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 WIOD CE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU
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1. ELEMENT :   Roboty ziemne, rozbiórkowe i usuni cie kolizji z istniej cymi sieciami podziemnymi.

1. KNR  401-0212-01-00  WACETOB Warszawa   4,480 m3 ................................ ................................
Rozebranie - r czne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm

2. KNR  401-0106-02-00  WACETOB Warszawa   118,600 m3 ................................ ................................
Wykopy nieumocnione o cianach pionowych, wykonywane przy istniejacych fundamentach, bez
wzgl du na g boko  i kategori  gruntu

3. KNR  201-0322-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   30,000 m2 ................................ ................................
Pene umocnienie pionowych cian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórk , w
gruntach suchych, przy szeroko ci wykopu do 1,0 m i g boko ci do 6,0 m: grunt kat. III-IV

4. KNR  201-0324-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   30,000 m2 ................................ ................................
Pene umocnienie pionowych cian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórk , w
gruntach nawodnionych, przy g boko ci wykopu do 6,0 m - dodatek do tablicy 03-22 grunt kat. I-II

5. KNR  401-0105-05-00  WACETOB Warszawa   40,180 m3 ................................ ................................
Dodatek do wykonania lub zasypania wykopów, za odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na
odleg  do 10 m: w gruncie kat. III

6. KNR  401-0106-03-00  WACETOB Warszawa   97,630 m3 ................................ ................................
Zasypanie wykopów wewn trz budynku ziemi  z ukopów, z r cznym ubijaniem warstwami o grubo ci 15
cm

7. KNR  401-0331-03-00  WACETOB Warszawa   3,420 m3 ................................ ................................
Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w cianach z cegie na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy grub. cian
ponad 1/2 ceg.

8. KNR  401-0106-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   4,020 m3 ................................ ................................
Usuni cie z budynku gruzu i ziemi bez wzgl du na kategori : z parteru

9. KNR  201-0207-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   20,970 m3 ................................ ................................
Roboty  wykonywane koparkami podsi biernymi o poj. ki 2,50 m3- zaadunek ziemi z wykopów -  z
transportem urobku samochodami samowyadowczymi o adow. ponad 10 do 15 t na odleg  do 1 km: grunt
kat. III

10. KNR  201-0214-03-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa   20,970 m3 ................................ ................................
Dopata za ka de dalsze rozpocz te 0,5 km odleg. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyadowczmi o adowno ci: ponad 5 do 10 t - w
miejsce wskazane przez inwestora

11. KNR  218-0901-01-00  WACETOB Warszawa   1,000 kpl ................................ ................................
Monta  konstrukcji podwiesze  kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpi to ci
elementu: 4,0 m

12. KNR  510-0401-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,000 szt ................................ ................................
Monta  muf eliwnych przelotowych na kablach energetycznych o izolacji i powoce z tworzyw
sztucznych.
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13. KNR  510-0301-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   7,000 m ................................ ................................
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko ci: do 0.4 m

14. KNR  510-0201-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   7,000 m ................................ ................................
Ukadanie w rowach kablowych, r cznie, kabli jedno owych o masie: do 12 kg/m,  z przykr.foli  -
prze enie sieci NN

15. KNR  404-0301-02-00  IGM Warszawa   0,224 m3 ................................ ................................
Rozebranie pod a z betonu wirowego grubo ci : -10 cm

16. KNR  404-0604-01-00  IGM Warszawa   0,210 m3 ................................ ................................
Burzenie przy u yciu motów pneumatycznych, cian, aw kanaów ciepowniczych

17. KNR  220-0101-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,240 m3 ................................ ................................
Pod a betonowe kanaów, komór i punktow staych ciepoci gów, o grubo ci: do 20 cm

18. KNR  220-0201-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   10,000 m ................................ ................................
Ruroci gi w zewn trznych sieciach cieplnych, u one w kanaach, spawane z rur stalowych o rednicy
nominalnej: 65 mm, grubo cianek do 4,0 mm

