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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Analiza przez

analogię wg
KNR-W 4-01
0917-03 wsp
do R=4

Demontaż foteli przytwierdzanych do podłoża 4 śrubami szt.

146.0 szt. 146.00
RAZEM 146.00

2 Analiza przez
analogię wg
KNR-W 4-01
0917-03 wsp
do R=4

Demontaż pulpitów przytwierdzanych do podłoża 4 śrubami szt.

132.0 szt. 132.00
RAZEM 132.00

3 Analiza wg
KNR-W 4-01
0818-05 wsp
do R = 2

Rozebranie wykładziny dywanowej w kwadratach 60x60 cm klejonych na żel
(powierzchnie poziome, skośne i pionowe) wraz z rozebraniem nosków scho-
dowych (180 mb) z pcv.

m2

277.0 m2 277.00
RAZEM 277.00

4 Analiza wlas-
na

Wyniesienie z budynku materiałów rozbiórkowych (wykładzina), oraz wywiezie-
nie jej do utylizacji przy pomocy samochodów z kontenerami na gruz o pojem-
ności do 5 m3.

konte-
nery

 
[277*0.01*1.40]/5 0.78
A  (obliczenia pomocnicze) ========

0.78
1 konte-

nery
1.00

 
RAZEM 1.00

5 Analiza przez
analogię wg
KNR-W 4-01
0819-06 wsp
do R=0,80

Oczyszczenie podłoży pod nową wykładzinę m2

277.0 m2 277.00
RAZEM 277.00

6 Analiza przez
analogię wg
KNR-W 4-01
0919-11 wsp
do R=0,50

Stabilizacja w podłodze podniesionej z płyt z gipsu integralnego typu FHB 28
tulej stalowych z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym umożliwiających przy-
twierdzenie do podłogi foteli i pulpitów za pomocą śrub, tj. wykręcenie obruszo-
nych tulej oraz ponowne wkręcenie z użyciem kotew chemicznych.

szt.

(146+132)*4 szt. 1112.00
RAZEM 1112.00

7 Analiza przez
analogię wg
KNR-W 2-02
1123-03

Ułożenie wykładziny z tworzyw sztucznych o następujacych wymaganych pa-
rametrach technicznych: płytka luźno układana o wymiarach 50x50 cm o pod-
łożu  - bitum,  surowiec  -  100%  poliamid,  runo typu welur Saksoński frise
(cięte, lekkoskręcane), włókna barwione na wskroś, kolor - melanż: jasno sza-
ry z szarym (kolor nr 935 z kolekcji Bolero Balsan lub równoważnej), wysokość
całkowita - min. 8,5 mm / max. 10 mm,  wysokość runa -  min. 5,4 mm / max.
7 mm, gęstość runa  -  min 189600 p/cm2 / max. 300000 p/cm2, gramatura
użytkowa -  min. 750 g/m2 / max. 1300 g/m2 , masa całkowita - min. 4885 g/
m2 / max. 5500 g/m2, właściwości elektrostatyczne:  mniejsze lub równe 2 KV,
akustyczność hałasu uderzeniowego -  wyższa lub równa 27dB, odporność
ogniowa - min. Clf-s1 / max. Bfl-s1,  pochłanianie dźwięku - wyższa lub równa
0,2,  światłoczułość - wyższa lub równa 5-6/8,  zabezpieczenie wierzchu wykła-
dziny - Schotchgard oraz Upec, klasyfikacja użytkowa min. 33.

m2

277.0 m2 277.00
RAZEM 277.00

8 Analiza wg
KNR-W 2-02
1125-04 wsp
do R=1,40

Wykładziny stopni schodowych - okładziny krawędzi stopni schodowych - list-
wy pcv katowe 40x40 mm szare

m

180.0 m 180.00
RAZEM 180.00

9 Analiza przez
analogię wg
KNR-W 4-01
0917-03 wsp
do R=4

Montaż foteli poprzez przykręcenie 4 śrubami do wcześniej przygotowanych
gniazd montażowych

szt.

146.0 szt. 146.00
RAZEM 146.00
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10 Analiza przez

analogię wg
KNR-W 4-01
0917-03 wsp
do R=4

Montaż pulpitów poprzez przykręcenie 4 śrubami do wcześniej przygotowa-
nych gniazd montażowych

szt.

132.0 szt. 132.00
RAZEM 132.00
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