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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z ISTOTNYMI PARAMETRAMI OKREŚLAJĄCYMI WIELKOŚĆ ROBÓT
 
4.1 Założenia programowe
Przeznaczenie obiektu i program użytkowy
Projektowana świetlica ma umożliwiać prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku szkolnym w ramach zajęć pozalekcyjnych.
Przewiduje się spotkania raz w tygodniu po ok. 3 godz.
Dostępność dla osób niepełnosprawnych:
Projektowany budynek jest ogólnodostępny dla osób niepełnosprawnych w obrębie parteru. Dostęp do budynku zapewnia wygodny pod-
jazd, o nachyleniu nieprzekraczającym 5% a w obrębie parteru brak jest barier tworzonych poprzez szerokości drzwi, stopnie, uskoki itp.
Istnieje również toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zatrudnienie
Projektowany obiekt nie generuje nowych miejsc pracy.
4.2 Parametry techniczne budynku
wysokość kondygnacji użytkowej parteru – 2,55 m
wysokość całkowita – 4,43m
ilość użytkowych kondygnacji naziemnych – 1
budynek zaliczony do kategorii obiektów niskich - N
powierzchnia zabudowy - 94,40m2
powierzchnia użytkowa pomieszczeń w zakresie opracowania – 85,65m2
kubatura 215,84m3
obciążenie śniegiem – strefa I
obciążenie wiatrem – strefa I
głębokość przemarzania – strefa I
kategoria zagrożenia ludzi w całym budynku ZL III
wymagana klasa odporności pożarowej „D”
wskaźnik EP=103kWh/(m2*rok)
4.3 Bilans terenu, zestawienie powierzchni pomieszczeń
granica działki nr  61/30          2295,70 m2=100,00%
powierzchnia zabudowy ( projektowana )                                                      94,40m2=4,14%
nawierzchnia trawiasta (pow. biol. czynna) ( istniejąca )                        1989,85m2=86,65%
     w tym do odtworzenia po wykonaniu robót budowlanych                                 450,00m2
nawierzchnia utwardzona ( projektowana )                                                211,45m2=9,21%
 
powierzchnia użytkowa pomieszczeń
sala świetlicy 1       49,12m2
sala świetlicy 2       18,25m2
przedsionek       3,46m2
toaleta dla niepełnosprawnych/ damska     4,57m2
przedsionek       1,79m2
toaleta męska       1,62m2
wiatrołap        6,84m2
suma powierzchni pomieszczeń     85,65m2
4.4 Rozwiązania architektoniczno budowlane
Fundamenty
Projektuje się wykonanie ław fundamentowych o przekroju 50x30cm, zbrojonych prętami żebrowanymi o średnicy 12 i 14mm. Pręty łą-
czone strzemionami o średnicy 6mm w rozstawie co 30cm. Stal zbrojeniowa St3SX, beton klasy C20/25. Ławy wykonane na warstwie
odsączającej grubości 20cm z piasku rzecznego  o grubości ziaren 0,2 do 2 mm. 
Ścianki fundamentowe wykonane z bloczków fundamentowych 24x28x12cm klasy betonu C20/25. Fundamenty należy zabezpieczyć
podwójną warstwą bitumicznej masy hydroizolacyjnej.
 