19. KNR  220-0110-01-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa   20,000 szt ................................ ................................
Prefabrykowane upiny kanaowe, elbetowe dla ruroci gów cieplnych o rednicach nominalnych: 32-80
mm - upiny typu TB 301

20. KNR  402-0501-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   2,000 msc ................................ ................................
Wymiana odcinka rury stalowej o po czeniach spawanych i rednicy nominalnej: 65 mm

21. KNR  402-0506-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   10,000 m ................................ ................................
Demonta  ruroci gu stalowego czarnego czonego przez spawanie, o rednicy: 65 - 80 mm

22. KNR  401-0108-11-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   4,450 m3 ................................ ................................
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyadowczymi, z zaadowaniem i wyadowaniem,
na odleg : do 1 km

23. KNR  401-0108-12-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   4,450 m3 ................................ ................................
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyadowczymi, z zaadowaniem i wyadowaniem,
na odleg : za ka dy nast pny 1 km

24.   4,450 m3 ................................ ................................
Opata za skadowanie materiaów z rozbiórki

2. ELEMENT :   Fundamenty

25. KNR  401-0201-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   2,288 m2 ................................ ................................
Wykonanie i rozebranie deskowania: aw fundamentowych

26. KNR  401-0203-04-01  IGM Warszawa   0,580 m3 ................................ ................................
Podkady z betonu C12/15 elbetowych monolitycznych elementów konstrukcyjnych: podkady pod awy

27. KNR  202-0205-01-00  WACETOB Warszawa   1,530 m3 ................................ ................................
yty fundamentowe elbetowe

28. KNR  401-0202-03-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa   135,370 kg ................................ ................................
Przygotowanie i monta  zbrojenia z pr tów stalowych: ebrowanych, o r. 8-12 mm

3. ELEMENT :   Konstrukcja cian podziemia

29. KNR  202-0207-03-11  IZOiEPB ORGBUD W-wa   32,000 m2 ................................ ................................
ciany elbetowe grubo ci 12 cm, proste, wykonane przy u yciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu

zwykego B-15, o wysoko ci: do 6,0 m

30. KNR  202-0207-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   32,000 m2 ................................ ................................
ciany elbetowe - dodatek za ka dy 1 cm ró nicy grubo ci ciany
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31. KNR  401-0202-03-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa   554,186 kg ................................ ................................
Przygotowanie i monta  zbrojenia z pr tów stalowych: ebrowanych, o r. 8-12 mm

32. KNR  202-1103-01-00  WACETOB Warszawa   10,514 m3 ................................ ................................
Podkady z ubitych materiaów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i u yteczno ci publicznej: na pod u
gruntowym, z pospóki

33. KNR  202-0604-06-11  IZOiEPB ORGBUD W-wa   3,830 m2 ................................ ................................
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na zimno, ka da nast pna
warstwa z papy: asfaltowej na tekturze, izolacyjnej

34. KNR  202-0603-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   14,450 m2 ................................ ................................
Izolacje przeciwwilgociowe powokowe bitumiczne, pionowe, Asfalbit ( warstwa gruntuj ca): pierwsza
warstwa

35. KNR  202-0603-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   14,450 m2 ................................ ................................
Izolacje przeciwwilgociowe powokowe bitumiczne, pionowe 4 mm hydroizolacja Styrbit 2000 - nast pna
warstwa

36. KNR  202-0608-10-00  WACETOB Warszawa   15,800 m2 ................................ ................................
Dylatacje pionowe z pyt styropianowych na zaprawie cementowej gr 2 cm

4. ELEMENT :   Konstrukcja cian nadziemia

37. KNR  401-0354-11-00  IGM Warszawa   15,000 m ................................ ................................
Wykucie z muru: podokienników drewnianych lub stalowych

38. KNR  401-0354-04-00  IGM Warszawa   5,000 szt ................................ ................................
Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2

39. KNR  202-0208-10-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   3,570 m3 ................................ ................................
upy elbetowe prostok tne, o wysoko ci do 6 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 12

