 16,550
m 16,550

1,1B

,1,16

117

1,19

120

121

KNNR 2 Docieplenie płytami styropianowymi metodą lekką ATLAS STOPTER - dopłata za zastosowanie
1902111 listwystańowej

(9,45+2-0, 1 5)+6,00-2-3,5_1, 70

] _ lazem
NNRNKB 6 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - parapety zew

o541lo1
(1 ,20+2-0,05)-2"0,35

i .. razem
lll. MYJNlA - częśc stalowa

KNR 4-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm
0212102

(9,025)-(6,oo+o,6o)-o,2o

razem
KNR 2-01 Roboty ziómne w gruncie kategorii 1-1l wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki
0201l01 0,'l 5m3 z transpońem urobku samochodami samowyładowczymi na odległośc do 1 km

5,825-9,025 = 52,57m2
((0,70+0,60)"3+(0,70+2-0,60))-(0,70+2-0,60)-(0,90+0, 1 0-0,20)
(5.825"9,025)-(0,30-0,20+0, 1 0)

lazem
KNNR'l Dodatek zakażdy rozp, 1 km transpońu ziemr samochodami samowyładowczymi po drogach o
02O8l02 nawierzchni utwardzonej(kat.gr, 1-lV)

(dopłata 5x)

l

KNNR 1 Zasypaniewykopówfund. podłużnych, punktowych, spycharkami zzagęszcz.mechanicznym
0214101 gr.warstwy w stanie luznym 30 cm - kat,gr. 1-1l

wykopy
19,33
minus podłoza. chudy beton i stopy fund.
-(o,4,1 8+o,459+ 1,7 64+ 52,57 - (o, 3o+o, 1 0-o, 2o))

(4,65+4,10)"2
(3,50+2-3,50)
(1,70+2-2,30)
(1,20+2-0,60)

KNR 2-3'l Warstwi ÓOŚączająca o grubości po zagęszczeniu 'lOcm na poszerzeniach zagęszczana
0,104/03 mechanicznie

52,57

m2
m2

i

11 ,913
11 ,913

0,910
0,910

8,816
10,514
19,330

m3
m3

m3
m3
m3

m2
razem m2

19,330

,19,330

-1 3,1 55
6,175

52,570
52,570

m3

m3

m3
m3

122

i
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Zakład PrzeŃórstwa Dziczyzny w Szeligowie-Rozbudowa pomieszczeń pakowni wyrobów. Dobudowa pomieszczeń myjni pojemników, Roboty
budowlane pomieszczeń Zakładu Przetwóstwa Dziczyzny:pakowni i myjni pojemników m.Szligowo na dz. nr 35/3, 35/B w obr, Szeligowo w gmI
Połczyn-ZdrĄ

Nr Podstawa Opis robót Jm llość
123 KNR 2-31 Warstwa odsączająca na poszerzenia ch zagęszczana mechaniczni e - za każdy dalszy 1 cm ponad

O1O4|O4 1Ocm

(dopłata 20x)

124 KNR 4-01 Rozbiórka elemeniów konstrukcji betonowych zbrojonych
o212l03

2, FundamenĘ
125 KNNR 2 Podkłady z ubitych materiałów sypkich

1201l03.3
(o,7o+o,20)-(0,7o+2-o,2o)-3-0, 1 o
(0,7 0+2-0,20)-(0,70+2-0,20)-1 -0, 

1 0

razem
126 KNR-W 2-02 Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy do betonu na

1101l07 podłożugruntovr'ym

(0,70+0, 1 0)-(0,70+2-0, 1 0)-3-0, 1 0
(0,70+2-0, 1 0)-(0,70+2-0, 1 0)-3-0, 1 0

razem
127 KNR 2-02 Stopy fundamentowe że|betowe w deskowaniu U-Forń prostokątne o objętości do 0,5m3 (beton

0253101 .2 pompą, pozostałe źurawiem wieżowym)

m2 52,570

,l1 ,600

0,297
0,121
0,418

0,216
0,243
0,459

1,764
1.764

3,590
3,590

3,590

3,590

16,000
16,000

53,1 6

53,1 6

6,037
6,037

5,201
5,201

9,03
9,03

2

2

2

2

9,03
9,03

4,00

1,00

m3

m3
m3
m3

0,70-0,70-0,90-4

3. Konstrukcje stalowe
12B KNR 2-05 Ramy w halach typu lekkiego

0101l04

m3
razem m3

t

t

m
]

m

szt
szt

szt ł
szt

m

m

m

m

razem

m3
m3
m3

t

t

wg zestawienia
słupy i płatwie myjni 3589,68/1000

razem
129 KNR 2-05 Materiały dodatkowe do montowanych konstrukcji sialowych hal i budynków szkieletowych

9901 /o1

130 K.l. Dostawa konstrukcji stalowej hali

131 KNR 2-02 Sruby fundamentowe
121Bl03

4, Dach
132 K.l, Obudowa dachów płaskich wykonana z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia

5,B9-9,025

razem
133 K.l. Montaż osłon - attyka

5,891,1 ,301 +0,749y2

razem
134 K.l, Montaż obrobek blacharskich szer, do 25cm

5,B9-0,25-2+9,025"0,25

razem
1 35 K.l. Montaż z gotowych rynnien dachowych półokrągłych o średnicy 12cm z blachy alucynk

9.025

136 K.l. Montaź denek ryńnowych przy rynnach OiĆnowycłl
2

137 K,l. Montaż sztucerow przy rynnach z blachy
2

138 K.l. Montaż pasów nadrynnowych - oXapOw
pasy nadrynnowe 9,025

,l39 K.l. Montażzgotowych rur spustowych okrągłych o średnicy 'l2cm z blachy
4,oo

140 K.l. Kolanka przy rurach spustowych

razem

szt,
szt.

m2
m2

m2
m2

m2
m2



Rodos 7,0,8,5 [12233] - Rekomendacja SKB
przedmiar Strona,1,1/50

Zakład PęeMlórstwa Dziczyzny w Szeligowie-Rozbudowa pomieszczeń pakowni wyrobów. Dobudowa pomieszczeń myjni pojemników. Roboty
budowlane pomieszczeń Zakładu Przetwóstwa Dziczyzny:pakowni i myjni pojemników m,Szligowo na dz. nr 35/3, 35/8 w obr. szeligowo w gmi
Połczyn-Zdró)

Nr Podstawa Opis robót Jm llośc

141

142

K.l.

K.l.

K.l.

K.l.

K.l.

K.l.

K.l

K,l.

2-1

Montaż rewizji rur spustowych

Płotki p.śnieźne

5. Posadzka
Podkłady betonowe na podł. gruntowym
52,57-0,10

lzolacje p.wilgoc. i p,wodne z folii polietylen, szerokiÓj poziome podposadzkowe
(dopłata 2x)

Posadzki betonowe z a3O gr,l5cm ze zbrojeniem rozporoszonym Forta Tech

Posypka mineralna utńirdzajaca do posadzek

Wyoblenia z Zywicy eennN STB7- łuk R=6 cm przy posadzce
9,025+2-5,825

Odwodnienie liniowe posadzki z ACO Multiline V100

Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy da|szy ,1cm ponad .l2cm

(dopłata ,l3x)

Ława betonowa , opórem pod krawęźniki

4,00-(0,40"0,40_0, 1 5-0,30)

krawężniki betonowe o w}ńiaracn 1Sx3Ocm wystające na podsypce cementowo-piaskowej

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8crn szarej. układane na podyspce
cementowo-piaskowej
4,0-6,0

szt
razem szt

2

1

9,00

5,26
5,26

52,57

52,57

52,57

20,675
20,675

1,500

szt

m

m3
razem m3

m2

m2

m2

m

lazem m

m

143

145

146

147

148

149

150

151

152

15a

m2
m2

m2

m2

m2

24,00
24,00

24,00

KNR 2-31 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoźa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii 1-|V

4,0-6,0

lazem
Warstwa odsączająca Ó grubości po zagęszcŻeniu tOcm wykonana izagęszczanimechanicznie w
korycie lub na caĘ szerokości drogi

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi wykonana i zagęszczana
mechanicznie - za każdy dalszy 1cm
(dopłata 10x)

Podbudowy betonowe zaylaiłŹąąo grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm

KNR 2-ci
0104l07

KNR 2-31
01 04/08

KNR 2-3,1

0109/0,1

KNR 2-31
0109l02

KNR 2-31
0402104

KNR 2-31
0403/03

KNR 2-31
0511/03.3

154
m2

m3
lazem m3

m

m2
lazem m2

24,00

24,0a

24,00

0,460
0,460

4,000

24,000
24,000

155

156
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przedmiar Strona 3i20

ZŃład przetwórst\Ęa dziczyzny. Rozbudowa pomieszczeń pakowni wyrobów. Dobudowa pomięszczęń myjni pojemników. - Roboty elektryczne
pomieszczeń zakładu przetwórstwa dziczyzny pakowni i myjni pojemników w m. Szeligowo na dz.nr 3513,35/8 w obr. Szeligowo w gm, Połczyn ZdrĄ

l. ZA§ILANiE I TABLICA,TE
ie ręczne nawierzchni z polbruku

i 0803/08

,

i KNNR5') 0701l02
ńpili; ;";Ń dl" tutti * g-n"i" ńi.góińi- z.-oi*ł,s.=ą6ł.j

Ilość

i KNNR5
] ozoslol

KNNR 5
0715l02

KNNR 5
0"126lI0

KNNR 5

0404l04

rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - AROT fi 75

4 KNNR 5

07l3l03
ie kabli o

5 KNNR 5

0702l02
Zasyp}.Wanle

6 KNNR 5

1209llI.1
zebijanie otworów

7

8

9

KNNR 6
0302l0l

KŃR7-0j-
0302l01

KNR 4-03
0302l02

ponowne ułożenie n

Demontż podstaw

poartu*l

masie do 3kg/m w rurach, - YKY 5x25

rowów dla kabli w gruncie kategorii III

długości do 30cm i średnicy 25mm w ścianach lub stropach betonowych
j]]