Ściany
Ściany zewnętrzne  (warstwa 4)
konstrukcję stanowi szkielet drewniany z belek o przekroju 5x14xm (klasa drewna K27). Belki pionowe w rozstawie osiowym 62,5cm,
spinane od dołu i góry podwalina i oczepem o przekroju 5x14cm. Na prostopadłych do wiązarów kratowych dachu, oczep złożony z
dwóch belek 5x14cm. Nad otworami drzwiowymi i okiennymi mocowane nadproża z podwójnej belki 5x14cm. Pod oknami rygle 5x14cm.
Nadproża i rygle mocowane do belek pionowych konstrukcji szkieletowej. Narożniki ścian wzmocnione zastrzałami, np. stalowymi. Kons-
trukcja szkieletowa z obu stron obita płytami OSB-3 gr. 12,5mm. Od wewnątrz ściany wykończone podwójną warstwą płyt kartonowogip-
sowych ognioodpornych KGF, w miejscach narażonych na wilgoć dodatkowo odpornych na wilgoć FH2. 
Warstwy ściany zewnętrznej: 2xpłyta GKF lub FH2 (2,5cm) / płyta OSB ( 1,2 ) / paroizolacja / słupy konstrukcyjne 14x5cm w rozstawie
max. 62,5cm (14cm) / pustka powietrzna między słupami (4cm) / wełna mineralna pomiędzy słupami (10cm) / płyta OSB-3 (1,2cm) / wia-
troizolacja / wełna mineralne (10cm) / tynk mineralny na siatce w kolorze jasnoszarym RAL7044.
 
Ściany wewnętrzne  (warstwa 5, 6)
konstrukcję stanowi szkielet drewniany z belek o przekroju 5x12 i 5x8cm (klasa drewna K27). Belki pionowe w rozstawie osiowym 62,
5cm, spinane od dołu i góry podwalina i oczepem o przekroju 5x12 i 5x8cm. Nad otworami drzwiowymi i okiennymi mocowane nadproża
z belki 5x12 i 5x8cm. Nadproża i rygle mocowane do belek pionowych konstrukcji szkieletowej. Konstrukcja szkieletowa z obu stron obi-
ta płytami OSB-3 gr. 12,5mm. Od wewnątrz ściany wykończone podwójną warstwą płyt kartonowogipsowych ognioodpornych KGF, w
miejscach narażonych na wilgoć dodatkowo odpornych na wilgoć FH2. 
Warstwy ściany wewnętrznej z belek 5x12 (warstwa 6): 2xpłyta GKF lub FH2 (2,5cm) / płyta OSB ( 1,2 ) / słupy konstrukcyjne 12x5cm w
rozstawie max. 62,5cm (12cm) / pustka powietrzna między słupami (2cm) / wełna mineralna pomiędzy słupami (10cm) / płyta OSB-3 (1,
2cm) / 2xpłyta GKF lub FH2 (2,5cm)
Warstwy ściany wewnętrznej z belek 5x8 (warstwa 5): 2xpłyta GKF lub FH2 (2,5cm) / płyta OSB ( 1,2 ) / słupy konstrukcyjne 8x5cm w
rozstawie max. 62,5cm (12cm) / pustka powietrzna między słupami (3cm) / wełna mineralna pomiędzy słupami (5cm) / płyta OSB-3 (1,
2cm) / 2xpłyta GKF lub FH2 (2,5cm)
 
podłoga na gruncie
przekrój przez warstwy podłogi (warstwa 3): posadzka (glazura/gres 2,0cm) / wylewka betonowa (5,0cm) / folia ochronna PE / styropian
FS-25 w warstwach 5+5cm w wierzchniej warstwie ułożone przewody instalacji CO (20cm) / izolacja przeciwilgociowa / wylewka betono-
wa B15 zbrojona siatką (10cm) / podsypka z warstwy piasku (10cm) / zagęszczony grunt rodzimy 
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strop
przekrój przez warstwy stropu (warstwa 2): pas dolny wiązara dachowego (14cm) / wiatroizolacja / wełna mineralna pomiędzy wiązarami
(25cm) / paroizolacja / płyta OSB-3 perforowana (1,2cm) / 2xpłyta GKF lub FH2 (2,5cm)
 
pokrycie dachu
przekrój przez warstwy dachu (warstwa 1): panele z blachy na rąbek stojący / deskowanie z desek 25x100mm w odstępach co 50mm (2,
5cm) / wiązar dachowy pas górny (14cm)
 
pokrycie dachu nad wiatrołapem
przekrój przez warstwy dachu na wiatrołapem (warstwa 7): panele z blachy na rąbek stojący / 2x papa termozgrzewalna na lepiku (0,
5cm) / deskowanie z desek 25x100 pełne (2,5cm) / wiatroizolacja / wełna mineralna pomiędzy krokwiami (10cm) / paroizolacja / płyta
OSB-3 (1,2cm) / 2xpłyta GKF lub FH2 (2,5cm)
 