40. KNR  202-0210-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   3,260 m3 ................................ ................................
Belki i podci gi elbetowe o stosunku dugo ci deskowanego obwodu do przekroju belki: do 8

41. KNR  401-0202-03-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1 659,000 kg ................................ ................................
Przygotowanie i monta  zbrojenia z pr tów stalowych: ebrowanych, o r. 8-12 mm

42. KNR  901-0104-02-00  ORGBUD-SERWIS Pozna   110,636 m2 ................................ ................................
ciany wewn trzne z bloków SILKA M o wysoko ci do 4,5 m, przy zastosowaniu bloków: M24 na zaprawi Silka

FIX 12.

43. KNR  202-1219-04-01   24,000 szt ................................ ................................
Monta  kotew stalowych do ram elbetowych

44. KNR  202-0126-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   5,000 szt ................................ ................................
Otwory /bez nadpro y/, w cianach o grubo ci 1 cegy z cegie pojedy czych, bloczków i pustaków: na drzwi,
drzwi balkonowe i wrota

45. KNR  401-0347-03-00  WACETOB Warszawa   10,000 gniazdo ................................ ................................
Wykucie gniazd dla osadzenia ko ców belek stalowych w cianach z cegie na zaprawie cementowo-wapiennej,
o g boko ci: 1 cegy

46. KNR  202-0132-05-00  WACETOB Warszawa   37,500 m ................................ ................................
enie nadpro y prefabrykowanych

47. KNR  401-0317-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   25,000 szt ................................ ................................
Obmurowanie ko ców belek

48. KNR  401-0333-06-00  WACETOB Warszawa   7,250 m ................................ ................................
Wykucie strz pi w przekroju ciany, na g boko  7 cm w co trzeciej warstwie, w murach z cegy na zaprawie
cementowo-wapiennej, o grubo ci: 1 cegy
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49. KNR  401-0304-01-00  IGM Warszawa   2,850 m3 ................................ ................................
Uzupenienie cian lub zamurowanie otworów o obj to ci do 2,0 m3 w jednym miejscu, ceg  budowlan
pe  na zaprawie cementowo-wapiennej, przy u yciu wapna suchogaszonego

5. ELEMENT :   Konstrukcja stropów

50. KNR  202-0217-02-00  WACETOB Warszawa   7,660 m2 ................................ ................................
yty stropowe elbetowe: paskie o grubo ci 15 cm - wylewki elbetowe

51. KNR  202-0212-12-00  WACETOB Warszawa   0,314 m3 ................................ ................................
Wie ce monolityczne na cianach: zewn trznych o szeroko ci do 30 cm

52. KNR  401-0202-03-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa   298,446 kg ................................ ................................
Przygotowanie i monta  zbrojenia z pr tów stalowych: ebrowanych, o r. 8-12 mm

53. KNR  401-0202-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   7,970 kg ................................ ................................
Przygotowanie i monta  strzemion z pr tów stalowych gadkich o rednicy: do 6 mm

54. KNR  202-1213-01-00  WACETOB Warszawa   1,100 m ................................ ................................
Drabiny stalowe wewn trzne o dugo ci do 3 m pionowe ( do podszybia)

6. ELEMENT :   Pokrycia dachowe

55. KNR  202-0921-04-00  WACETOB Warszawa   7,650 m2 ................................ ................................
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

56. KNR  202-0514-06-00  WACETOB Warszawa   1,000 szt ................................ ................................
Wykonanie i za enie rur wentylacyjnych dugo ci 2,0 m i rednicy 20 cm z podkadem, konierzem i kopakiem, z
blachy tytanocynkowej grub. 0,55 mm

57. KNR  202-0606-01-00  WACETOB Warszawa   5,280 m2 ................................ ................................
Paroizolacja ROCKWOL

58. KNR  202-0613-03-03  IZOiEPB ORGBUD W-wa   5,280 m2 ................................ ................................
Izolacje cieplne poziome z pyt z weny mineralnej Dachrock, ukadanych na sucho: jedna warstwa z pyty
twardej "150" grub.150 mm

59. KNR  202-0613-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   5,280 m2 ................................ ................................
Izolacje cieplne  poziome z pyt z weny mineralnej Dachrock, ukadanych na sucho: ka da nast pna
warstwa gr 50 mm.