]

otworów, 1_000

*. ułor.ni. nu*ńń"|, p"lb."k" - '- ] |

m2 | 2.000

tż podstaw bezpiecznikowych l-biegunowych do 200,Ą , -

,szt:
i

]

]szt | 9,000
bezpiecmikowych 3-biegunowych - RBKl ] i

l _ - !:000
KNR4-03Montżpodstawbezpiecznikowych3-biegunowych-RBK00
030żlOż 

i, szt 3.000,;. ,, ,Kalkulacja Demontż istn, oszynowania i montż nowych mostków łączeniowych w ńączrt - R: rg i ,.

indvwidualna
' ikpli ,,ooo'

.,.^'^-KNNR 5 Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych zaciski RBK j 
l1203/05 ,

i sx 15-000

wieicenieoNvorówośrednicydolOmmigłębokościdol0mmwmetalu,il
liotworów 92.000

I

l0

1l

|))'l"]

adanie kabli Ó masie do lkg/m w budńł,u.ń. UuOo*lucn iuU na estakadach z mocowaniem - YKY
5x25

t 
"*, 

i"Ut" S_rvł"*.e" ńrziiiól" ,yiŻSrnm- n-a napię"ie ao ltV o żotac;i i ponvloce 
"sźucznych

ńUŃiózOzielczej elektrycznej o masie do 50kg - TE

]

]zo
]

KNNR 5 ;lontź aparatów elektrycznych o masie do 2.5kg - prz}cisk PB
0406l0I

KNNR 5

0209/01

KNNR 5
0404/08

KNNR 5

1302/04

KNR 4-03
1017 ll1
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przedmiar Strona 4120

Zaklad przetwórstwa dziczyzny. Rozbudowa pomieszczeń pakowni wyrobów. Dobudowa pomięszczęń myjni pojemników. - Roboty elektryczne
pomieszczeńzŃładu przetwórstwa dziczyzny pakowni i myjni pojemników w m. Szeligowo na dz.nr 35/3,35/8 w obr Szeligowo w gm. Połczyn Zdrój

N. I loa-tŃu loptr;;ń
2. INSTA].4C_J4

KNNR 5 ]Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm na tynku na podłożu innym niż betonowe - podejścia do ] 
:

0103/06 iwyłączników oraz do ośw. w przestrzeni technicznej- RVS 22

]mi

KNNR 5 M""tuZ opru* oświetleniowych świetlówkowlch do 2x2OW przykręcanych 1zwyklych) - awaryjne np.
0502102 LoVATo LED AWEX

KI iPrzębicie Wzezpłrtę + zatezpleczónie Ópiaw aławitiem

KNNR 5 iMontż gniazd instalacyjnych wĘczkowych ze stykiem ochronnym
0]08/05 ]2-biegunowych do I6N2,5mm2 -np. AQUANT gniazdo podwójne

]

ż1

Montż odgałęźnlków bryzgoszczelnych 4-wlotowych z tworzyrła sńvcznęgo przykręcanych

l sA 2.000
KNNR 5 jPrzykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do lkg do gotowego podłoża - 2 mocowania - konstrukcja ] ill01/02 jpodnaświetlacze

]i
I szt . ą.OOO, sA 4.000

ż9 KNNR 5 lMontż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków - montż istn. naświetlaczy w nowym ] ]

1008/04 ,miejscu M:0 ,l!,|YJvu Lvl w 
,

kp| 2,000
KNNR 5 iMontż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków - naświetlacz MH l50W IP65 (N) 

]

;j1,1l, i l-_l i 1^n^

l szt i ą.oool4,000;
I

sA 4.000
ż opraw oświetleniowych świetlówkowlch do 2x2OW przykręcanych 1zwyklych) - awaryjne np.
\To LED AWEX

kp| 3.000
.l] KNNR 5 Monlaź opraw oświetleniowych świetlórłkowlch do 2x2OW przykręcanych (zwykĘch) - ewakuacyjne) osoztoz

ł r]§,T,5 Montł lącznika jednobiegunowego bryzgoszczelnego _ np, AQUANT łącznik światło nt
0307/0 l

Ja 1\^,):)., Iylvll.u,ąvLlllLa J9ullUDjgBullUwęBO DIyzB(Jszczęlllcg() - np. A\2UAN l lącznlK SwlaTlo nI
0307/0 l

szt

, 35 , KNNR 5 Wciąganie przewodów kabelkowych o lącznym przekroju Ąl do 7.5mm2 do rur _ YDY 3x l.!

, m 280.000
36 KNNR 5 ,Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego l -fazowego niskiego napięcia 

,

iI

-]37 !§l ,5 lUkładanie rur winidurowych o średnicy do 28mm na flłrku na podłożu innym niż betonowe - podejścia do 
]0103i06 |gniad w pom. suchych- RVS 22 
r

0103/06 jgniad w pom. suchych_ RVS 22 ] l
I

] m l to.ooom : 10.000

utłuO*i.-rrLro*y"t osr.onic}aozl.ńnutyrrń;p"dł"^ińń 
"uuóńno*i- 

nsjl rVu 1 i

^;^-A- 11.,1 
^**ra*\ 

|nierdz_l lx3,0m=33m) ] l

l rn i ;:,ooo
Hł..t *iółni*i.rc"ni. Ńorów o średnicy Oo tOmm i g4rokoś.ń" 10,", *..tal" - l i . 

ł.q0!]
]],
r

_ _ ]otworOw, .]0.0OO]

.NR 4-03 Wykonanie drobnych konstrukcji- podstawy z nierdzewki pod gniazda l

lOlsiOl 
I

łO 
- 

| rNn ł-O.3 Wykonanie drobnych konstrukcji- podstawy z nierdzewki pod gniazda

Ńrk""-t. d."bryIl r.o^trut.ji- podstawy stalowe pod gniazda

:^')r_rl.' tMonTaz lącznlKaJęonoDlegunowego bryzgoszczęlnego - np. AQUAN l łącznlk śWlatło nt
0307/0 l

szt. _ q.000

rXnrS W.,ągńie piie*oaOw kabelkowych o lącznym przekroju Ąl do 7.5mm2 do rur _ YDY 3x 1,1
, 0203101

f9n nn^

KNNR 5
0308/05

Montaż gniazd instalacyjnych wĘczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych
lF wt. IP 55nt

przykręcanych
-biegunowych do I6Nż,5mm2 -np. AQUANT gniazdo pojedyncze

bry zgoszczelny ch przykręcańych
lF wt. IP 55nt

42i

KNNR 5 iMontaz piono*Ógo póa.lvievenluj.i"*oau łó gni-aa prr.nŃąó



Rodos 7.0.8.5 I12233]
przedmiar Strona 5/20

Zakład przetwórstwa dziczyzny. Rozbudowa pomieszczęń pakowni wyrobów. Dobudowa pomięszczęń myjni pojemników. - Roboty elektryczne
pomieszczeń zakładu przetwórstwa dziczyzny pakowni i myjni pojemników w m. Szeligowo rn dz.nr 3513, 3518 w obr. Szęligowo w gm. Połczyn Zdrój

Nr Podstarła Opis robót Jm llośc
45 KNNR 5 Montż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych

0308/05 2-biegunowych do l6Nż§mm2 - gniazdo wt, 3Fl32A IP55 przenośne

sZt

46 KNNR 5 Montaz gniazd instalacy.jnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym wodoszczelnych przykręcanych
0308/08 3-biegunowych do 32łlOmm2

SZt

41 KNNR 5 Układanie przerłodów raUeiiŃir, o łą.r"ńp;łroJu Ął do 7.5mm2 w gotowych korykach i na
020910| drabinkach bez mocowania - YDY 3x2.5

48 KNNR 5 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym
0209lO2 drabinkach bez mocowania - YDY 5x2.5

przekroju żył do l2,5mm2 w gotowych korytkach i na

1,000

6 000

l 00,000

54,000

5l

52

KNNR 5 Umocowanie i ułożenie (dla instalacji termoelektrycznej z elasty-cznych elementów grzewczych)
0213l0I przewodów na listwach montaźowych - progi 2xVCD 251550l--2żm - obw (P+R) = 2x22m=44m

53 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego l -fazowego niskiego napięcia
l301/01

54 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia
130Il02

]