ślusarka okienna i drzwiowa
Okna z PVC rozwieralno uchylne, drzwi ze stolarki aluminiowej i drewnianej: dwuskrzydłowe i jednoskrzydłowe. Stolarka w kolorze bia-
łym, wg zestawienia na rys. A-11
 
izolacje przeciwwilgociowe i termiczne
izolacja pozioma posadzki i pomieszczeń mokrych: folia PVC
izolacja pionowa ścian fundamentowych – np. Abizol ST
ściany fundamentowe docieplone płytami styropianu ekstrudowanego gr. 5cm
izolacja termiczna posadzki parteru: styropian FS-25 gr. 20cm
ściany zewnętrzne ocieplone wełna mineralną gr. 20cm
ściany wewnętrzne wygłuszone wełna mineralną grubości 5 i 10cm
stropodach docieplony wełna mineralna gr. 25cm
 
4.5 Roboty wykończeniowe
Ściany zewnętrzne wykończone tynkiem mineralnym w kolorze jasnoszarym RAL7044, cokół do wysokości 30cm pona poziomem tere-
nu z tynku mozaikowego w kolorze szarym.
Ściany i sufity pomieszczeń użytkowych malować dwukrotnie farbami emulsyjnymi odpornymi na ścieranie, do wymalowań wewnętrz-
nych w kolorze białym, w pomieszczeniach mokrych do wysokości 2m nad poziomem podłogi należy zastosować okładzinę z glazury
20x20cm w kolorze jasnoszarym.
Posadzki w wiatrołapie wykończone gresem IV klasy ścieralności w odcieniu szarobeżowym z ciemnoszarymi fugami, w pozostałych po-
mieszczeniach glazura IV klasy ścieralności w odcieniu szarobeżowym z ciemnoszarymi fugami.
Parapety wewnętrzne z poliwęglanu, zewnętrzne z blachy.
Obróbki blacharskie pionowe i poziome, wykona z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm, powlekanej. Obróbki w kolorze RAL 9007
Odprowadzenie wody poprzez rynny śr. 125mm i rynny spustowe śr. 90mm, z dachu wiatrołapu rynną śr. 100mm i rynną spustową
63mm. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, mocowane z nachyleniem 0,3%. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej, po-
wlekanej w kolorze RAL 9007
Wentylacja i system grzewczy wg projektu instalacji.
4.6 Sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do korzystanie z obiektu
Zapewniono dostępność do projektowanego budynku osobom niepełnosprawnym. Ukształtowanie terenu przed wejściem zapewnia
spocznik na poziomie drzwi, przed wejściem o wymiarach 150x150cm po otworzeniu drzwi. Drzwi wejściowe o szerokości skrzydła min
90cm z progiem max. 2cm. Toalety i drzwi wewnętrzne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
4.7 Charakterystyka energetyczna
wg. projektu
4.8 Warunki ochrony przeciwpożarowej
wysokość kondygnacji użytkowej parteru – 2,55 m
wysokość całkowita – 4,43m
ilość użytkowych kondygnacji naziemnych – 1
budynek zaliczony do kategorii obiektów niskich - N
powierzchnia zabudowy - 94,40m2
powierzchnia użytkowa pomieszczeń w zakresie opracowania – 85,65m2
kubatura 215,84m3
kategoria zagrożenia ludzi w całym budynku ZL III
wymagana klasa odporności pożarowej „D”
 
Zaprojektowane elementy budynku spełniają wymogi w/w klasy odporności ogniowej:
główna konstrukcja nośna – R30
konstrukcja dachu (-)
strop - REI30
ściana zewnętrzna – EI30
ściana wewnętrzna - (-)
pokrycie dachu - (-)
Wszystkie elementu konstrukcyjne budynku wykonane z drewna czterostronnie K27 zabezpieczonego środkiem bio- i ogniochronnym ty-
pu Amarvin do stanu niepalności
 
Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru z istniejącego hydrantu znajdującego się przy ul. Krótkiej w odległości ok 47m.
4.9 Stolarka okienna i drzwiowa
Drzwi zewnętrzne wejściowe oznaczone w projekcie jako D1 wykonać wg zestawienia stolarki jako drzwi dwuskrzydłowe(skrzydło robo-
cze szerokości 100 cm), otwierane na zewnątrz, aluminiowe, z przeszkleniem „szybą bezpieczną”, ocieplone, antywłamaniowe, z listwą
antypaniczną i samozamykaczem, EI 30. Współczynnik przenikania ciepła dla całych  drzwi U=1,1 W/m2K
 
Drzwi D2 i D3 drewniane, wzmocnione , pełne, jednoskrzydłowe (światło skrzydła szerokości 90 i 100cm) z nawiewem i samozamyka-
czem.
 
Projektuje się stolarkę z tworzywa sztucznego PVC w kolorze białym z funkcja rozwieralno – uchylną. Okna powinny być min. czteroko-
morowe na bazie konstrukcji stalowej, cynkowanej, o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna max.  Uo < 0,9 W/m2k, izolacyj
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ności akustycznej Rw = 30÷32 dB i współczynniku infiltracji powietrza a = 0,3 m3/m x h x da x Pa2/3 (z nawiewnikami). Okucia obwied-
niowe. Okna z mikrowentylacją oraz możliwością rozszczelnienia, przepuszczalność promieniowania Uv < 20 %, przepuszczalność
światła > 80 %. Uszczelki na bazie kauczuku syntetycznego EPDM. Projektuje się parapetów podokiennych wewnętrznych na parapety z
konglomeratów grubości 3cm i zewnętrznych na parapety z blachy tytanowo – cynkowej grubości 0,6 mm
4.10 Roboty różne, uwagi końcowe
Przed wejściami do budynku należy zamontować wycieraczki typu „ACO” z miejscowym odwodnieniem i skrobaczkę do obuwia.
Należy zamontować na klej syntetyczny lub silikon odbojniki w posadzce przy wszystkich drzwiach (oprócz drzwi D4 - wewnętrznych w
pomieszczeniach sanitarnych).
Wszystkie elementu konstrukcyjne budynku wykonane z drewna czterostronnie K27 zabezpieczonego środkiem bio- i ogniochronnym ty-
pu Amarvin do stanu niepalności
Zakotwienie drewnianej konstrukcji nosnej budynku za pomocą kotew M12 w rozstawie co 100cm, zabetonowanych w fundamentach,
Wszystkie stalowe łączniki konstrukcji szkieletowej cynkowane ogniowo
Roboty należy wykonywać pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
Wszystkie materiały stosowane do realizacji powinny posiadać certyfikat lub aprobatę techniczną, a urządzenia certyfikat na znak bez-
pieczeństwa.
Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór, należy wykonywać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano - Montażowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Insty-
tut Techniki Budowlanej.
W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaprojektowanych rozwiązaniach technicznych, a w szczególności mają-
cych wpływ na bezpieczeństwo robót lub obiektu, należy bezzwłocznie porozumieć się z projektantem, w celu jednoznacznego sprecyzo-
wania rozwiązania technicznego.
Szczegóły rozwiązań architektonicznych wg części opisu technicznego oraz w części rysunkowej.
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górzyce etap I PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Wykopy pod warstwy posadzki: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o grubości 15 cm za pomocą spycharek
Krotność = 0.5

m2

94.4 m2 94.400
RAZEM 94.400

2
d.1

KNR 2-01
0215-02

Wykopy pod ławy fundamentowe: Wykopy oraz przekopy wykonywane kopar-
kami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III

m3

(38.92+8.39)*0.7*0.9 m3 29.805
RAZEM 29.805

3
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

94.40+(38.92+8.39)*0.7+12.1+55.83 m2 195.447
RAZEM 195.447

2 Roboty fundamentowe
4

d.2
KNR 2-31
0106-03
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęsz-
czeniu

