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PRZEDMIAR:

1 Cyklinowanie oraz odnowienie posadzek parkietowych w pomieszczeniach biurowych  ,ściany
dekoracyjnej z litego drewna

1
d.1

KNR 19-01
0933-03

Cyklinowanie posadzek z deszczułek starych
zniszczonych lub malowanych

m2

439,58 - 38,32 m2 401,260

RAZEM 401,260

2
d.1

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek parkietów m2

439,58 - 38,32 m2 401,260

RAZEM 401,260

3
d.1

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie nowych cokołów z litego drewna - drewno
dębowe , wysokość cokołu min. 6,5 cm

m2

15 m2 15,000

RAZEM 15,000

4
d.1

KNR 19-01
0933-05

Oderwaniem listew lub cokołów z MDF mb

200 mb 200,000

RAZEM 200,000

5
d.1

KNR 19-01
0932-05

Wymiana cokołów z MDF na cokoły z drewna liściastego -
przygotowanie i oczyszcenie powierzchni pod montaż
nowych cokołów  na wys.min.6,50 cm

m

200 m 200,000

RAZEM 200,000

6
d.1

KNP 02 1104
-01.01

Ręczne jednostronne przycięcie deszczułek łączonych na
styk , nowych cokołów z litego drewna

m

100 m 100,000

RAZEM 100,000

7
d.1

KNR 4-01
0815-07

Uzupełnienie i wymiana cokołów, listew przyściennych i
listew przycokołowych z drewna liściastego. Wymiana
cokołów min.6,5 cm. LISTWY DĘBOWE,
WYKOŃCZENIOWE POŁACZENIE ŚCIANKI CZOŁOWEJ
SCENY I PODŁOGI SCENY,
DWUKROTNE LAKIEROWANIE

m

200 m 200,000

RAZEM 200,000

8
d.1

KNP 02 1105
-03.06

Ręczne pastowanie , uzupełnienie szczelin przy cokołach
- Konserwacja dekoracji z listewek drewnianych na
ścianach o pow. ponad 8 m2

m2

6 m2 6,000

RAZEM 6,000

9
d.1

KNP 02 1103
-03.02

Listwy przyścienne z drewna na ścianach  o pow. ponad 8
m2  Konserwacja dekoracji z listewek drewnianych przy
podłodze czarnych zabrudzeń - czyszczenie ręczne

m2

8,5 m2 8,500

RAZEM 8,500

10
d.1

KNNR 2
1108-01

Boazerie - Konserwacja dekoracji z listewek drewnianych
na ścianach- ręczne czyszczenie, przecieranie i
przygotowanie pod malowanie

m2

31,54 m2 31,540

RAZEM 31,540

11
d.1

KNNR 2
1108-05

Boazerie - Konserwacja dekoracji z listewek drewnianych
na ścianach - lakierowanie dwukrotne

m2

31,54 m2 31,540

RAZEM 31,540

2 Malowanie ścian i sufitów

12
d.2

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

439,58 - 38 m2 401,580

RAZEM 401,580

13
d.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby , naprawa pęknięć

m2

10 m2 10,000

RAZEM 10,000
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14

d.2
NNRNKB

202 1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

1362,36 m2 1 362,360

RAZEM 1 362,360

15
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

687,75 m2 687,750

RAZEM 687,750

16
d.2

KNR 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian i sufitów

m2

2050,11 - 180 m2 1 870,110

RAZEM 1 870,110

17
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2

687,75 - 38,32 m2 649,430

RAZEM 649,430

18
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi i starych
tynków wewnętrznych ścian

m2

1362,36 - 180 m2 1 182,360

RAZEM 1 182,360

3 Wejście do budynku głównego -konserwacja piaskowca

19
d.3

KNR 0-25
0101-01

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod
ciśnieniem

m2

73 m2 73,000

RAZEM 73,000

20
d.3

KNR 4-01
0627-03

Dwukrotna impregnacja, analogia za środek usuwający
glony mchy i porosty nie zawierającym aktywnego
chloru, ekologiczny, zużycie około 0,10-0,2 l/m2

m2

73 m2 73,000

RAZEM 73,000

21
d.3

KNR 0-25
0101-01

Mycie gorącą wodą pod ciśnieniem konstrukcji
pełnościennych

m2

73 m2 73,000

RAZEM 73,000

22
d.3

TZKNBK VIII
05-148

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów z wystrojami
architektonicznymi, (niskociśnieniowo
strumienioworotacyjnie system JOS) pył ścierny Garni
przyjeto 10% powierzchni

m2

7,3 m2 7,300

RAZEM 7,300

23
d.3

KNR 4-01
0628-01

Analogia, Jednokrotna impregnacja metodą smarowania
preparatem bakterio-, grzybo- glonobójczy o odczynie
neutralnym bezbarwna ciecz wodnista (lekko żółtawa) o b.
długim czasie działania, bez metali ciężkich, zużycie
0,3-0,4l/m2

m2

73 m2 73,000

RAZEM 73,000

24
d.3

TZKNBK VII
-249

Analogia. Zaimpregnowanie hydrofobowe kamienia przez
powlekanie preparatem SL, analogia, zużycie 0,5-1,0 l/m2

m2

73 m2 73,000

RAZEM 73,000

4 ELEWACJA

25
d.4

KNR 4-01
1204-04

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne,
elewacje - po wymianie okien

m2

13,44 m2 13,440

RAZEM 13,440
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