Ś kŃŃn s nóńiary skuteczności zerowanla _ plerwszy pomlar
1304l05

56 KNNR 5 Pomiary skuteczności zerowania - kaźdy następny pomiar
l304/06

i49 KNNR 5 Układanie taUti o ńaiie Oo
07l 5/0 l 5x4

50 KNNR 5 Układanie kabli o lnasie do
0'115/01 5x4

0, śirń ; b;Jr"k".ń, rrOo*iń i"ń" .i tur.uau.ń ńó.ornunl"ń _ ż-OOO'

0,5kg/m w budynkach. budowlń lń na estaka<lactlz',oiÓ*unńń - VOV

FeZn 30x4

m
]

!7,000

75]900

44]0q0

5 l,000

9,000]

].900

1,000

m

pomiar

-.-,----i
]

pomlaI

szt l 8.000
{. I\STALACJA oDGRoIllo\\A l t,ZlEtlIAJĄCA

57 KNNR 5 Montż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60m * grun.i. t .i"g"ri; rii
0605l02

1
64,000

58

5g

KNNR 5 MontŁżączy kontrolnych
06l2l06

KNNR 5 Montaż ńączy kontrolnych
0612l06

lv przewodach wyrównawczych połączonych pręt-płaskownik -ZK

w przewodach rłyrównarvczych połączonych pręt-płaskownik - szyna MSU
31000

1,000

60 KNNR 5 Montź przewodów uziemiająóych iwyrównawczyclr mocówanycłt na wspornikach ściennych w
OeOZiOi tuavnt*h -FęZn25x4

6l KNNR 5 Układanie w gotowych korytkach przewodów izolowanychjednożyłowych o przekroju do 35mm2 -
0202l0j LgY16 tpol PEl -

i -^ .--,.-. . i-., . -62 KNNR 5 Układanie prr.*ÓaÓ*iuU.Ikowlch o lacznym przekroju Ąłdo 7.5mm2 wgolorłlch kory,tkach ina
0209l0l drabinkach bez mocowania - LgY6 (poł, PE)

Lączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych na ścianię lub konstrukcji
zbrojenia - bednarka o przekroju do l 20mm2

Badania i pomiary instalacji odgromowej plerwszy pomlar

m

63

64

l0,000

4.000

KNNR 5

06l l/05

aŃŃR ś
l304l03

l2]0q0

6,000

1.000

2.000
i

1.000

65 KNNR 5

l304l04

KNNR 5

l 304/0 ł

SZt

Badania i pomiary instalacji odgromowej - zakużdy następny pońiar

s7.t

uziemienia ochronn.go iuU ioto.r.go -pi.ńrry pońiar

SZt

66 Badania i pomiary instalac.ji



Rodos 7,0,8,5 [l2233]
przedmiar Strona 3/l 2

ZŃładPrzętwórstwaDziczyzny w Szeligowie. Rozbudowa pomieszczęń pakowni w}Tobów. Dobudowa pomieszczeh myjni pojemników. -Zewnętrzne
sieci kanalizacji

Nr Podstawa

,,.|] §ą ""!i".ąs4!.,!!qĘ

pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym



Rodos 7.0.8.5 [I2233]

Przedmiar Strona 4/l2
Zakład Przetwórstwa Dziczyzny w Szeligorvie, Rozbudowa ponrieszczeti pakor.vni wyrobórv, Dobudorva pomieszczeń myjni pojenlników. -Zewnętrzne
sieci kanalizac.li sanitarne.i i deszczorrej,

Irr Podsla\\a opis robót Jm llośc _
szt 8_000

1'7 KNR 4-02 ANALOGlA Molttaż upustu sciekowego p(lduór/o\\cgo żelirłnego 400r-łO()mm
0ż16l01

18 KNR 4-02 A\Al OGIA Montż spu:ltt nnno\Ąegu dn 245 lnln 
kP| 2'000

0216l01

kpl 5,000



Rodos 7.0.8-5 [12233] - Rekomendacja sKB

PEedmiar
chłodnia składowa Wolnostoją€-Roboty budowlane chłodni składowej Wolnostojącej w m,Szeligowo na dz, nr 35/3, 35r/ obręb szeligowo W gminie Połczyn-zdrą

Strona 2/l6

Nr ] Podstawa

:::la ; ai 
-1v,aŃrrpóń;iczó 

oó mńtaa płyt ailexnGtarcHrso
i]]].],

14 K,l Uszczelnienie stykóW ścian kitem tNaleplastycznym S|KAFLEX14 K,l Uszczelnienie stykóW ścian kitem tNaleplastycznym S|KAFLEX
1,10,90,7,58,2
l,1,1 3,7,58,2
1,1,8,6,o8,2
1,1,1a,4,oa,2

15 K l Uszczelnienie stykóW ścian pianką poliuretanową

, 1,10,90,7,58

l1,1t13-7,58; , 1,1,8,6,08

, :1,1,18,4,08
ilj, _.-]

robót

9Ę]Ł§]!]aĘ45]14!Ł!19!'1€0]:1

2. Fundańćnry
Podkłady betonowe w budownictwie puemysłowym pży zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym

KNR o-20 ,Ściany żelbetowe o grubośq 1ocm l Wysokości do 4m W deskowaniu PERl "TRlo" z transpońem betonu pęy użyciu pompy na samochodzie

KNR 2-02 0609/08 cieplne i pueciwdryiękowe z pM polistyrenowych gr 8 cm pionowe na lepiku bez siatki metal

STAN :§tJROltUY

ha|i 2244ol1oo0 t 22.440
ęzem I 22.440l ,i

l 22.440

_, r,azem, t, 22.ĄĄoL

, ,r.ooo|,
]

I

:

-, m2 750,42
m2 108,39

m2 53,50
m2 | ao,zs

]9!e! ry i 993:99
]

1 m2 i 993 09i

m l,soo.ał
l m 216,79
l m 107.01_! t .fl:]]tazem , 

, 
1,986,21

. i 750,42

m i 108,39

m 53,50

Ł s!J8
razem m 993,09

, 16 K,l, , Montaż okapnikóW na @kołach
2' l34,94+ 1 4. 1 6)-1,8o-2.2

1_, b. Dach
17 " - - X,l, 'Óbudowa 

dachów płas'kic-h wykmana z blach stalowych fałdowych bez ociepGnia
2-(7,57+o,o5)'(35,oo+2'0, 1 5)

18 K,l, Montaz osłon - attyka18 K,l, Montaz osłon - attyka
(7.25-2\,2.9o-2

35,30,1,20,2

19 K.l, Montaż z gotowych rynnien dachowych połokrągłych o średnicy 12cm z blachy alucynk
2 o-35 0

t 2o K,l, lMontaż denek rynnowych pży rynnach dachowych

osłon bocznych - Watrownlc
iwiatrownie 2'7,62
I

15,21

15,24



Rodos 7-0-8.5 [12233] - Rekomendacja sKB

chłodnia składowa
Puedmiar

budowlane chłodni składowej Wolnostojącej W m.szeligowo na dz. nr 35/3, 35r/ obręb Szeligowo W gminie Połczyn-zdro)
Podstawa

osłon - kaleni€

z gotowych rur spustowych okIągłych o średnicy 12cm z blachy
,(7,90-0.1 5+1,0r2

puy rurach spustowych

:zt8
i 28 K,l, 'WywietEak kaleni@Wy d=31smm

3 t]1 3o0
lazem m 3,o0

29 KNR 2-02 1213/03 Drabiny zewnętune z kabłąkami o długości do 4m
m 8,ooo

l ' l c. Strop ńawieszJńy
30 K,l, §iop pJa*i"".ony, płyt sPE PU 180,1.i'13'6,00"3 m2 257,40

1,1''13'5,28 m2 75,50

16

16]

Żl K,l, Montaż rewizji rur spustowych

i 28 K,l, 'WywietEak kaleni@Wy d=31smm

;' 386;
m2 , 59,oo

l ,2 4a-24
razem m2 478-75

! r!Ł | 3091_
K,l, Strop podwieszony z ptyt sPE PU 1oo

1,1t1 0"2,81

,:
| 44 

'i .* 
xr 

-iąz-Óii,ini" 

podł"g*e ełektrymńo§ iswmz wraz z obodem rezeruowym, czvinit<ieŃ eujt<ą

iI
45 K,l. lzolacje p,Wilgoc. i p.Wodne zfolii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe

46 K,l, lzolacje poziome cieplne i pźeciwdźWiękowe z płyt poliureianowych gr2-1ocm

LL
47 K.l, Posadzki betonowe z B3o gi 2ocm ze Zbrojeniem rozporoszonym Fońa Tech

l

] 48 ] o' jPosypka mineralna Utwardzajaca do posadzek
l l\,l. lrv.JP^e llr!l9lonlo UlvYqlu-orqvo uv Pwoov-g^

49 K,l cokołżelbetowyWysoki h=45;s=l5cm

bramy Wjazdowej - ogźewany o dług.l=2,2m

!.k9!&*IP!.1PYĘ9yi!yjEt!9ay!!yŁ :_.-.:*!:...-_,*-.,,
rolacje p.Wilgoc, i p.Wodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe

t. l,łs,o,oo"e m2 257,40

1,1',13'5,28 m2 75,50

|ij,;;-;i?ó m2 38,61

i,ł,r:u,nu- iz , ss,oo

1,1.5-8,77 ll:: ,P^1!

