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MEWA  pawilon nr 17 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PAWILON nr 17 MEWA

1 Stolarka drzwiowa i okienna UWAGA: przy zamawianiu stolarki okiennej i drzwiowej wymiary pobrać z na-
tury

1d.1 kalk. własna Zabezpieczenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych przy wymianie okien kpl.
1 kpl. 1,000RAZEM 1,0002d.1 KNR 0-190928-01 Demontaż i montaż okien  rozwierno - uchylnych jednodzielnych z PCV opow. do 0.4 m2Okno  uchylno-rozwierane z PCV  powlekane dwustronnie folią dekor drewno-podobną - kolor złoty dąb,szyba  zespolona U 0,9W/m2 ,okucia wzmocnione znawiewnikami

m2

0,55*0,55*2*2 m2 1,210RAZEM 1,2103d.1 KNR 0-190928-11 Demontaż i montaż okien uchylno-rozwieranych dwudzielnych i trójdzielnych zPCV o pow. ponad 2.5 m2Okno  uchylno-rozwierane   z PCV o pow. ponad 2.5 m2 powlekane dwustron-nie folią dekor drewnopodobną - kolor złoty dąb,szyba  zespolona U 0,9W/m2,okucia wzmocnione z nawiewnikami

m2

(2,35*1,45+3,22*1,45*4)*2 m2 44,167RAZEM 44,1674d.1 KNR 0-190930-12 Wymiana drzwi balkonowych na drzwi balkonowe z PCVDrzwi balkonowe  uchylno-rozwierane  z PCV o pow. ponad 2.5 m2 powleka-ne dwustronnie folią dekor drewnopodobną - kolor złoty dąb,szyba  zespolonaU 0,9 W/m2 ,okucia wzmocnione z nawiewnikami

m2

0,90*2,15*2 m2 3,870RAZEM 3,8705d.1 wycena in-dywidualna
Zakup i montaż moskitier na wszystki okna rozwierno-uchylne m2

(2,35*1,45+3,22*1,45*4)*2 m2 44,167RAZEM 44,1676d.1 KNR 4-010708-01 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych do 15 cm - naprawa ościeżyokiennych wewnętrznych m
((2,35+1,45)+(3,22+1,45*2)*4+(0,90+2,15)+0,55*3*2)*2 m 69,260RAZEM 69,2607d.1 KNR-W 2-02 2011-02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku m2

poz.6 m2 69,260RAZEM 69,2608d.1 KNR 4-010708-01analogia
Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych do 15 cm - naprawa tynków oście-ży zewnętrznych m

poz.6 m 69,260RAZEM 69,2609d.1 wycena in-dywidualna
Zdjęcie skrzydeł drzwiowych i wyniesienie m

12*2 m 24,000RAZEM 24,00010d.1 KNR 4-010354-07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 szt.
12*2 szt. 24,000RAZEM 24,00011d.1 KNR 4-010306-02 Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian m2

<5>2,05*0,50*2 m2 2,050RAZEM 2,05012d.1 KNR 4-010329-02 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wa-piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych m2

<5>2,05*0,50*2 m2 2,050RAZEM 2,05013d.1 KNR 4-010313-01 Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegieł m3

1,20*0,12*0,15*2 m3 0,043RAZEM 0,04314d.1 KNR 4-010711-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustakówceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)
m2

poz.11*2 m2 4,100RAZEM 4,10015d.1 KNR 4-010708-01 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-piennej na ościeżach szerokości do 15 cm m
(2,05*2+0,90)*12*2 m 120,000RAZEM 120,00016d.1 KNR 4-010320-02 Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianachz cegieł m2
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0,90*2,05*12*2 m2 44,280RAZEM 44,28017d.1 KNR-W 2-02 1022-01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-kończone  okute z naklejonym numerem pomieszczenia i zamontowanym od-bojem drzwiowym

m2

0,90*2,05*7*2 m2 25,830RAZEM 25,83018d.1 KNR-W 2-02 1022-01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe pełne jednoskrzydłowe fa-brycznie wykończone z szybą  i wentylacją naklenym numerem, okute z  za-mkiem łazienkowym
m2