60. KNR  202-0504-02-01  WACETOB Warszawa   5,280 m2 ................................ ................................
Pokrycie dachów pap  termozgrzewaln  "Zdunbit WF" dwuwarstwowe

61. KNR  202-0504-03-01  WACETOB Warszawa   2,920 m2 ................................ ................................
Pokrycie dachów pap  termozgrzewaln  "Zdunbit WF" obróbki z papy nawierzchniowej

62. KNR  202-0514-02-10  WACETOB Warszawa   2,582 m2 ................................ ................................
Obróbki z blachy tytanocynkowej grub. 0,55 mm, o szeroko ci w rozwini ciu: ponad 25 cm

63. KNR  202-0519-04-00  WACETOB Warszawa   2,080 m ................................ ................................
Rynny dachowe póokr e, z blachy tytanocynkowej grub. 0,60 mm, o rednicy: 10 cm

64. KNR  202-0519-08-00  WACETOB Warszawa   1,000 szt ................................ ................................
Zbiorniczki 40x30x30 cm przy rynnach, z blachy tytanocynkowej grub. 0,60 mm

65. KNR  202-0526-04-00  WACETOB Warszawa   16,500 m ................................ ................................
Rury spustowe okr e z blachy tytanocynkowej grub. 0,50 mm, o rednicy: 8 cm

7. ELEMENT :   Tynki i okadziny wewn trzne

66. KNR  202-0801-02-00  WACETOB Warszawa   115,990 m2 ................................ ................................
Tynki zwyke na cianach i supach, wykonane mechanicznie przy u yciu agregatu tynkarskiego, tynki:
kat.III
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67. KNR  202-0801-03-10  WACETOB Warszawa   2,950 m2 ................................ ................................
Tynki zwyke na stropach i podci gach, wykonane mechanicznie przy u yciu wibrosita z mieszalnikiem i
pompy do zapraw, tynki: kat.III

68. KNR  202-0902-04-00  WACETOB Warszawa   21,450 m2 ................................ ................................
Tynki zwyke kat. III wykonane r cznie na o cie ach o szeroko ci: ponad 15 do 30 cm oraz uzupenienia
tynków.

69. KNR  202-1605-01-00  WACETOB Warszawa   1,132 100 m2 ................................ ................................
Rusztowania rurowe punktowe o wysoko ci: do 20 m

8. ELEMENT :   Pod a, posadzki, podogi

70. KNR  202-1105-01-20  WACETOB Warszawa   7,200 m2 ................................ ................................
Warstwy wyrównawcze i wygadzaj ce - warstwy niweluj co-wyrównawcze cementowe, grubo ci 2 mm
zatarte na gadko, wykonywane z suchych mieszanek szpachlowych: uniwersalnych

71. KNR  202-1116-02-00  WACETOB Warszawa   7,200 m2 ................................ ................................
Posadzki cementowe grubo ci 25 mm wraz z cokolikami, zatarte: na gadko

72. KNR  202-1116-03-00  WACETOB Warszawa   7,800 m2 ................................ ................................
Zmiana grubo ci posadzki cementowej o 10 mm

73. KNR  202-1116-07-00  WACETOB Warszawa   7,800 m2 ................................ ................................
Dopata do posadzek cementowych za zbrojenie siatk  stalow

74. KNR  202-1117-03-00  WACETOB Warszawa   1,200 m2 ................................ ................................
Posadzki lastrykowe wylewane jednowarstwowe grubo ci 20 mm: jednobarwne

75. KNR  202-1123-01-10  WACETOB Warszawa   4,800 m2 ................................ ................................
Posadzki z wykadzin rulonowych z tworzyw sztucznych, z warstw  izolacyjn , ukadane na kleju:
szybkowi cym dyspersyjnym

