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Remont kuchni i zaplecza.PRD.PRD PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont kuchni i zaplecza w budynku Gimnazjum nr 1.

1 Roboty budowlane.
1.1 Roboty rozbiórkowe.

1
d.1.1

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

KUCHNIA
<ściany-płytki>{[(0.40-0.16)+0.39+0.14+1.04+0.16+4.87]+(3.95+1.33)}*2*(3.25-1.35)-
(1.0*1.90)*3

m2 40.356

ROZDZIELNIA
<ściany-płytki>[(0.51+1.28+0.93)+5.28]*2*1.90-(0.90*1.90)*2 m2 26.980
ZMYWAK
<ściany-płytki>[(0.39+1.33+1.00+0.40+0.39)+1.72]*2*1.90-(0.90*1.90)*2 m2 16.454
TOALETA
<ściany-płytki>[(0.05+0.75+0.39)+(0.75+1.27+0.93)]*2*(3.25-1.90) m2 11.178

RAZEM 94.968
2

d.1.1
Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach
o pow.odbicia do 5 m2.

m2

KUCHNIA
<ściany-tynk>{[(0.40-0.16)+0.39+0.14+1.04+0.16+4.87]+(3.95+1.33)}*2*(1.35) m2 32.724
ROZDZIELNIA
<ściany-tynk>[(0.51+1.28+0.93)+5.28]*2*1.35 m2 21.600
ZMYWAK
<ściany-tynk>[(0.39+1.33+1.00+0.40+0.39)+1.72]*2*1.35 m2 14.121
TOALETA
<ściany-tynk>[(0.05+0.75+0.39)+(0.75+1.27+0.93)]*2*1.90-(0.80*0.55) m2 15.292
MAGAZYN śYWNOŚCI
<ściany-tynk>[(1.77+1.27+0.13)+4.87]*2*3.25-(0.90*2.10)*2 m2 48.480
POMIESZCZENIE SOCJALNE
<ściany-tynk>[(0.34+0.87+0.28)+1.04]*2*3.25-(0.90*2.10)*3 m2 10.775
<ściany-tynk>(1.57+1.04)*2*3.25-(0.90*2.10)*1 m2 15.075
PRZEDSIONEK-WEJŚCIE Z ZEWNĄTRZ
<ściany-tynk>[(0.05+0.75+0.39)+(0.17+1.26)]*2*3.25-[(0.80*2.05)*2+(1.26*2.25)] m2 10.915

RAZEM 168.982
3

d.1.1
Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

(1.10*2.15) m2 2.365
RAZEM 2.365

4
d.1.1

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 z oknem podawczym. m2

(1.0*2.20) m2 2.200
RAZEM 2.200

5
d.1.1

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

1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

6
d.1.1

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

7
d.1.1

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2

KUCHNIA
<posadzka>29.96 m2 29.960
ROZDZIELNIA
<posadzka>14.38 m2 14.380
ZMYWAK
<posadzka>5.40 m2 5.400
TOALETA
<posadzka>2.41 m2 2.410
PRZEDSIONEK-WEJŚCIE Z ZEWNĄTRZ
<posadzka>(1.19*1.43) m2 1.702

RAZEM 53.852
8

d.1.1
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

MAGAZYN śYWNOŚCI
<posadzka>15.17 m2 15.170
POMIESZCZENIE SOCJALNE
<posadzka>(1.49*1.04) m2 1.550
<posadzka>(1.57*1.04) m2 1.633

RAZEM 18.353
9

d.1.1
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm m3

KUCHNIA
<posadzka>29.96*0.11 m3 3.296
ROZDZIELNIA
<posadzka>14.38*0.11 m3 1.582
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ZMYWAK
<posadzka>5.40*0.11 m3 0.594
MAGAZYN śYWNOŚCI
<posadzka>15.17*0.11 m3 1.669
POMIESZCZENIE SOCJALNE
<posadzka>(1.49*1.04)*0.11 m3 0.170
<posadzka>(1.57*1.04)*0.11 m3 0.180
TOALETA
<posadzka>2.41*0.11 m3 0.265
PRZEDSIONEK-WEJŚCIE Z ZEWNĄTRZ
<posadzka>(1.19*1.43)*0.11 m3 0.187

RAZEM 7.943
10

d.1.1
Rozbiórka izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho, grub. 4 cm - jedna warstwa

m2

poz.12 m2 72.205
RAZEM 72.205

11
d.1.1

Rozbiórka izolacji z papy na podłoŜach betonowych - pierwsza warstwa m2

KUCHNIA
<posadzka>29.96 m2 29.960
ROZDZIELNIA
<posadzka>14.38 m2 14.380
ZMYWAK
<posadzka>5.40 m2 5.400
MAGAZYN śYWNOŚCI
<posadzka>15.17 m2 15.170
POMIESZCZENIE SOCJALNE
<posadzka>(1.49*1.04) m2 1.550
<posadzka>(1.57*1.04) m2 1.633
TOALETA
<posadzka>2.41 m2 2.410
PRZEDSIONEK-WEJŚCIE Z ZEWNĄTRZ
<posadzka>(1.19*1.43) m2 1.702