0,90*2,05*5*2 m2 18,450RAZEM 18,450
2 Posadzki

19d.2 KNR-W 4-01 0818-05analogia
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i wykładziń m2

(<pokoje>13,19+13,08+13,19+13,08+18,96)*2 m2 143,000RAZEM 143,00020d.2 KNR-W 4-01 0812-05 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m2

<łazienki przedpokoje> (3,19+1,73+3,09+3,09+1,73+3,19+1,65+2,62+2,98)*2 m2 46,540RAZEM 46,54021d.2 KNR-W 4-01 0212-01analogia
Ręczna rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych o grubości śr 6cm -wyrównanie poziomów posadzek m3

(poz.19+poz.20)*0,06 m3 11,372RAZEM 11,37222d.2 KNR-W 2-02 1104-01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mmzatarte na ostro m2

poz.19+poz.20 m2 189,540RAZEM 189,54023d.2 KNR-W 2-02 1104-03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek  zazmianę grubości o 40 mm oKrotność = 4
m2

poz.22 m2 189,540RAZEM 189,54024d.2 KNR AT-270202-02 Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających na-kładanych ręcznie na wyrównanym podłożu m2

(<łazienki>3,19+3,19+3,19+3,19+2,98)*2 m2 31,480RAZEM 31,48025d.2 KNR AT-270502-03 Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na szlam lub żywicę reaktywną m
((1,25+2,60)*2*4+(1,19+2,50)*2-0,90*5)*2 m 67,360RAZEM 67,36026d.2 KNR-W 2-02 1110-051110-06 
Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznychna zaprawie klejo-wej m2

<pokoje przedpokoje łazienki>poz.22 m2 189,540RAZEM 189,540
3 Ściany i stropy

27d.3 KNR-W 4-01 0353-13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
15 szt. 15,000RAZEM 15,00028d.3 KNR-W 4-01 0353-15 Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego szt.
30 szt. 30,000RAZEM 30,00029d.3 KNR-W 4-01 0820-08 Rozebranie okładziny ściennej m2

<łazienki> ((1,25+2,60)*2*4+(1,19*2,50)*2)*2,50*2-0,90*2,50*5 m2 172,500<aneks kuchenny>((1,12+0,60)*5)*0,5*2 m2 8,600 RAZEM 181,10030d.3 KNR-W 4-01 1202-08 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogido 5 m2 m2

(<sufity-łazienki przedpokoje> (3,19+1,73+3,09+3,09+1,73+3,19+1,65+2,62+2,98)*2) m2 46,540
<ściany -przedpokoje> ((1,84+0,96)*2+(1,84+0,94)*2+(1,87+1,40)*2+(1,95+0,85)*2*2,50)*2 m2 63,400

RAZEM 109,94031d.3 KNR-W 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogiponad 5 m2 m2

<pokoje sufity>(13,19+13,08+13,19+13,08+18,96)*2 m2 143,000<pokoje ściany> ((3,62+4,01)*2*4+(5,40+3,62+0,89)*2)*2,50*2-<OKNA >(3,22*1,45*4+2,35*1,45) m2 382,217
RAZEM 525,217
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32d.3 KNR-W 4-01 0711-03 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. naścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustakówceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu

m2

poz.29 m2 181,100RAZEM 181,10033d.3 KNR AT-270201-02 Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających na-kładanych ręcznie na wyrównanym podłożu m2

<łazienki> ((1,25+2,60)*4+(1,19+2,50))*2,50*2 m2 95,450RAZEM 95,45034d.3 KNR-W 2-02 0840-06 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za-prawie klejowej m2

((1,25+2,60)*2*4+(1,19+2,50)*2)*2,50*2-0,90*2,05*5*2 m2 172,450RAZEM 172,45035d.3 kalk. własna zakup i wklejenie lustra nad umywalkami 0,80*0,80 kpl.
5*2 kpl. 10,000RAZEM 10,00036d.3 KNR-W 4-01 1202-07 Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

