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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 Kalkulacja
indywidualna

OstroŜny demontaŜ i usunięcie do wskazanych pomieszczeń wyposaŜenia oczyszczenie zabezpieczenie 
pozostałego wyposaŜenia i elementów wystroju, ponowne wniesienie i ustawienie z montaŜem  elementów j/w
po zkończeniu robót.. 2x 8 h x 4 prac.= 64 rg

kpl 64,00

2 KNR 2-02
0607/02

wyd.V 1995

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z foliianalogia bez piasku i wsp. do r = 0,75, za osłony okien, 
drzwi  boazerii i tp elementów

m2 100,000

3 KNR 2-22
0602/05
MRiGś

wyd.II 1994

Wykonanie podsufitki z płyt pilśniowych porowatych, analogia za osłony parkietówna czas robót

55,4+44 m2 99,40

razem m2 99,40

4 KNR 4-03
1201/03
MGPiB

wyd.IV 1992

Sprawdzenie punktu odbioru energii

szt 10,00

5 KNR 4-03
1001/05
MGPiB

wyd.IV 1992

Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłoŜu ceglanym

25,0+30,0+100 m 155,0

razem m 155,0

6 KNR 5-08
0209/02
MGPiB

wyd.V 1993

Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 YADYt  3X2,2 MM2, układane w tynku w podłoŜu nie 
betonowym -

m 160,00

7 KNR 4-03
0402/03
MGPiB

wyd.IV 1992

Analogia, Wymiana i montaŜ nowych  puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych  lub metalowych (w 
drewnie) o wymiarach 75x75mm lub 85x105mm z 3 odgałęzieniami, z podłączeniem przewodów o przekroju 
do 6mm2

gniazda    12 szt 12,0

wyłączniki    8 szt 8,0

razem szt 20,0

8 KNR 4-03
0306/06
MGPiB

wyd.IV 1992

Wymiana gniazd wtyczkowych 3-biegunowych do 16A w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym 
na podłoŜu ceglanym, analogia z zabudową podkładki z blachy  (dla montaŜu na drewnie), rodzaj gniazda 
określić z Konserwatorem zamkowym

szt 12,00

9 KNR 4-03
0308/02

wyd.IV 1992

Wymiana wyłączników, przełączników do 10A w obudowie uszczelnionej w podłoŜu ceglanym, analogia  
rodzaj  wyłączników dostosować do istn.  detale uzgodnić z Konserwatorem (na drewnie podkładki metalowe)

szt 8,000

10 KNR 4-03
1201/03
MGPiB

wyd.IV 1992

Sprawdzenie punktu odbioru energii

szt 20,00

11 TZKNBK
VIIIcz2

2-57/01 wyd.I

Uzupełnienie tynków kategorii III w bruzdach po załoŜeniu instalacji elektrycznej na ścianach lub sufitach

m 160,000

12 KNR 4-03
1201/02

wyd.IV 1992

Przedzwonienie brzęczykiem

przewodó
w

160,000

13 KNR 4-03
1201/03

wyd.IV 1992

Sprawdzenie punktu odbioru energii

punktów
odbioru
energii

20,000

14 KNR 4-03
1202/01

wyd.IV 1992

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego

pomiar 12,000

15 KNR 4-03
1205/01

wyd.IV 1992

Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie
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pomiar 2,000

16 KNR 4-03
1205/05

wyd.IV 1992

Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie

pomiar 2,000

17 KNR 5-08
0216/01

wyd.V 1993

ANALOGIA, Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 
(12mm2 dla Al) układane w kanałach otwartych luzem na dnie, analogia za teletechn. YTDY 10x0,5 i 
przewód (skrętka) LAN UTP 4x2x0,5 wciągane do kanału ciepłowniczego  w wiązkach długości po 200 m 
kaŜdy  dla docelowej rozbudowy instalacji, z zabezpieczeniem końcówek przewodów

m 400,000

18 Kalkulacja
indywidualna

Podłaczenie do istniejącej instalacji nowo ułoŜonych kabelków, z ewentualną wymianą na 3 Ŝyłowe  i z 
zabezpieczeniem p-zwarciowym, p-poraŜeniowym oraz zamontowaniem nowego osprzętu w tablicy 
rozdzielczej lub z nowymi tablicami rozdz..Komplet z pomiarami i dokum. powykonawczą

kpl 1,000