kp| 1 oo
razem kp| 1,o0lT,

1

i

^2 , 7,67,6

raz9m m2 ],6
i

m2 624
razem m2 6.24

i lplr
ralem ! łpl 

+

szt i|-
+.4+

i lo' + 1,o

q] 
: 

+ ';

l ",, 
- 

,j,iszt]2.

m2 7,6

,".", l"ńz | 7,o

lkpi ',o
reŁę!]_ !p| , 10

:i.]i; 
]

r_
razem , m ]0,o

m2.
]

394 63

394,63

F
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chłodnia§kładowaWolnostojąca-Robotybudowlanechlodn]§kładowe]Wolno§tojące]WmSzelgowonadz.nr35/3 35/7obrębszeligowoWgmin]ePołczyn-Zdrój
strona 4/16

Jm l]oścNr Podstawa opis robót

§łupki - typ 1, L=0,5m 5-50
odboje _ typ 2, L=2}0 5+2,8=3,Bm 2*50

56 kNR 2-31 o702lo3 S,-p(l odbojowe z lul slalowyc. ocy^<

57 \NR 2-31 0702/03 oooo]owe z rui staiowycn ocyńl,

cm 250 000
cm 100,000

lazem cm 350,000

szt 5,000

szt 1 000

@
l



Rodos 7.0.8.5 [12233] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 3/3l
Chłodnia składowa wolnostojąca, Roboty elektryczne chłodni składowej wolnostojącej w m. Szeligowo na dz. nr 3513 ,3517 w obr. Szeligowo w gm.

.lm

L kpl 1,000i
(NR 5-15 Demontaz podłączeń do transformatora
0,702l0l

-^lt^^-^_:

r<NT ś-ij iDóńontuzooańien aó iian.rn.*utnń l

Ilość

lt3 KNR 5-15

podlączeni 2,000
e

<NR 5-15 Demontaz istn. transformatoraó;ól/oi" ]

3 KNR 5-15 Demontaz istn. transformatora

2,000

]

4 KNR5-15 Demontaż przekładnikaprądowegonanapięciedo30kV
0102l0lu ].uzlU l

5 KNR 5-14 Demontaż przekładników pomiarowych szynowych na wysokości do 3m, o masie do lOkg mocowanych 
,

04ll/0l4Śrubamidosąłr,do2podłączeńprzewodówobwodówwtórnych
' 'o;;lńi ' iSńi.ri do sąłr, do 2 podłączeń przev

6 KNR 5-15 Ustawienie transformatora 630kVA
070 1/0 l

KNK5-14 Uemontaź przeKładnlKowpomlarowycłlszynowychnawysokoścldo3m,omasledolOkgmocowanych,
04l l/0l 4 śrubami do szyn. do 2 podlączeń przewodów obwodów wtórnych

sz1 3.000
KNR 5-15 Ustawienie transformatora 630kVA , l

070 1/0l

|'*1 ]q] 1,ooo7 KNR 5-1 5 Podłączenie przewodów transformatora. dla napięć do 3OkV
070l l02

. s^ 3.000
8 KNR 5_1 5 Monlaż przekładnika prądowego na 800/5A

0l02i0l 
sĄ 4.000

n 
1T|. 

5^-] O Montż przekładników pomiarowych TPU60. l 1 20l5A FS5 kl. 0,2; 5VA

]t_
l3 KNNR 5 Mechaniczne kopanie rowów di; kŃ; 

'ń;cie 

iitegorii ltt-lV - 77x0.4x0.8=24.64m3
070 1/05

|4 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku gr. 2xlOcm na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4m
0706l01

ie końca kabla l-Ąłowego o przekroju żyl l85mm2 na napięcie do lkV o izolacji i powłoce z 
m 492'000]r] 11 KNNR 5

] 0726104 tworz}łv sztucznych

szl 8,000

i LS ]- aŃĘa ińę"in..urypy*anierowówdlakabliwgrunciekategoriiIII_30x0,4x0,6:7,2m3 | l
' l 0702102

tL]
l9 lNNR 5 Mechaniczne,*ypy**i. ro*Ó* Olu tuUli w gruncie kategorii lII-1V - 77x0.4x0.6:l8.48m3

0702l05

m3 18.480

20 KNNR 5 Badanie linii kablowej 4 zyłowej niskiego napiecia
l ]02i0]

odcinek 1.000

3. lNSTALACJE ELEKTRYC7,NE wEwNATR7. BlIDYNKll3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĄTRZ BUDYNKU 
UuulllgŃ l'vUU'

3.1. KoRYTKA SlATKowE. DRABlNKl. KORYTKA PCw. Rt RKl PC\\,
2l KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do lOmrn i głębokości do lOmm \Ą metalu

l0l7/ll

l lł | u,.,r]

.3 1,200
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Podstawa

przedmiar Strona 4/3 l
Szeligowo w gm.

j; l Iiose l

] ] ':;' | :::]:: -

szt 60,000

im | 2,qq9]

tn 18.000

25 KNNR 5 'Przykręcanie do gotowych otworórł koryek o szerokości do l00mm - KDS6OH60/3
I I 05/07

27 ^000

26 
f,Hń,' 

Przykręcanie do gotowych otworów drabinek kablowych - D200
ll05/0l i - """lm 6.000

27 KNNR 5 Ukladanie rur winidurowych RVS28 n/u w przestrzeni technicznej, ., iió!)iu, 
UN|dudtlle rul Wlnldurowych KVSZE n/u w przestrzenl technlczneJ 

]

m 50.000

28 HT*j Y\':^O_T" 
ru.rrłinidurowych o średnicy do 28mm na tynku na podłożu innym niż betonowe - zejścia

0l0]/06 pionowe - RVS 22

m 5 5,000

, J.2. ROZDZIELNICARG IWLZ-Y ]

29 : KNR 5-14 Montż przyścienny rozdzielnic,- rozdzielnica RG 
l0101/05 lUlUl/U-r

szt 1.000

30 KNNR 5 Monlaz aparatów elektrycznych o masie do 2.5kg - wyl. p. poż,
0406l0I

s^ 1.000

] 3l KNNR 5 |Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju Ęł do 7 .5mm2 w gotowych korytkach i na
', OZ.OgtOl idrabinkaclrbez mocowania - HLGs 3x1,5

23.000

32 KNNR 5 Układanie kabli o masie do 2kglm w budylkach. budowlach lub na estakadach z mocowaniem - 4xYLY
07l5/03 lxl50-4x5m:20mzasil. RCH

30 KNNR 5 Monlaz aparatów elektrycznych o masie do 2.5kg - wyl. p. poż,

i ]]] _] ,|,,]:a:,:

32 KNNR 5 Układanie kabli o masie do 2kglm w budylkach. budowlach lub na estakadach z mocowaniem - 4xYLY
07l5/03 lxl50-4x5m:20mzasil. RCH

20.000

33 $ry1_5 Układanie kabli o masie do l kgim w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YLY 
i

jj:::]

5,009]

60,000

35 KNNR 5 Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YKY
07l5/0l lx250715l0l 1x25

Chłodnia składowa wolnostojąca. RoboĘ elektryczne chłodni składowej wolnostojącej w m. Szeligowo na dz. nr 35l3 ,3517 w obr. Szeligowo w gm.
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Chłodnia składowa wolnostojąca. RoboĘ elek

przedmiar

tryczne chłodni składowej wolnostojącej w m. Szeligowo na dz. nr 35/3 ,

Strona 5/3 l

Szeligowo w gm.

Jm llość
Polczyn Zdrój

Nr Podstawa Opis robót

3517 w obr

43 KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym wodoszczelnych przykręcanych

, noo

; przewodów kabelkowych o łąóinvń p,iitioioivł aólj,smmz w ńóńcn io.1,ttacr, i na i -

m 6l ,000m

KNNR 5 ,Układanie p.".*oOO* tut.rtÓ*y.ń o łąóŹnv* prrekroju Ął do 7,5mm2 w gotowych korykach i na47 KNNR 5 Układanie przewodów kabelkowych o lącznym przekroju Ął do 7.5mm2 w gotowych korYkach i na

0209/0l drabinkach bez mocowania - YDY 3x2.5

nl 65,000
, 48 [_ry|l 5 Ukladanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju Ąl do 30mm2 rł gotowych kory,tkach i na

O2O9l03 drabinkach bez mocowania - YDY 7ź,5
., ___.-.-- -----'_---,r--- ,-- ..:- 

-^,-;:-a:-0209103 drabinkach bez mocowania - YDY 7ź,5 
i m 2ó.000

4gKNNR5'Montazaparatówelektrycznychomasiedo2,5kg-montazregulatoraobrotóW
0406/0 t

Sltszt l 1,000

, 50 KNNR 5 Podlaczenie silników w obudorłie normalnej przewodem lub kablem s-zyłow}.rn Cu o przekroju do
l2O5l07 6mm2