m2

(38.92+8.39)*0.7 m2 33.117
RAZEM 33.117

5
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

(38.92+8.39)*0.5*0.3+(38.92+8.39)*0.25*0.78 m3 16.322
RAZEM 16.322

6
d.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

t

81*0.001 t 0.081
RAZEM 0.081

7
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

(186+136)*0.001 t 0.322
RAZEM 0.322

8
d.2

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

(38.92+8.39)*0.5 m2 23.655
RAZEM 23.655

9
d.2

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

(38.92+8.39)*0.5 m2 23.655
RAZEM 23.655

10
d.2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

(38.92+8.39)*2*(0.78+0.3) m2 102.190
RAZEM 102.190

11
d.2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

(38.92+8.39)*2*(0.78+0.3) m2 102.190
RAZEM 102.190

3 Nawierzchnie, posadzki
12

d.3
KNR 2-31
0106-03
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęsz-
czeniu

m2

13.55*5.41+5.15*1.25 m2 79.743
RAZEM 79.743

13
d.3

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie.

m3

(13.55*5.41+5.15*1.25)*0.1 m3 7.974
RAZEM 7.974

14
d.3

KNR 2-02
1106-07
analogia

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

13.55*5.41+5.15*1.25 m2 79.743
RAZEM 79.743

15
d.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

13.55*5.41+5.15*1.25 m2 79.743
RAZEM 79.743

16
d.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

13.55*5.41+5.15*1.25 m2 79.743
RAZEM 79.743

17
d.3

KNR 2-02
0609-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa

m2

13.55*5.41+5.15*1.25 m2 79.743
RAZEM 79.743
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18

d.3
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

13.55*5.41+5.15*1.25 m2 79.743
RAZEM 79.743

19
d.3

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm m2

13.55*5.41+5.15*1.25 m2 79.743
RAZEM 79.743

4 Konstrukcja
20

d.4
KNR 0-21
4001-06

Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do
140 mm

m2

ściany
122.15 m2

ściany
122.150

RAZEM 122.150
21

d.4
KNR 0-21
4001-04

Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do
120 mm

m2

ściany
28.9 m2

ściany
28.900

RAZEM 28.900
22

d.4
KNR 0-21
4001-01

Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do
90 mm

m2

ściany
11.15 m2

ściany
11.150

RAZEM 11.150
23

d.4
KNR 0-21
4002-22

Konstrukcje szkieletowe - oczepy ścian wewnętrznych i zewnętrznych podwali-
ny ścian o szer. do 140 mm

mb

55.95 mb 55.950
RAZEM 55.950

24
d.4

KNR 0-21
4002-20

Konstrukcje szkieletowe - oczepy ścian wewnętrznych i zewnętrznych podwali-
ny ścian o szer. do 120 mm

mb

17.4 mb 17.400
RAZEM 17.400

25
d.4

KNR 0-21
4002-17

Konstrukcje szkieletowe - oczepy ścian wewnętrznych i zewnętrznych podwali-
ny ścian o szer. do 90 mm

mb

2.85 mb 2.850
RAZEM 2.850

26
d.4

KNR 0-21
4002-14

Konstrukcje szkieletowe - oczepy ścian wewnętrznych i zewnętrznych podwój-
ne o szer. do 140 mm

mb

30.30 mb 30.300
RAZEM 30.300

27
d.4

KNR 0-21
4002-06

Konstrukcje szkieletowe - oczepy ścian wewnętrznych i zewnętrznych pojedyn-
cze o szer. do 140 mm

mb

22.4 mb 22.400
RAZEM 22.400

28
d.4

KNR 0-21
4002-04

Konstrukcje szkieletowe - oczepy ścian wewnętrznych i zewnętrznych pojedyn-
cze o szer. do 120 mm

mb

11 mb 11.000
RAZEM 11.000

29
d.4

KNR 0-21
4002-01

Konstrukcje szkieletowe - oczepy ścian wewnętrznych i zewnętrznych pojedyn-
cze o szer. do 90 mm