3,50 m2 3,500RAZEM 3,50037d.3 KNR-W 4-01 0204-03 Naprawa pęknięć stropów ceramicznych od spodu przy powierzchni naprawia-nych miejsc do 2 m2 m2

3,60*0,50*3*2 m2 10,800RAZEM 10,80038d.3 KNR-W 4-01 0711-14 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. nastropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowychna podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejs-cu

m2

poz.37 m2 10,800RAZEM 10,80039d.3 NNRNKB202 1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

<ściany - przedpokoje>((1,84+0,96)*2+(1,84+0,94)*2+(1,87+1,40)*2+(1,95+0,85)*2*2,50)*2 m2 63,400
<pokoje ściany>  ((3,62+4,01)*2*4+(5,40+3,62+0,89)*2)*2,50*2-<OKNA >(3,22*1,45*4+2,33*1,45) m2 382,246

RAZEM 445,64640d.3 KNR-W 2-02 2011-02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku m2

poz.39 m2 445,646RAZEM 445,64641d.3 NNRNKB202 1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoży pod spiek kwarcowy i malowanie- powierzchniepionowe m2

poz.40 m2 445,646RAZEM 445,64642d.3 kalk. własna Wykonanie lamperii na ścianach ze spieku kwarcowego h = 1.50m m2

<ściany - przedpokoje>((1,84+0,96)*2+(1,84+0,94)*2+(1,87+1,40)*2+(1,95+0,85)*2*1,50)*2 m2 52,200
<pokoje ściany> ((3,62+4,01*2)*4+(5,40*2+3,62+0,89))*1,50*2 m2 185,610RAZEM 237,81043d.3 KNR-W 2-02 1510-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ścian - tynków gład-kich bez gruntowania m2

poz.39-poz.42 m2 207,836RAZEM 207,83644d.3 NNRNKB202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie sufitów - powierzchnie poziome m2

<pokoje sufity>(13,19+13,08+13,19+13,08+18,96)*2+<sufity-łazienki przedpo-koje>  (3,19+1,73+3,09+3,09+1,73+3,19+1,65+2,62+2,98)*2 m2 189,540
RAZEM 189,54045d.3 KNR-W 2-02 2011-04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku m2

poz.44 m2 189,540RAZEM 189,54046d.3 NNRNKB202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoży pod malowanie - powierzchnie poziome m2

poz.45 m2 189,540RAZEM 189,54047d.3 KNR-W 2-02 1510-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-ków gładkich bez gruntowania m2

poz.45 m2 189,540RAZEM 189,540
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4 Instalacje sanitarne

48d.4 kalk. własna Likwidacja starych podejść do przyborów z rur ocynkowanych gwintowanych -woda szt
15 szt 15,000RAZEM 15,00049d.4 KNR-W 4-02 0235-08 Demontaż  ustęp z miską porcelanową kpl.
5*2 kpl. 10,000RAZEM 10,00050d.4 KNR-W 4-02 0235-06 Demontaż  - umywalka kpl.
5*2 kpl. 10,000RAZEM 10,00051d.4 KNR-W 4-02 0235-04 Demontaż - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzywsztucznych kpl.
5*2 kpl. 10,000RAZEM 10,00052d.4 KNR-W 4-02 0235-07analogia
Demontaż  brodzik kpl.

5*2 kpl. 10,000RAZEM 10,00053d.4 KNR 4-020235-07analogia
Demontaż kabiny natryskowej kpl.

5*2 kpl. 10,000RAZEM 10,00054d.4 KNR 4-020233-02analogia
Demontaż podejścia odpływowego o śr. 50 mm szt.

poz.50+poz.51+poz.52 szt. 30,000RAZEM 30,00055d.4 KNR 4-020233-04analogia
Demontaż podejścia odpływowego o śr. 100 mm szt.

poz.49 szt. 10,000RAZEM 10,00056d.4 KNR 4-010336-03 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-mentowo-wapiennej m
2,50*5*2 m 25,000RAZEM 25,00057d.4 KNR-W 2-15 0207-01 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-kalnych o połączeniach wciskowych m
25 m 25,000RAZEM 25,00058d.4 KNR-W 2-15 0233-03 Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.
5*2 kpl. 10,000RAZEM 10,00059d.4 KNR-W 2-15 0230-02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowymumywalka  szer 80 cm z szafkąpodumywalkową powieszaną na dwoch nóż-kach odpornych na wodę z płyty MDF z powłoką lakierowaną i cichyn domy-kiem

kpl.