, 50 KNNR 5 Podlaczenie silników w obr

1205l07 6mm2

. . ^._ ^^..,

I lLvJlv l ollullz

sA 2.000

3.4. lNSTALACJE oŚWlETLENtowE
5 t KNR 4-0] Mechaniczne przebiianie otworów płyty warstwowej l zabezpieczeniem pianką poliuretanową z

3.4. lNSTALACJE oŚWlETLENtowE
5 t KNR 4-0] Mechaniczne przebiianie otworów płyty warstwowej l zabezpieczeniem pianką poliuretanową z

l002/06 dławikiem ( w komorze skład. pod oprawy ośw.)- Rx2
otworów 30.000

52 KNNR 5 Montż odgałęźników bryzgoszczelnych 4-wlotowych z tworzywa sztucznęgo przykręcanych ]

0304l04
] szt 30,000

Ś: I rXrłn S irrłŃ- op** i*i.trO*r."*v.l, 
"^tiópowych 

COSMO LED 79W IP65 - (A) i 
;

05 l l/0l

\,tp! ] lqłoo]
54 KNNR 5 Montż opraw świetlówkowych nastropowych COSMO LED 79W tP65 - (A) na poddaszu technicznym

05l l/0l
kp| 5.000

55 KNNR 5 Montź opraw świetlówkowych nastropowych COSMO LED 39W IP65 - (B)
05l l/01 

]

kpl

56 KN N R 5 Montż aparalów elek rrycznych o mas ie do 2.5 kg - moduł zas il. awaryjne go l h * grzalka
0406/0l 

szt

56 KNNR 5 Montż aparalów

57 KNNR 5 Montaz łącznika jednobiegunowego szczelnego
0307/0 l

3.000

58 KNNR 5 Montż łącznikajednobiegunowego szczelnych 24V - Pl-P4
0307/0 i

5L

i 59 , KNNR 5 Montż naświetlaczy oświetleniowych DEL|A LED 50W lP65 na ścianach budynków - OZ1 i

I 008/04

60 KNNR5 Montazopraw}LED2xlOWIP65zczujnikiem ruchu -OZ2
l 008/04l 008/04

kpl i z.ooo

6l KNNR 5 Montż aparatów elektrycznych o masie do 2.5kg - przekźnik zmierzchowy PZ
0406/0l , i

Szt " |.000
]

62 KNNR 5 Montaz odgałęźników bryzgoszczelnych 4-wlotowych z tworzyłva sźucznego przykręcanych 
l0304/04

sA l 1.000

63 [łi,Tr' Montż opraw świetlórłkowlch - oprawa owadobójcza
L

63 KNNR 5 Montż opraw świetlórłkowlch - oprawa owadobójcza
05ll/04

kp| 1.000

64 KNNR 5 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju Ąl do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na 
,, 0209l0l drabinkach bęz mocowania - YDY 3t4)x l .5

m 335.000r
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przedmiar

Chłodnia składowa wolnostojąca. Roboty elektryczne chłodni składowej wolnostojącej w m. Szeligowo na dz. nr 35/3 . 35/7 w obt

69

70

Strona 6/3 l

Szeligowo w gm.

.Im Ilość
Połczyn Zdrój

Nr Podstawa Ópis ronOt

3.5. OGRZEWANlE PoDŁożA NISKOTEMPERATI]ROWEJ KoN,loRY SKŁADOWANlA,
TtrNELI ZAMRAżALN|CZYCH. PRoGÓw I F[]TR\N

ó5 K\NR 5 Umocowanie i ulożenie 1dla instalacjitermoelektryc7nej 7 ela5l}c/nych elementórł grzewcz)ch)
02l3l01 przewodów na listwach montżowych - komora składowania 4x2xVCD 10llr740l:l74m - obw (P+R) :

8x174rn-1392m
m

66 KNNR 5 Umocowanie i ułożenie (dla instatacji termoelektrycznej z elastyczn}iń etementów gizewczycn! 1

02 l3l0l przewodów na listwach montuowych - tunele zamrżalnicze 2x2xVCD l0/460 l:46m - obw (P+R) :
4x46m=l 84m

m

67 KNNR 5 Umocorłanie i ułożenie rdla instalacji ternloelcktrycznej z elastlcznich elemcnlóu grzewczlchl
02l3l0| przewodów na listwach montaźowych - progi 3x2xVCD 251550 l:22m - obw (P+R) = 6x22n"r132m

m

68 KNNR 5 Umocorłanie i ulożenie (dla instalacji 1erntoelektrycznej z elastlcznyclt elcmentórł gr7ewcĄch)
02l3l0l przewodów na listwach monta;łowyCh -przewód grzejny w komunukacji 2x2xVCD l 0/310 1-3 l m - obw

(P+R):2x3lm=62m

71

ŃŃń S UtiaOinió przewodorv kabelkowych o lą.rnyrn przekroju żył do 7,5mm2 w listwach i kanałach
02lr2l0l elektroinstalacyjnych - zasil. przewodów zimnych przewodów grzejnych (P+R) YLY 3x2,5

aŃR j utłaJanie prŻewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7jmmż * iiŃach i kanałach
02l2l0l elektroinstalacyjnych - zasil.futryn tunęli, mroźni, YDY 3x1,5

KNNR 5 Wvkucie r,rur,r Jlu i*ću riiZ * U.ionie -

1207l07

KNNR 5 Układanie ruf Cu p.t. w gotowych bruzdach napodłożu innym niż bętonowe o średnicy 22mm
0101/06

KNNR 5 Wciąganie przewodórł kabelkowlch o lącznym przckro.ju żyl do 7,5mm2 ao rur- pń"Óa stero\Ąnicz}

0203l0l YLY 2x1,0mm2 w rurce miedzianej

KN\R5 Ukladanierurwiniduroulcńo.rednicyiSńńn;trnfuń"p"Jlóirińnyńnizbetonowe
0 l 03/05

KNNR 5 \Ąciągallie przewodórł kabelkorlych o łacznyln prr.[io;u ż1l do 7.5mnl2 j6 |x1 - prie"od sterorłniczy
0203l0l YLY 2x1,0mm2 w peszlrt

KNNR 5 Przebljanie ollrorórł odpowiednio o średnicach 25mm.40mm. 60mm. 80mm. l00mm w ścianach lub

1ż09110 stropach betonorvych o długości przebicia do 20cm

KNNR 5 Montź ohudowy tablic1 tl porrierzchni do 0.1m2 - obudowy z PCW l00rl00
0404i05

KNR 7-08 Montż i podłączenie oraz testowanie układu regulacji temp.
0102l02

m

n1

m

m

m

otlo|óW 
,

l J92,000

] 
84]000

t32.000

62.000

600,000

l 20,000

l 4.000

l4,000

l 4.000

70.000

70.000

!0:000

1,000

2,000

]

] 1,000

28,000

m

72

i
71

74

75

/o

77

SZt

78

79

układ

]

+

szt

80

KNNR 5

0404l0l

KNNR 5

0ll0/05

KNNR 5

0ż09l0l

KNNR 5

02l2l0l

KNNR 5

0602l04

KNNR 5 Montż przewodów uziemiających FęZn 25xĄ
0602l0ż

,,
l POŁĄCZEN WYROWNAWCZY-CH

wyrównawczych ułożonych luzem w budynkach - w wykopie

3.6. INSTALACJA "CZŁowlEK w KONIORZE"
Monlź tablic} rozdzielcze.i elektrycznej o masie do lOkg -centralka alarmowa "Czlowiek w komorze''
3 przycisków

Montui riitÓ* elektroinstalacyjnych z PCW (naściennych, przypodłogowych i ściennych) przykręcanych
do podłoża betonowego - po ścianie PCW 30x35

l

Układanie przewodów kabelkouych o łącznym przekroju żył do7,5mm2 w gotowych korytkach i na

drabinkach bez mocowania - YDY 3x1,5 zasil. centralki + zarvorów dekompresyjnych

Lkladanie przerłodów kabelkowych o lącznym przekro.jrl żyl do 7,5nlm2 rł listrrach i kanalach
elektroinstalacyjnych - YLY 2x1.5

4. lNsTALACJA oDGRoMo\lA
Montż przerłodórł uziemia.jących i

fundanrentor,vym-FeZn 3 0x4

m

81

82

83

m 88.000
)

ll 68,000.

1 20,000

84

lTl

l 4.000

fr
m
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przedmiar

Chłodnia składowa wolnostojąca. Roboty elektryczne chłodni składowej wolnostojącej w m
PolczynZdrój

85 KNNR 5 Montrrżzlączy kontrolnych -ZK
061żl06

| *; l 
"n^n,06I t/0l

Strona 7/3 l

Szeligowo na dz, nr 3513 ,3517 w obr. Szeligowo w gm.