RAZEM 72.205
12

d.1.1
Rozbiórka izolacji z papy na podłoŜach betonowych - następna warstwa m2

poz.11 m2 72.205
RAZEM 72.205

13
d.1.1

Wywóz  gruzu. na wysypisko. szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

1.2 Podło Ŝa, warstwy podposadzkowe, posadzka z terakoty, anty poślizgowe.
14

d.1.2
Izolacje z folii PE grub. 0.4 mm, na sucho pozioma - jedna warstwa m2

KUCHNIA
<posadzka>29.96 m2 29.960
ROZDZIELNIA
<posadzka>14.38 m2 14.380
ZMYWAK
<posadzka>5.40 m2 5.400
MAGAZYN śYWNOŚCI
<posadzka>15.17 m2 15.170
POMIESZCZENIE SOCJALNE
<posadzka>(1.49*1.04) m2 1.550
<posadzka>(1.57*1.04) m2 1.633
TOALETA
<posadzka>2.41 m2 2.410
PRZEDSIONEK-WEJŚCIE Z ZEWNĄTRZ
<posadzka>(1.19*1.43) m2 1.702

RAZEM 72.205
15

d.1.2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych FS 20, grub. 5 cm, poziome
na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

poz.14 m2 72.205
RAZEM 72.205

16
d.1.2

Izolacje z foli PE, grub. 0.4 mm, na sucho pozioma - jedna warstwa m2

poz.14 m2 72.205
RAZEM 72.205

17
d.1.2

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane
przy uŜyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

poz.14 m2 72.205
RAZEM 72.205

18
d.1.2

(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy uŜyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm
Krotność = 3

m2
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poz.14 m2 72.205

RAZEM 72.205
19

d.1.2
Gruntowanie podłoŜa preparatem ASO-UNIGRUND-K m2

poz.14 m2 72.205
RAZEM 72.205

20
d.1.2

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K - wkleje-
nie taśmy uszczelniającej

m

KUCHNIA
<ściany-płytki>{[(0.40-0.16)+0.39+0.14+1.04+0.16+4.87]+(3.95+1.33)}*2 m 24.240
ROZDZIELNIA
<ściany-płytki>[(0.51+1.28+0.93)+5.28]*2 m 16.000
ZMYWAK
<ściany-płytki>[(0.39+1.33+1.00+0.40+0.39)+1.72]*2 m 10.460
TOALETA
<ściany-płytki>[(0.05+0.75+0.39)+(0.75+1.27+0.93)]*2 m 8.280

RAZEM 58.980
21

d.1.2
Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na po-
wierzchniach poziomych naraŜonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość war-
stwy 2,00 mm

m2

KUCHNIA
<posadzka>29.96 m2 29.960
ROZDZIELNIA
<posadzka>14.38 m2 14.380
ZMYWAK
<posadzka>5.40 m2 5.400
TOALETA
<posadzka>2.41 m2 2.410
dodatkowa izolacja ścian
<na ściany wys. h=0,15 m>poz.20*0.15 m2 8.847

RAZEM 60.997
22

d.1.2
Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

poz.14 m2 72.205
RAZEM 72.205

23
d.1.2

Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m

KUCHNIA
<ściany-tynk>{[(0.40-0.16)+0.39+0.14+1.04+0.16+4.87]+(3.95+1.33)}*2 m 24.240
ROZDZIELNIA
<ściany-tynk>[(0.51+1.28+0.93)+5.28]*2 m 16.000
ZMYWAK
<ściany-tynk>[(0.39+1.33+1.00+0.40+0.39)+1.72]*2 m 10.460
TOALETA
<ściany-tynk>[(0.05+0.75+0.39)+(0.75+1.27+0.93)]*2 m 8.280
MAGAZYN śYWNOŚCI
<ściany-tynk>[(1.77+1.27+0.13)+4.87]*2 m 16.080
POMIESZCZENIE SOCJALNE
<ściany-tynk>[(0.34+0.87+0.28)+1.04]*2 m 5.060
<ściany-tynk>(1.57+1.04)*2 m 5.220
PRZEDSIONEK-WEJŚCIE Z ZEWNĄTRZ
<ściany-tynk>[(0.05+0.75+0.39)+(0.17+1.26)]*2 m 5.240