5*2 kpl. 10,000RAZEM 10,00060d.4 kalk. własna Zakup i montaż wolnostojącego modułu kuchennego ze stali szlachetnejZakup i montaż wolnostojącego modułu kuchennego ze stali szlachetnej ( zle-wozmywak z baterią i ociekaczem, lodówką i płytą grzewczą
kpl.

5*2 kpl. 10,000RAZEM 10,00061d.4 KNR-W 2-15 0232-02 Brodziki natryskowebrodzik natryskowy półokrągły kpl.
5*2 kpl. 10,000RAZEM 10,00062d.4 KNR-W 2-15 0232-02analogia
kabiny natryskoweKabina natryskowa ze szkła hartowanego kpl.

5*2 kpl. 10,000RAZEM 10,00063d.4 KNR-W 2-15 0211-01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-niach wciskowych podej.
20 podej. 20,000RAZEM 20,00064d.4 KNR-W 2-15 0211-03 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-niach wciskowych podej.
5*2 podej. 10,000RAZEM 10,000
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65d.4 KNR 4-010207-02 Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłożach,stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań m

15 m 15,000RAZEM 15,00066d.4 KNR-W 4-02 0141-01 Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
(5+5)*2 szt. 20,000RAZEM 20,00067d.4 KNR-W 4-02 0141-03analogia
Demontaż baterii natryskowej ściennej szt.

5*2 szt. 10,000RAZEM 10,00068d.4 KNR 4-020114-01 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m
5*5*2 m 50,000RAZEM 50,00069d.4 KNR 2-150103-02 Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 20 mm stalowe ocynko-wane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych- do zmian usytuowania i wykonania nowych podejść cw i zw.

m

50 m 50,000RAZEM 50,00070d.4 KNNR 40137-02 Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.
5*2 szt. 10,000RAZEM 10,00071d.4 KNNR 40137-09 Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr.nominalnej 15 mm szt.
5*2 szt. 10,000RAZEM 10,00072d.4 KNNR 40130-02 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr.nominalnej 20 mm szt.
2*5*2 szt. 20,000RAZEM 20,00073d.4 KNR 0-340108-01 Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermacompact I gr. 13 mm (J) m
50 m 50,000RAZEM 50,00074d.4 KNR-W 2-15 0128-01 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m
50 m 50,000RAZEM 50,00075d.4 KNR-W 2-15 0127-01 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-dynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) m
Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności1 prób. 1,000 50 m 50,000RAZEM 50,00076d.4 kalk. własna Wymiana drzwiczek rewizyjnych urządz.
5*2*2 urządz. 20,000RAZEM 20,00077d.4 kalk. własna Zakup i montaż wyposażenia łazienkowego ze stali nierdzewnej.Zakup i montaż wyposażenia łazienkowego ze stali szlachetnej (na 1 kplwchodzi: kosz na śmieci, pojemnik na papier toaletowy, szczotka do wc, ha-czyk 5-cio ramienny 2 szt, haczyk 2-wu ramienny- 2 szt, półka wisząca przyumywalce, półka wisząca w natrysku)

kpl.

5*2 kpl. 10,000RAZEM 10,000
5 Instalacja co

78d.5 KNR-W 4-02 0523-08 Demontaż grzejników szt.
10*2 szt. 20,000RAZEM 20,00079d.5 KNR-W 4-02 0607-02 Wymiana rur przyłącznych do grzejników c.o. z podłączeniem bocznym o śr.wewnętrznej 18 mm kpl.
Obmiar dodatkowy - łączna długość20*2*1,20 m 48,000 20 kpl. 20,000RAZEM 20,00080d.5 KNR-W 2-15 0431-02analogia
Konwektory stalowekonwektory stalowe dwupłytowe  w obudowie blaszanej o wym 500 x1200 szt.