mb

3.95 mb 3.950
RAZEM 3.950

30
d.4

KNR 0-21
4003-06

Konstrukcje szkieletowe - nadproża złożone o wys. do 140 mm mb

12.5 mb 12.500
RAZEM 12.500

31
d.4

KNR 2-02
0405-01/02

Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 7,5 m - ekstra-
polacja

m2

3.8*14.34*2+6*1.6 m2 118.584
RAZEM 118.584

32
d.4

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

118.584 m2 118.584
RAZEM 118.584

5 Roboty montażowe, stolarka
33

d.5
KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

122.15+28.9+11.15+13.55*5.41+5.15*1.25 m2 241.943
RAZEM 241.943

34
d.5

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - każda następna warstwa

m2

122.15+28.9+11.15+13.55*5.41+5.15*1.25 m2 241.943
RAZEM 241.943

35
d.5

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

13.55*5.41+5.15*1.25 m2 79.743
RAZEM 79.743
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36

d.5
KNR 0-21
4004-06

Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych m2

122.15+28.9+11.15+13.55*5.41+5.15*1.25 m2 241.943
RAZEM 241.943

37
d.5

KNR 0-21
4004-03

Poszycie ścian szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych m2

122.15+28.9+11.15+13.55*5.41+5.15*1.25 m2 241.943
RAZEM 241.943

38
d.5

KNNR 2
0508-01

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe m2

3.8*14.34*2 m2 108.984
RAZEM 108.984

39
d.5

KNNR 2
0508-03

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - blachy okapowe m

14.34*2 m 28.680
RAZEM 28.680

40
d.5

KNNR 2
0508-04

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne m

3.8*4 m 15.200
RAZEM 15.200

41
d.5

KNR 2-02
0508-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej m

5.8 m 5.800
RAZEM 5.800

42
d.5

KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej m

14.3*2 m 28.600
RAZEM 28.600

43
d.5

KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

44
d.5 kalk. własna

okno O1 wraz z transportem i montażem kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

45
d.5 kalk. własna

okno O2 wraz z transportem i montażem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.5 kalk. własna

drzwi D1 wraz z transportem i montażem kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

47
d.5 kalk. własna

drzwi D2 wraz z transportem i montażem kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

48
d.5 kalk. własna

drzwi D3 wraz z transportem i montażem kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

49
d.5

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

104.26+14.45+11.15+61.35+18.28+5*2.55 m2 222.240
RAZEM 222.240

50
d.5

KNR 2-02
1104-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakoto-
wych), luzem 150x150 mm

m2

61.35 m2 61.350
RAZEM 61.350

51
d.5

KNR 2-02
1104-05
z.sz. 5.7.a 

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakoto-
wych), luzem 150x150 mm Pow. do 10,0 m2.

m2

3.46+4.57+1.79+1.62+6.84 m2 18.280
RAZEM 18.280

52
d.5

KNR 2-02
0829-06
z.sz. 5.7.c 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą Pow.
do 2,5 m2.

m2

1.05*1.64*4*2 m2 13.776
RAZEM 13.776

53
d.5

KNR 2-02
0829-06
z.sz. 5.7.c 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą Pow.
2,5-5,0 m2.

m2

2.23*2.17*2+2.23*1.7*2 m2 17.260
RAZEM 17.260

6 Roboty porządkowe
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54

d.6
KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km

m3

94.4*0.15+29.805 m3 43.965
RAZEM 43.965

55
d.6

KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotność = 6

m3

94.4*0.15+29.805 m3 43.965
RAZEM 43.965

7 Kształtowanie terenów zielonych
56

d.7
KNR 2-21
0404-02

Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia ha

1000*0.0001 ha 0.100
RAZEM 0.100

8 Prace geodezyjne
57

d.8
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - obsługa geo-
dezyjna

ha

2295.70*0.0001 ha 0.230
RAZEM 0.230
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