9. ELEMENT :   Malowanie

76. KNR  401-1204-01-00  WACETOB Warszawa   2,950 m2 ................................ ................................
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych: na sufitach

77. KNR  401-1204-02-00  WACETOB Warszawa   137,440 m2 ................................ ................................
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych: na cianach

10. ELEMENT :   Elewacja

78. KNR  202-2601-02-00  WACETOB Warszawa   18,260 m2 ................................ ................................
Docieplenie cian penych z otworami, pytami styropianowymi EPS-100 gr 5 cm z przyklejeniem
styropianu i jednej warstwy siatki - ciany podziemia

79. KNR  202-2601-01-00  WACETOB Warszawa   233,590 m2 ................................ ................................
Docieplenie cian penych z otworami, pytami styropianowymi EPS 70-040 Fasada gr 10 cm z
przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki oraz pokrycie wyprawami elewacyjnymi mineralnymi i
farbami akrylowymi.

80. KNR  202-2601-03-00  WACETOB Warszawa   14,400 m2 ................................ ................................
Docieplenie cian bocznych loggi,pytami styropianowymi EPS 70-040 Fasada z przyklejeniem
styropianu gr 5 cm i jednej warstwy siatki oraz pokrycie wyprawami elewacyjnymi powierzchni - wykonanie
wn k

81. KNR  202-1609-02-00  WACETOB Warszawa   2,330 100 m2 ................................ ................................
Rusztowania ramowe typu RR-1/30 zewn trzne, przy cienne o wysoko ci: do 16 m

82. KNR  401-0101-09-00  WACETOB Warszawa   7,660 m2 ................................ ................................
Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ci ciem wypuk ci do 10 cm, w gruncie: kat. III - roz cielenie
nadmiaru ziemi z urobku.
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83. KNR  231-0401-01-00  IGM Warszawa   14,210 m ................................ ................................
Rowki pod kraw niki i awy kraw nikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.I-II

84. KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa   14,210 m ................................ ................................
Obrze a betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypen.spoin zapr.cem.

85. KNR  231-0202-01-00  IGM Warszawa   5,680 m2 ................................ ................................
Nawierzchnie wirowe, z roz cieleniem r cznym - warstwa o grubo ci po zag szczeniu: 10 cm

11. ELEMENT :   Instalacje elektryczne

86. KNR  508-0226-04-02  WACETOB Warszawa   90,000 m ................................ ................................
Ukadanie przewodów kabelkowych w gotowych listwach lub kanaach instalacyjnych o przek.  od 30 do
50 mm2 -  YLY  5x10,0 mm2 - zasilanie windy.

87. KNR  508-0401-20-00  WACETOB Warszawa   2,000 szt ................................ ................................
Przygotowanie pod a do zabudowania aparatów, z kuciem mechanicznym otworów.

88. KNR  508-0404-02-00  WACETOB Warszawa   1,000 szt ................................ ................................
Monta  w gotowych otworach, skrzynek i rozdzielnic - wy cznik windy.

89. KNR  508-0301-22-00  WACETOB Warszawa   17,000 szt ................................ ................................
Przygotowanie pod a, pod umocowanie osprz tu instalacyjnego, przez wykonanie otworów: w
gazobetonie, sposobem r cznym

90. KNR  508-0301-21-00  WACETOB Warszawa   5,000 szt ................................ ................................
Przygotowanie pod a, pod umocowanie osprz tu instalacyjnego, przez wykonanie otworów: w betonie,
sposobem mechanicznym

91. KNR  508-0302-02-00  WACETOB Warszawa   22,000 szt ................................ ................................
Monta  na gotowym pod u puszek podtynkowych o rednicy do 80 mm , mocowanych na zaprawie gipsowej
lub cementowej, przy przekroju do czanego przewodu i ilo ci wylotów: do 2,5 mm2 - 3 wyloty