4*2 szt. 8,000RAZEM 8,000
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81d.5 KNR-W 2-15 0431-02analogia

Konwektory stalowekonwektory stalowe trzypłytowe  w obudowie blaszanej o wym 500 x1200 szt.

1*2 szt. 2,000RAZEM 2,00082d.5 KNR-W 2-15 0425-02 Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mmgrzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane szt.
5*2 szt. 10,000RAZEM 10,00083d.5 KNR-W 2-15 0412-02 Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm wraz z głowicą termostatyczną szt.
10*2 szt. 20,000RAZEM 20,00084d.5 KNR-W 2-15 0411-01 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej10-15 mm na powrocie grzejnika szt.
10*2 szt. 20,000RAZEM 20,00085d.5 KNR-W 2-15 0412-07 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.
10 szt. 10,000RAZEM 10,00086d.5 KNR-W 2-15 0411-01 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej10-15 mm - przy odpowietrznikach szt.
10 szt. 10,000RAZEM 10,00087d.5 KNR INS-TAL 0307-01
Płukanie instalacji c.o. całej instalacji m

100 m 100,000RAZEM 100,00088d.5 KNR INS-TAL 0307-02
Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych urządz.

100 urządz. 100,000RAZEM 100,00089d.5 KNR INS-TAL 0307-04
Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniemregulacji urządz.

20 urządz. 20,000RAZEM 20,000
6 Wentylacja

90d.6 kalk. własna Przerobienia  podejść wentylacyjnych z powierzchni sufitu na ścianę wraz zobudową g-k urządz.
5*2 urządz. 10,000RAZEM 10,000

7  
91d.7 kalk. własna Wykonanie nowej wentlacji dla aneksów kuchennych z rur pcv   (3 aneksy naparterze i 3 aneksy na piętrze)( długość rur z parter ok 6m i piętra 3,70m ) zprzebiciem stropów i dachu, założeniem nasad turbowentowych, z  zamuro-waniem przebić oraz naprawą i uszczelnieniem pokrycia dachowego. Rury wpomieszczeniach należy obudować płytą g-k , a w płycie osadzić wentylatorkiWykonanie nowej wentlacji dla aneksów kuchennych z rur pcv fi 125  (3 anek-sy na parterze i 3 aneksy na piętrze)( długość rur z parter ok 6m i piętra 3,70m) z przebiciem stropów i dachu, założeniem nasad turbowentowych, z  zamu-rowaniem przebić oraz naprawą i uszczelnieniem pokrycia dachowego. Ruryw pomieszczeniach należy obudować płytą g-k , a w płycie osadzić wentyla-torki.( wentylatorki ujęte w kosztorysie elektrycznym)

kpl.

5*2 kpl. 10,000RAZEM 10,00092d.7 KNR 2-020513-01analogia
Dostosowanie kominów na dachu i założenia nasad turbowetowych na wenty-lacjach wychodzących z łazienek. szt.

5*2 szt. 10,000RAZEM 10,000
8 Utylizacja materiałłów z rozbiórki

93d.8 KNR 4-010108-170108-20 
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-trukcji ceglanych na odległość 20 km odpady mieszane m3

<stolarka drzwiowa i okienna z PCV>(poz.2+poz.3+poz.4)*0,10 m3 4,925<skrzydła drzwiowe>0,90*2,05*20*0,05 m3 1,845<wykładzina>poz.19*0,005 m3 0,715<płytki podłogowe>poz.20*0,025 m3 1,164<podkłady betonowe>poz.21 m3 11,372<okładzina ścienna>poz.29*0,025 m3 4,5282,50 m3 2,500RAZEM 27,049
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MEWA  pawilon nr 17 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
94d.8 kalk. własna Utyliacja odpadów mieszanych t

poz.93*1,50 t 40,574RAZEM 40,57495d.8 kalk. własna Wywiezienie kontenerem  i utylizacja  armatury sanitarnej i oraz innych ele-mentów z rozbiórki nie ujętych w odpadach mieszanych szt
2 szt 2,000RAZEM 2,000
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