Ilość

6.000
* pr"e**ió* i"riutu.1, oag..orej tuU priewoaOw wyrównawczych w wykopie - bednarka o ' !o 

] 
9YŁ]

ju do 120mm2 
i

sA 12.000t]
ń rXlln S Wytonanie sparłu łączącego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyrównawcze z pręta o ,

06l l/l l śródnicy do lOmm. na dacńuUUll/l r JlvurrruJ uU lulllltlrrr4udvrlu

sń
88 KNNR 5 Montż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie napręźanych mocowanych na wspomikach i

060t/01.2 obsadzanych- połączenia pokrycia dachowego ze sł. konstrukc. DFeZn fi8mm i

88 ^5|\l 1 Montż instalacji odgromowej z przewodów poriońyir, nie napi,rĘianycn mocowanych nu *rpo.niku.h l l060l/01.2 obsadzanych- połączenia pokrycia dachowego ze sl. konstrukc. DFeZn fi8mm

m 10.000
'89 KNNR 5 Montż iglic typu I1-1m

06 l 5/05

kp| l 000
5. PoMlAR\

90 KNNR 5 Badanie linii kablowej 4 źylowej niskiego napięcia
l ?n? /nl

1!qqO]

l 302/0]

'' rrll i Sałanie linii kablowej 5 żylowej niskiego napięcia
1302l04

odcinek
i-]

odcinel
92 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-|azowego niskiego napięcia

l30l l02

^^- i ó,

1.000

ż,0O0-
l30l l02

] pomiar 4.000
93 KNNR 5 ,Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego l-fazowego niskiego napięcia

pomiar 37,000

l304i0j 
_...__.__,sKuleoznosclZerowanla_plerwszy pomlar

i.^^^
l JU4lUJ

| ]_ l Ot : 1,000

95 
rj§rff 

eomiĘ-[utecznoSci ńowania - kżdy następny pomiar 
,

. szt 5.000
* 

, i#rtr' 
Badania i pomiary instalacji odgromowe.i - pierwszy pomiar

:I szL 1.000

ii
Szt 

illli]Sztt,UUU]
97 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowej - kżdy następny pomiar

l304/O4

slt, , 5.000,
98 KNNR-W 9 Pomiar natęźenia oświetlenia wnętrzłaryznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboĘ - | i- ]

97 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowei - kżdy n

punkt 5,000
99 KNNR-W9 Pomiarnatężeniaoświetleniawnętrznaryznaczonychpunktachpomiarowychpłaszczyznyroboczej-7 l vll]ląl !t@tY4gllld U5wlglrgrrrd wllYLlZ lld wyLlldvLollyvll purrKlagtr putllratUwyUIl pIbL§LyLIly I0000Z€J _

1ż01l03 kazdy następny w pomieszczeniu
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Przedmiar Strona 3/l l

Chłodniaskładowawolnostojąca,Zewnętrzne sieci kanalizacji sanitamej i deszczowej chłodni skałdowej wolnostojącej wm. Szeligowię nadz.3513,3517
obr. Szeligowo w gm.

l KNR 2-01 iWykopy liniowe w gruntach suchych kategorii V-VI o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach i' łj;;ó,:i fi#iili])§o:#ffiT.ililJ;ilfi:iilb:#;rfifi; "''-r'Jlrl l E'lęUUKU'ul uU l'Jrlr U §Uldr.llr 

r ]

: m3 202.470

2 KN R 2-0 l Zasypyrłanie wykopów lin iowl ch w gruncie kategorii V-Vl o ścianach pionowych o szerokości 0.8- | .5 m i

0]20/0].l glębokości do 1.5m

, .3 202.470

3 KNR2-18 PodłożapodkanaĘzmateriałówsypkichogrubości l5cm
050 l /02

O3l7 103.1 jpionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym i ]

Jm

i, i 
^o;-a, 

l

0]20/0] l

ia J***'*r_,*
0408/02

mż 134.740

ur PVC o średnicy zewnętrznej l50mm łączone na wcisk ]i4 KNR-W 2-18 KanaĘ z rur PVC o średnicy zewnętrznej l50mm łączone na wcisk , l

0408/02
m Ę!,930

Ś ' 

^ 
*-* 2- l 8 KanaĘ z rur PVĆ Ó średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk

0408i030408i0]

, l m 3.400

KNR-W Z:iSJK"*ty,,*iVć o SreOnic1 zewnętrznej 25Omm lączone na wcisk
0408/04, 
U4UE/U4

t _ m 12.000

[ 7 lrNn-wZ-lalranatyrrurPVCośrednicy zewnętriĘ ll0mmłączonenawóisk ] j

, 0408/0l

S KNń-W 2-15 Osadnik deszczowy o średnicy l5Omm uszczelniony sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową
02I5l02 i i

il szt i 7,000

9 KNR-W 2-1 5 .Czyszczakikanalizacyjne z PCW o średnicy l lOmm o polączeniu wciskowym
0222|02

:h 's'zt 5'000

l0 KNR-W.2-15 Dodatki zawykonaniepodejścodpłyłvowychzPCWośrednicy5Ommopołączeniachwciskowyt
02IIl0l. :podejść 5.000

l l KNR-W 2-1 8 iStudnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 500mm i głębokości 3m

s|udnig 

[ 
2,000

12 ]KNR-W2-15 RurociągizPCWkanalizacyjneośrednicy1lOmmopołączeniachwciskowychnaścianachwbĘynkach
0208i03 niemieszkalnych

KNR-W 2-15 Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 1 10mm o połączeniach wciskowych na ścianach w bĘynkach 
l

0208/03 niemieszkalnych i il ]mj z,ooo
l

KNR-W 2-15 iWpusty liniowe źeliwne piwnicznę o średnicy l00mml(Nł(_w 1-1] i Wpusty llnlowe zęllwne plwnlcznę o Sreonlcv l (rumm

0216102 ,

sfi 1_000

KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PCW o średnicy l lOmm o połączeniu wciskowym
02 l 3/05

l

02l3/05

,! ., SZt 1.000

15 
-[KNR-\Ą/ 

2-18 iśtuał."ti s.l.to*. ,rkr". b"t"_*" 
" 

średnicy 500mm z osadnikień i syfonem
o§)4/o l0524t0l

szt 2.000

ńIKNR-W -z]W.ntyruto.y promieniowe o średnicy ońóiów ssących dó jiińń i ńi. d" 250Ę z wirnikiem 
]

020l/03 osadzonymnawalesilnika-napędnr 1

. sA 3.000
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l] rrsT: D-00,0{L00 ] l
; -, , ,_.

LRoboty rozbiórkowe '

l Ro/ebrmle Lras eżnlló\ be{onouJ ch na la\ Ie belonol e1 z n r t ozem na sklado\\lslo odpadol budol almr ch n rv z łosztmi slladorr mir t u§llzaclr

1N, sr o-ot.oz.oł 
]

, \g obńdu eleluonicĄe8o ż map\ 37 m 37,1)l\)

, rwem m ]7.0lil,

l l KNR )-3l a8t3 03 tlozcbranie krMe:nikOi balotlowv.,h Uu,vnnnch !)\3,^,n. na poJsvrl,L l,cncnluAo-Dlaskov,L1

PEedmia. strona 3/l6

chlodnia składoli,a 1\,olnostqjąca_ przebudowa plrcu i budowa chodnika pr4 chlodni w m. Szeligorvo na dz.. nr 35/3. 35/7 w obr sżeli8oNo w gm PolcĄn Zdrój
: \r ; Podsiaua opis robói

Budovathlodni§klsdowęjwolnostoją§j-pĘbudqwaplatuibudoaóodlikaptzychlodniłm.§zeligownadz.niJ5/3,'35/7ws}L§Ęligwow ] l ]

Ńi,st, o.ut.uz.uz

, ,doplata 8\) i

j' n3 -_ ł4) 5,

5 \6]p p^od^budnek l sdstr\\ konslrukc}Jne chodnilr \ grucle l,rl, ll1-1\ / dou,o/em uroblu / odteglości do 5 tm u mielsce sbudoumia
NrSf,D-020]0l
§g labeh robót 1450 mJ l ]so.{ilill

, lŁem : m] l ł§0 U00

, rvem m L ,],|:::!

1.1 KNR2-3laRl303 ltozchraniekłuę:nikOuhaloll\wv.,hUuy]nnąch!)\3,Ą,m.naroJs_vrlLlcncnluAo-plaskoval 
L

\,Jr sr DJ)1.o2 t)! |

\-N ?lcAtrcniL:nełO obn,artt : map,l, 37 , , 3-.oln]

luem m 3'Jnn]
L

t 2 KNR )-3 t 0Ś i ) Ą3 
'|Rozebranr 

ldu : b?|onu rod jłfue:niki
,Nr sr 1)-0l 02 0a

37*u.u0 mj ) ))U
r&em nJ 2.22n

' 1.3 KNRJ-)] nląa tl Mwle:rcńi?8lu:u5pfĘmuuancPnsamochuJamlśomouyloJou,ril]nol)JlPlośLll,,lhn 
L| ń sl: D-ul.u2.,)]

l !,8 clehn)n^,Ąala Ąhmnru : map.|, 3 '+|t l 5*0 3 2 2) m3 J,łxJ
rŁem m3 j, Y'j] __.,

u, Roboty plzygotowiw@ i mboty ziśmne ;

f i- KNn z.,l,lllq'0] :Robolypo;i-o*"p- lin,o*.ct,obolach/lemlch
:Nr s l: lj-ol o| ol

L ,\gobmlmeleltronlcaegozmap\ 0.05 tm l'.U§lil)

rŁem Lm d.05ln)
.....'".'..'....