92. KNR  508-0307-02-00  WACETOB Warszawa   6,000 szt ................................ ................................
Monta  na gotowym pod u, w puszce instalacyjnej czników podtynkowych rodzaju: cznik 1-biegunowy

93. KNR  508-0511-01-00  WACETOB Warszawa   12,000 kpl ................................ ................................
Monta  na gotowym pod u i pod czenie opraw wietlówkowych z kloszem mlecznym 2x36W

94. KNR  508-0402-01-00  WACETOB Warszawa   5,000 szt ................................ ................................
Mocowanie na gotowym pod u, bez cz ciowego rozebrania i pod czenia, moduu awaryjnego 3h

95. KNR  403-1001-01-00  WACETOB Warszawa   32,000 m ................................ ................................
Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe, w pod u: z cegy

96. KNR  403-1003-01-00  WACETOB Warszawa   5,000 szt ................................ ................................
Mechaniczne przebijanie w cianach lub stropach z cegy, otworów o dugo ci przebicia do 1/2 cegy i
rednicy: do  25 mm

97. KNR  403-1008-01-00  WACETOB Warszawa   5,000 1 przep. ................................ ................................
Monta  w cianach przepustów p.po arowych typu Hilti rednicy zewn trznej: do  25 mm
Uwaga: skrót jednostki miary "1 przep." oznacza - jeden przepust

98. KNR  403-1012-01-00  WACETOB Warszawa   32,000 m ................................ ................................
Zaprawianie bruzd (gotow  zapraw  cementowo-wapienn ), o szeroko ci: do  25 mm

99. KNR  403-1014-01-00  WACETOB Warszawa   0,160 m3 ................................ ................................
czne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej

100. KNR  508-0514-02-00  WACETOB Warszawa   5,000 kpl ................................ ................................
Monta  na gotowym pod u i pod czenie bez zadawienia przewodu opraw wietlówkowych
kierunkowych, w obudowie z blachy stalowej z pitogramem  1x8W
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101. KNR  508-0209-05-00  WACETOB Warszawa 118,550 m ................................ ................................
Przewody kabelkowe p askie uk adane w tynku na pod u innym ni  betonowe - czny przekrój : do 7,5
mm2 - YDYp 3x1,5 mm2 - obwody o wietleniowe

102. KNR  508-0209-05-00  WACETOB Warszawa 96,470 m ................................ ................................
Przewody kabelkowe p askie uk adane w tynku na pod u innym ni  betonowe - czny przekrój : do 7,5
mm2 - YDYp 3x2,5 mm2 - obwody gniazdkowe.

103. KNR  508-0803-01-00  WACETOB Warszawa 62,000 szt ................................ ................................
Pod czenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce o przekroju y: do  2,5 mm2

104. KNR  508-0901-01-00  WACETOB Warszawa 1,000 pomiar ................................ ................................
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych: obwód 1-fazowy - pomiar pierwszy

105. KNR  508-0901-03-00  WACETOB Warszawa 1,000 pomiar ................................ ................................
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych: obwód 3-fazowy - pomiar pierwszy

106. KNR  508-0902-05-00  WACETOB Warszawa 1,000 pomiar ................................ ................................
Wykonanie próby zadzia ania wy cznika ró nicowopr dowego pierwsza

107. KNR  508-0902-06-00  WACETOB Warszawa 1,000 pomiar ................................ ................................
Wykonanie próby zadzia ania wy cznika ró nicowopr dowego nast pna

12. ELEMENT :   Maszyny i urz dzenia wbudowane na sta e w obiekt

108. 1,000 kpl ................................ ................................
Dostawa i monta   windy towarowo-osobowej o ud wigu 450 kg/ 6
osób wraz drzwiami windy na ka dej z kondygnacji.

109. 733-0108-05 1,000 kpl ................................ ................................
Próby po monta u, regulacja, odbiory d wigów w tym UDT d wigów towarowo-osobowych do 1000 kg.

Warto  kosztorysowa robót