RAZEM 90.580
1.3 Okładziny i wyko ńczenie ścian i sufitów.
24

d.1.3
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17"  - powierzchnie pionowe. m2

poz.1 m2 94.968
poz.2 m2 168.982

RAZEM 263.950
25

d.1.3
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

poz.24 m2 263.950
RAZEM 263.950

26
d.1.3

Obsadzenie podokienników zewnętrznych, do 1.5 w ścianach z cegieł szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

27
d.1.3

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

28
d.1.3

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej SANIFLEX w pomieszcze-
niach wilgotnych - gruntowanie podłoŜa preparatem ASO-UNIGRUND-K

m2

KUCHNIA
<ściany-płytki>{[(0.40-0.16)+0.39+0.14+1.04+0.16+4.87]+(3.95+1.33)}*2*2.05-(1.0*
2.05)*3

m2 43.542
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ROZDZIELNIA
<ściany-płytki>[(0.51+1.28+0.93)+5.28]*2*2.05-(0.90*2.05)*2 m2 29.110
ZMYWAK
<ściany-płytki>[(0.39+1.33+1.00+0.40+0.39)+1.72]*2*2.05-(0.90*2.05)*2 m2 17.753
TOALETA
<ściany-płytki>[(0.05+0.75+0.39)+(0.75+1.27+0.93)]*2*2.05 m2 16.974
MAGAZYN śYWNOŚCI
<ściany-tynk>[(1.77+1.27+0.13)+4.87]*2*3.25-(0.90*2.10)*2 m2 48.480

RAZEM 155.859
29

d.1.3
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej SANIFLEX w pomieszcze-
niach wilgotnych na powierzchniach pionowych.

m2

poz.28 m2 155.859
RAZEM 155.859

30
d.1.3

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 30 cm - na klej m2

poz.28 m2 155.859
RAZEM 155.859

31
d.1.3

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17"  - powierzchnie pionowe. m2

poz.1 m2 94.968
poz.2 m2 168.982
-poz.28 m2 -155.859

RAZEM 108.091
32

d.1.3
Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach
na podłoŜu z tynku

m2

poz.31 m2 108.091
RAZEM 108.091

33
d.1.3

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

poz.32 m2 108.091
RAZEM 108.091

34
d.1.3

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

m2

KUCHNIA
<strop>29.96 m2 29.960
ROZDZIELNIA
<strop>14.38 m2 14.380
ZMYWAK
<strop>5.40 m2 5.400
TOALETA
<strop>2.41 m2 2.410
MAGAZYN śYWNOŚCI
<strop>15.17 m2 15.170
POMIESZCZENIE SOCJALNE
<strop>(1.49*1.04) m2 1.550
<strop>(1.57*1.04) m2 1.633
PRZEDSIONEK-WEJŚCIE Z ZEWNĄTRZ
<strop>(1.19*1.43) m2 1.702

RAZEM 72.205
35

d.1.3
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipso-
wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

poz.34 m2 72.205
RAZEM 72.205

36
d.1.3

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoino-
wanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kaŜde dalsze malowanie

m2

poz.35 m2 72.205
RAZEM 72.205

1.4 Stolarka drzwiowa.
37

d.1.4
Obsadzenie ościeŜnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł m2

(0.90*2.05)*(3+1+2+1) m2 12.915
RAZEM 12.915

38
d.1.4

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6
m2 fabrycznie wykończone

m2

(0.90*2.05)*(3+1+2+1) m2 12.915
RAZEM 12.915

39
d.1.4

Ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym m

(2.05*2+0.90)*(3+1+2+1) m 35.000
RAZEM 35.000

40
d.1.4

Obsadzenie ościeŜnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wew-
nętrznych z cegieł

szt.

(0.90*2.05)*1 szt. 1.845
RAZEM 1.845

41
d.1.4

Skrzydła drzwiowe z oknem podawczym o powierzchni do 2,0 m2 -na zmówienie, indy-
widualne z PCV.

m2
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(1.0*2.20) m2 2.200

RAZEM 2.200
42

d.1.4
Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01.

m2

(0.15+0.30)*3.25*2 m2 2.925
RAZEM 2.925

2 Instalacja kanalizacji sanitarnej w toalecie.
43

d.2
DemontaŜ elementów uzbrojenia rurociągu - wpust Ŝeliwny piwniczny śr. 100 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

44
d.2

DemontaŜ podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

45
d.2

DemontaŜ podejścia odpływowego z rur Ŝeliwnych o śr. 100 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

46
d.2

DemontaŜ rurociągu Ŝeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budyn-
ku

m

(3.10+0.75+1.00+1.00+0.75+1.00) m 7.600
5.0 m 5.000

RAZEM 12.600
47

d.2
DemontaŜ rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

4.20+1.00 m 5.200
15.0 m 15.000

RAZEM 20.200
48

d.2
DemontaŜ ustępu z miską Ŝeliwną kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.2