-- ,ii.!1 §-ol or or

\gobmlmeleltronlcaegozmap\ 0.05 Lm l,.U§lil),

rŁem Lm d.05ln)

'. 3 l usmięcje Wmtw} ziemi uroduajnej o grubości 50 cfrże4lożeniefr części urobku na pryzmach w obrębie pma robót do ponormego łbudorrmia l ]

] i Ńiiib-or.oz.oz ]

u,g obmiłu elellronlcznego / map\ 065 m2 o65.(il)(l

l&em m2 uĄs,{il\,

3 t KNR )-0l 0I )ó 0l I]iulli|Lk uar\fu), :ieml uńd:one.l U Rrlbołli J0 l5Jm :a Pomuta \pk,horAl
M st l1-1t1.02U:

u,g obmiłu elellronlcznego / map\ 065 m2 o65.(il)(l

, l&em, m2 uĄs,{ill(,

3 l KNR2-0l 0I260l [tsuĄi\,Lc||a$fu):zieńilnodzajneiogrilboścido ]scnzapohocąsplcharki
M st l1-1t1.02U:
ugclekt,onr,:ne2oobmloruzmopv aó5 m2 1t,5ulyl
' l&em u2 ,65 n,)ą

3-) KNR)4l0l2h02 Usilnlf,-il'horlv.v:iemiuru.lzaincJ:apomucqsp.vtha&l-d)Jalek:okażJcJal\:e5,nR|ilbuilihumuiutponoJl5,fr)
Nr Sl D-1l D U2 l

(doplala 7\)

h{ehktonrc:nćPu Ubntonl: mopy Qó5 !ł 905.,|r]

rŁem n2 )l,5jr'n.
{ W}\ól n3dmlrru hum6u s mleJsce Wsleme plle/ ln\leslola

NrsT D,0lllż{t2Nr sT D,0l 02 {t2

, m3 -ł]2 5(L

_ J-l KNR2J)lo201,0: Robotllentrcułuń!l?kotcqollllllW_vkoĄ)Manekoparkampudslchrcmyńlopojemnoscll.|:h,0.1un3:trol^rółhńlłohkfsamo.'hodami
, Snmou_vladowcłmt na odleglos, do l -Ukm
. Nl, ,\l D-ul u2 02

ohmnlu el.klrcnlczncgo. mp_| J12-5 m3 14-' 5

rŁem lnj - 442 5

. 021J ll2 2 5-1l:_t na odleglość ponad jkil po lerenie hń dlogach p:runlowych i

, i Nr sT: D-()].02.02 '.

iii'dł§:oiii;lói" ^uzuul'tslvJv' uvJ nll ll llg,'l. \ruuuu§dl' -' 
l

l,'!""oJ.l1ii "i.r. l .. l .ł50.000

lŁem: m] lł§0,000
I 
Roboly ziemne wykonvane koParkąmi podsjębjelnymi ż lrąnsporlem urobku samochodami samor),ladovczymi na odległość tlo l,aLm - koparki o poiemności )

|,lrżki 0.JOm3 Erun! knl?Rollt lJl
'llV, Sl: 0-0Z.OS.OI 

]]_h3i !,1](l!),
lNaklaly u:upelntolącc (1o ldbllc U 20 I -o ) l 3 :n kn:J, clnls-e r,,:r, l :ęt? 0.5hn oJl,,yloćcl lranipórlu pODoJ l km. \anochollanl samor tlaluw, łnl Ąo

9/lię_lof ryno:J.l!ffi 
po Jrogalll unarJ:un_vclt ęrunt hateqorll I-1l - dokop.

N| ś7': D-02.03.0l I l

odleglośc ponąd lkm po drogach uwanlzoąlcll. grunt kalegorii IJI - dokop. 
l

N| ś7': D-02.03.0l l

, : (doplala 8x) l

m3 : ]15ull
J J K]yR )-3 l ll lll l b KUl:t pnshl (analogn.)

.... . _ I rr : !as!ll|)
]

]150 i m3 1.15(),00()

'ue^' n3 l,1)l),lnll

n-1ru,taZ-OnZllnTUnłniiirup"l"ń"naot"ttXOZOtmtSuto:a lszefuĘpoczęte0,5hfroategtii runsptapomrt]kn,ńnochorlamińń.yiiii..a.,no
odle4lolc ponol lkm po Jrogałh unarJ:un_vclt ęrunt hateqorll I-1l - dokop.
M s1,. l)-02.03.0l

' tdoolala 81 )

'm3
5 J KvR 2-3 l lllllf 05 Kos:t pnsh] (analogia)

Nr ST: D-OJ-02.a1
izl piaskJ (analogia)
ST: D-Oł.02.01

Nr }]: DlJl u3 Ul 
l

, 
il3 l.J.iul)

6 : Fomo$mle i ża8ęslc/ille nspós u gruntu pon,slmego z dorrozu' 
'Ńi'śi'iin:,u'l,nr 

^dls.U Z uUFUZu 
;

i\\g labeli robol Zlem\ch 1450 mJ l _łsu.lxht

rvem m3 l 45t) o|ł,
L. l K NR 2 0 l ', Fornur 1ill. l .aącszi:anie spyL,horkąn l Ąo ł|,plrw - qfhĘttl kateqotlt I l l-] V ,, 

'|viokoi 
t Ju 3n l Spvłlnrka gqruiiowa 55kW |- 5KM))ó.l KNR 2 0t ]Fornuwanie i zagęszczahie spycharkąmj nąs!-pów z gnnlu kategorii ]I]Jvo\|yśokości do3m (Spycharka gqsienicowa 55kl4r (75KM))

0235 /.)2 ] Nr Sl' D-02 03 0l
wg labeli roho!:ftmnDh lJ50w8 lobelj ruhol J?nnlch l J50 m3 l JsU lln,

rŁem ,s l15lllfil
7 KNR 2-Ul ll5U6,()5 P|mlou,me. obroblenie na c/}slo lerenuL Nr sT D]),) 0l 0l

\p óhmian, elellronlc/neoo / man! 40l) ń2 ]o() l)ol)\g obmisu elellronlc/nego / map! 4ol' m2 _ ]oi).l)ol)

rŁem m2 40U,()U0

i S Humusoweie skalp, n5r,pu, rot'órv i pobocn warshvą humusu grubości 10cm z obsimien] nmionami tra\\l humus z terenu budow_v i

m3 l L,łso.,nn)
m3 l 45t) olx)-l-

L

m3 I ,.rro.ooo
;):;ź,;;i;,ł;-;:;;;i:ii"'""uĄle'PycllLlrruu'nLb-vpOwZEllllllLlKLueśulul

wg lobelj ruhol :l?mnlch l J50 r1
mł

K]\R 2-u| ll5u6 ()5 Plmlou,me. obroblenie na c/)slo lerenu l

1,450.0(X)

. -2 ; 40() 000

'| Rl I l(WR2-U]t)sluOj Humuńranieskalp.nar))pu. lorówipoboczywarsuqhumusllgnlbościl1cmzobsianiemfrdsżonamirf@.humuśzlercnubudowy ' 
]: Nt sT D-oz.lt.OJ

mż .l

;l 1 y€ obmiaru elektronicnego z ma\, 100
ii
iI

]

] l|l, Krmeźniki iobreża
lusta§,ieniekrąwężnikówbelonol\l,ch]5x3ocmwvstającvchh=locmnalawiebelono\Yej ZoporemF0.065m2.BetonCl2/l5 ;

Ń, śr, o-oa ot,n l

iilość Wg obmitru etektronicaego z mapv 30 !, 1.T:iruefr m 30.000l

'' SZ 
'łWn:Ol 

a5ltlt)2 Hllnusouanle5Aarpwarltwqhllmll,uRrlńo:",l scm:,l,lionl?n JoJnl*,ak(l:JiJllszc jcnhttnlt*ttponad5łn"' '""'' " '''' '' 'i,|'śi,"ń|.ro o,.r,
wP obmnru elcklrnnlc:ilcąo : mnPv )0o ml 1110 ()ln]

,llosc Wg obmltru eleklronlcdego / map\ ]0 m Jl,.Iilx)

rMem m l0,1)oo

KNR 2-3l o]03 03 Kr.N-ę:niki h.ton,he U 
^,ymnrath 

i5x3orn ]n podrlPc:,LLmL,nlowo-piałorl i
Ń, si. t,-oł.ni ,,t

: lloiL'r8obnnfuclektrunL:Ąego:mapv 30 m Jl,1lr',

t
KNR 2-3 ] 010303 lKrawe:niki betonowe i "l.inńii|ń|óiń iiiodivpcż mentowo-piaskou,ei

d
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a ) KNR 2-3l oJo2u] Lfun hclonowo (l'l2 l51:opurem Podkrouę:nikl
Nr s'l: D-08,0],0l

rvśm n3 ', l.q:t
I l ) Usta\\ ienie obrzeży betonotwch 8x30cm na lawie betonovej z oporem beton c l 2/l 5 po\i przekroju lalq, F=0.04 l (o prźry chodniku 

rNI sT: DJ)E,03,0l

ilosc t,g obmlaru elellronic/nego / m§p) o0 , T 6(1.00(,

| ,_, rilj! m ] l{).0(l(,

l0.1 KNR)-3lhJl]'1,5 Obr:L:ahelonfućoA,.vm]araih3ox1cmnap!)J|rpLeLemen@wo.rkl,koą-cl.:wlpclnieniińspoin..ąpmiąc?ilcnluwą i
Nr ST. D 08 ()3.1l | :