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

m

3.80+5.00 m 8.800
RAZEM 8.800

50
d.2

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

m

4.50 m 4.500
3.00 m 3.000
5.30 m 5.300

RAZEM 12.800
51

d.2
Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

m

0.90*5 m 4.500
RAZEM 4.500

52
d.2

Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu
Ŝwirowego

m

1.30 m 1.300
RAZEM 1.300

53
d.2

MontaŜ rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową m

poz.46 m 12.600
RAZEM 12.600

54
d.2

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego
PCW o śr. 110 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

55
d.2

MontaŜ rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową m

poz.47 m 20.200
RAZEM 20.200

56
d.2

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego
PCW o śr. 50 mm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

57
d.2

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

58
d.2

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg.w ścianach z ce-
gieł

m

poz.49 m 8.800
RAZEM 8.800
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59

d.2
Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w ścianach z
cegieł

m

poz.50 m 12.800
RAZEM 12.800

60
d.2

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno' m

poz.51 m 4.500
RAZEM 4.500

61
d.2

Zabetonowanie Ŝwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłoŜach, stropach i
ścianach bez deskowań i stemplowań

m

1.20 m 1.200
RAZEM 1.200

62
d.2

MontaŜ umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

63
d.2

MontaŜ ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kom-
pakt' - budynki szkoły.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.2

Brodziki natryskowe wraz z montaŜem kabiny. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 Instalacja wodoci ągowa w toalecie.
65

d.3
DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

5.20+1.20 m 6.400
4.0+1.00*4 m 8.000
5.50+1.00*5 m 10.500
40.0 m 40.000

RAZEM 64.900
66

d.3
DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm m

(1.46+0.24+1.64+1.51+1.17+2.5) m 8.520
12.0 m 12.000

RAZEM 20.520
67

d.3
Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

m

5.00 m 5.000
RAZEM 5.000

68
d.3

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o
połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych

m

poz.65*2 m 129.800
RAZEM 129.800

69
d.3

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

m

3.10*2+1.50 m 7.700
RAZEM 7.700

70
d.3

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o
połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych

m

5.0 m 5.000
RAZEM 5.000

71
d.3

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o
połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych

m

poz.66 m 20.520
RAZEM 20.520

72
d.3

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno' m

poz.67 m 5.000
RAZEM 5.000

73
d.3

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z
cegieł

m

poz.69 m 7.700
RAZEM 7.700

74
d.3

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,
baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm

szt.

(3+2)*2 szt. 10.000
1*2 szt. 2.000
1 szt. 1.000

RAZEM 13.000
75

d.3
Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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76

d.3
Baterie umywalkowe stojace o śr.nom. 15 mm. szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

77
d.3

Baterie zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

78
d.3

Baterie natryskowe ścienne o śr.nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 Instalacja elektryczna.
79

d.4
DemontaŜ instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych, osprzętu w pomieszcze-
niachkuchni i zaplecza kuchennego z podłoŜa drewnianego, tynku ze zdjęciem uchwy-
tów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub.

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

80
d.4

Wypusty na wyłącz. 1-bieg.6A wyk.przew.YADYp w ścianach otynk. p.t.  w pom.admi-
nistr. (wyłącznik)

szt.

(1+1)*6 szt. 12.000
RAZEM 12.000

81
d.4

Wypusty na gniaz.wtycz.2-bieg.10A/Z wyk.przew.YADYp w ścianach otynk. p.t.  w
pom.administr.

szt.

(1+1+1)*6 szt. 18.000
RAZEM 18.000

82
d.4

Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w bruź-
dzie o łącznym przekroju Ŝył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłoŜu cglanym YDY
5x4 mm2

m

16.0 m 16.000
RAZEM 16.000

83
d.4

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego roze-
brania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

84
d.4

MontaŜ skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z wyposaŜeniem. szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

85
d.4

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie
mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 4)

kpl.

(1+2+4+2+2+2) kpl. 13.000
RAZEM 13.000

86
d.4

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych z blachy stalowej
z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x40W

szt.

poz.85 szt. 13.000
RAZEM 13.000

87
d.4

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

88
d.4

Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.

17 pomiar. 17.000
RAZEM 17.000

89
d.4

Badanie 1-fazowych obwodów instalacji elektrycznej do 1 kV obw.

12 obw. 12.000
RAZEM 12.000

90
d.4

Badanie 3-fazowych obwodów instalacji elektrycznej do 1 kV obw.

2 obw. 2.000
RAZEM 2.000

91
d.4

Badanie zerowania odbiornika za pomocą miernika szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.4

Badanie wyłącznika przeciwporaŜeniowego róŜnicowo-prądowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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