'.lo*,wgohmnrueLklronc:nego:mnlry óll ,! ', 
ó(t.Oln]

rŁem n | ót]_!l00
:

.Ntsl'. IL0\030t i

a a1 l,ó0 n3 l 2.1ó11

_ lŁlm n3 )_Jó0

'ololo bud\ntu ,

,Nr sT D-08 0ł llt
ilość§gobm|aueleklronlc/nego7map\ 5l m 5l o0(|

lruęm m i sl.Uu(l
t l l KNR 2- 3l U01 a5 |lt)hrzea^betonme o wymiafąch 30x8cm na pod$Dce cehenlwo,piclskowei, z wpetnieniińipon npra\łq cemenlowq : l',N| ST D-08.03.01 

i

lloitwgohmnruclektr'Ą]czncEu:mor! )l m 5I oo0|i.!!,|r!ł,o,|;,|,'","o,,"nicznegozmapj. 5l t r | 51000)

j i. : XNn z- s t ulo 2 ĄJ l Na be,onowa ft ' l ż t il : oporem poJ nt,,.cze
-_Nr :T D !t* 03.0l
l)a4l*5! n3 , 2.oa1

, fŁem n3 ': 
) l)r l

,- T 
,lv. Nwiemhnia placu tl2 KNR2-]l 0l0]/04 Pronlo\\o|eizagęszczmiemechmicaepodlożapodsu5tnuLorotrukcineugmciekalegoń, 1-1V"'"''"" i'rr#§ro,or,o, 

0 W&sl\\y (oNtruŃcvJne W gMcle Faiegon 1-1v 
:

wgobmiiluelektronicznegozmĘ,§ 216 L ar_ , ?]{,!l09
, l&em ' 

ł:' 2 l.,.00( j

l] 1 RozbióllaiponorrnerrbudotmieLostkibelonouqnano\eJpods}pcecem,pisk l:4ślednlelgrl2cmłpr/elozenlenaulerzchniplacu)

: l 
\r sT D_0 | 02 ()4 D-05 1,3 23a

, m2 2lĄ.,n)U

Nr S1 D.Ol 02_0J

]3-2 KNR2-3]05t!,03:Nw*ierzchfiezkoslkibrukoweibelonowei9n)boł.:iR.:h,kt.dnh"knhóil,śbćpfphphlńfn,njnęr^\,Di - | n2 
+ ?!!(!

]10,0dS*Sr,' n3 ) l
,-,"^| iJ 'T i

33.9]!

. lu.ń ;' f ''.u,u,

]

m2 2 t O_Uu

]3.2 KNR 2-3l 05l] 03 'Nruier:chfriezkoslkibrukowejbelonoweJgrubości9cm.ukladanenapodlspcecemenlobo,piasłowei T l-Nr \ t'. D-05 03 23a

hlobnioruclekh,onk:ncPozmapy 2l^ l rr 2]ó_oln1

] lŁem m2 ' ) ]u ,r,
] v. \awieżChnia dojść do budynku 

]
' 

l_ł "KNR2-3lrllO:,O.ł ProfiLołmie,rugę.r"r-i"-"ih*Icrnepoaió;apoaułsnrrLonsirulcvlnewgmcieLategonit-lV " 'J
' , NrsT D_O4nl 0j

' \\'g obmicru eleltronlcmego / map\ ]3 m2 3j.łnil)

ilnśc rrp nbmiaru eleklronlc/nego z map\ 
'' r"l l 3J.o{ł,

. ryem , mż 
'ła 

',
]5.1 KNR2 3]0l05a3 iWarstwtpodsypkowepiaskowezagęszczanenechanicznieogrubościpon4ęrzczeniu3cm I l ]

,NrsT ń.04.()2lll
|loŚtw|Dbmia|,ilelektronicilegozhapy 33 m2 ' ,rrrn

l 5 W] konilie podsvpki z pi6ku o grubości po Zagęszczeniu 10cm
Nr sT D-04 02 0I
'ilośc rrg obmiaru eIeklronlc/nego z map\ J3

l 5- l KNR 2 3 ] 0 l 05 a3 i Worstw} podsypkowe piasko||e zagęszczane mechanicznie o grubości po ngęszczeniu 3-m
NrsT D.04.02nl

. llołt v-8 Dhmrtu clektronE:n?Ro : mapy -ł3

]I52 WR2-3]0J0504 
I:r:łrł:łł|ri:"r'askowezagęszeanemechafricnie-zakaztlydalr4, 

lcmponad3cm

]]

llośc t\g obmiaru elekLronlcdego l map}, 3J m2 33.(xx)

, r&em m2 J],lnnl'
i ]6.] iKNR23]a]]]a5 WorrfuaLblnapodbudowl,zkruszywalamąnegoog]ltbościpozagęszczeniu]5cm" 'i,'śi"b-oł_oł_ul

lluścwPubmiorueleklronl.:neko:map.v 33 n2 33.,|,0

luem n2 33l]Ąa-
17 

,Ulozenje irł*lr scteraine; Ź Lostkl belono*ej rribroprruoloej grubości 8 cm na pods\ pce cementorvo-pir(oue1 l 4 grub, < cm
,Nr sT D-05,0J 2 }a 

,

]ug obmiaru elełtronic/ne8o / mapy 3] m2 ]J,UUo

i , r&em m2 ;; ;;,
l -. t KNR )-3 t o5j i Or:Nrui;:chna ń,i*t tru*"wel aercioueJ pl,hol,i scn. ukloJan? na poJrspcc L.encĄtui o-plo:kou t.i

|Nr ST. D,05.()3.23a 
L\cm, ukladane na podyspce cemenlowo-piarkowe,' 

i,u-8 ,,bmlnru elrklronlc:ncPo : nop| 33 m2 33.u00

_'::"]..3'0001 [\Ą- \awiwchnia z htsąryaw kolo btrdynku
, ń i Ćeorrloktinasepaac}jnat5,15ulo;onapodłartuązłiluplukmego
. Nr s l, Dtrl2 o0 0l D-O_ł 0l 0 i I

m2 5o.ooo
l8 l KNR 9. l l 020I 0l Sepnrolr uar.ru qrunlu Rcowlokninam uklalonymi mechan":nlc prostopalL, Ju ost drogi

Nr st: D-02 0u 0l D-OJ 0I lt| '.

m2
l8 l KNR 9. l l 020I 0l Sepnrolr uar.ru qrunlu Rcowlokninam uklalonymi mechanL:nlc prostopalL, Ju ost droyi

Nr sl: D-02 ou 0l D-OJ 0J lt| ;-

_,2 ),i'''WtpelnlenieoprlkluLolobud}nkuż\iiremplukmvm8r lOcm

]liIa.l KNR2.3l02oJ05'Nawrcr:.hnic:tluęniaknmiennegn:war"twqgomq:thk-:nnĄRruho,łipo:qfę:..:cn,u-,n

|,)2 K^R2-3l0201 0^ Naulcr:chntc:tllt-ninkanic:nnigo:un^tuqxo|nq:lhc:ni(l--,nAAa,Jy,,litł1 ltmporeJ-!mpuzaęf,.,:?lilu 
m2 

]

doplala 3\) 
n), 

,ooplala J\,

l Vll. RoboĘ różn€
, :O 

- ]rcln Z-.ll l4()61,3 Regulacja pionowastudnl łmatlzacjijis^).rej iwirme.;
I

2l ulozenie pra folll lzolac}JneJ s/erokoscl o()cm pr4 bud)nlu

i i l05+o.ó

l luel
2 l. l . KNR ] 3- l 2 a70 l 0ó l:ola, ia pr:cclw\l4oLn\n z h]lil poll_erytn)ucl

,Nr ST i-01.()2.())
:,to:.r:gut,rnnr"t"łtron*:n?Ro:mapy -ł3 n) , 3.jl]Ul]

] luęm m2 33,0l]o
lj2 KNR2.3l()IU5o4 t]ał:Myro,Jlvrkowepnrkouc:ńię,zcancmełhanił:Ąlc-:aka:JyJatĘ :inponocl3(m ]

Nr sT: D-Oa.a) !,l

llołć v8 Dhmnru clektronł:n?Ro : mapy -ł3 n) : 3,3 l]Ul]

] fuęm m2 33,0tl0'
J2 KNR2.3l()IU5o4 l|ał:MyrolJlvrkowepnrkouc:ńię,zcancmełhanił:Ąlc-:aka:JyJatĘ :inponocl3(m ]

Nr sT: D41.()) !ll
(doplala 7\)

] ,Io)cwgobnłuelektonicale&ozhapy 33 m2 I, ,r,oo,
fu-em Ą2 33 rnll

l6 , Wl konale podbudorr1 z krwłrrc lrmmeso stablll/o\Mego mechMic/nle gr l < cm
Nr sT D-O_ł 0] 02
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