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Remont WZIE - remont pomieszczeń WZIE PG PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Sala 201
1

d.1
KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek z parkietu m2

5.80*6.70 m2 38.86
RAZEM 38.86

2
d.1

KNR 4-01
0815-08

Demontaż cokołów z listew drewnianych m

2*5.80+2*6.70+4*0.3 m 26.20
RAZEM 26.20

3
d.1

NNRNKB
202 1130-02

Naprawa posadzki m2

poz.1 m2 38.86
RAZEM 38.86

4
d.1

KNR 2-02
1112-01

Ułożenie posadzki z wykładziny PCV przystosowanej do obiektów użyteczności
publicznej wraz z wywinięciem na ściany 10cm - wykładzina z tworzyw sztucz-
nych bez warstwy izolacyjnejrulowane, wywinięte na ścianę 10 cm -wykładzina
PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna, antystatyczna, przeznaczona na duże
natężenie ruchu, odporna na scieranie, gr P wg badań ITB,  antypoślizgowa

m2

38.86+ (2*5.80+2*6.70+4*0.30-1.10)*0.10 m2 41.37
RAZEM 41.37

5
d.1 kalk. własna

Likwidacja pęknięć na ścianach m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

6
d.1

KNR-W 4-01
1204-08
lub analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

2.9*(2*6.70+2*5.80)-1.1*2.10 m2 70.19
RAZEM 70.19

7
d.1

KNR-W 4-01
0708-01
lub analogia

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. pod
cokoliki z wykładziny PCV wywiniętej na ścianę - szer. tynku do 15 cm -  po
oderwanych listwach podłogowych

m

2*5.80+2*6.70+4*0.3 m 26.20
RAZEM 26.20

8
d.1

KNR 2-02
1505-05
analogia

Malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie z
gruntowaniem, 2-krotne

m2

poz.6 m2 70.19
RAZEM 70.19

9
d.1

KNR 4-01
1206-04

Pomalowanie lamperii (lakier ochronny) - wejście na balkon m2

1.5*(2*5.80+2*6.70+4*0.3) m2 39.30
RAZEM 39.30

10
d.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie parkietu z budynku m3

38.86*0.022*1.3 m3 1.11
RAZEM 1.11

11
d.1

KNR-W 4-01
0109-15
0109-16 
lub analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji be-
tonowych na odległość 15 km wraz z utylizacją

m3

poz.10 m3 1.11
RAZEM 1.11

12
d.1

Demontaż ławek i siedzisk na trwale przymocowanych do posadzki i wyniesie-
nie ich z pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego

kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2 Sala 203
13

d.2
KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek z parkietu m2

5.80*6.70 m2 38.86
RAZEM 38.86

14
d.2

KNR 4-01
0815-08

Demontaż cokołów z listew drewnianych m

2*5.80+2*6.70+4*0.3 m 26.20
RAZEM 26.20

15
d.2

NNRNKB
202 1130-02

Naprawa posadzki m2

poz.13 m2 38.86
RAZEM 38.86

16
d.2

KNR 2-02
1112-01

Ułożenie posadzki z wykładziny PCV przystosowanej do obiektów użyteczności
publicznej wraz z wywinięciem na ściany 10cm - wykładzina z tworzyw sztucz-
nych bez warstwy izolacyjnejrulowane, wywinięte na ścianę 10 cm -wykładzina
PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna, antystatyczna, przeznaczona na duże
natężenie ruchu, odporna na scieranie, gr P wg badań ITB,  antypoślizgowa

m2
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Remont WZIE - remont pomieszczeń WZIE PG PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
38.86+ (2*5.80+2*6.70+4*0.30-1.10)*0.10 m2 41.37

RAZEM 41.37
17

d.2 kalk. własna
Likwidacja pęknięć na ścianach m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

18
d.2

KNR-W 4-01
1204-08
lub analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

2.9*(2*6.70+2*5.80)-1.1*2.10 m2 70.19
RAZEM 70.19

19
d.2

KNR-W 4-01
0708-01
lub analogia

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. pod
cokoliki z wykładziny PCV wywiniętej na ścianę - szer. tynku do 15 cm -  po
oderwanych listwach podłogowych

m

2*5.80+2*6.70+4*0.3 m 26.20
RAZEM 26.20

20
d.2

KNR 2-02
1505-05
analogia

Malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie z
gruntowaniem, 2-krotne

m2

poz.18 m2 70.19
RAZEM 70.19

21
d.2

KNR 4-01
1206-04

Pomalowanie lamperii (lakier ochronny) - wejście na balkon m2

1.5*(2*5.80+2*6.70+4*0.3) m2 39.30
RAZEM 39.30

22
d.2

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie parkietu z budynku m3

38.86*0.022*1.3 m3 1.11
RAZEM 1.11

23
d.2

KNR-W 4-01
0109-15
0109-16 
lub analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji be-
tonowych na odległość 15 km wraz z utylizacją

m3

poz.22 m3 1.11
RAZEM 1.11

24
d.2

Demontaż ławek i siedzisk na trwale przymocowanych do posadzki i wyniesie-
nie ich z pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego

kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

3 Sala 204
25

d.3
KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek z parkietu m2

5.6*6.60 m2 36.96
RAZEM 36.96

26
d.3

KNR 4-01
0815-08

Demontaż cokołów z listew drewnianych m

2*5.60+2*6.60+4*0.30-1.10 m 24.50
RAZEM 24.50

27
d.3

NNRNKB
202 1130-02

Naprawa posadzki m2

poz.25 m2 36.96
RAZEM 36.96

28
d.3

KNR 2-02
1112-01

Ułożenie posadzki z wykładziny PCV przystosowanej do obiektów użyteczności
publicznej wraz z wywinięciem na ściany 10cm - wykładzina z tworzyw sztucz-
nych bez warstwy izolacyjnejrulowane, wywinięte na ścianę 10 cm -wykładzina
PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna, antystatyczna, przeznaczona na duże
natężenie ruchu, odporna na scieranie, gr P wg badań ITB,  antypoślizgowa

m2

36.96+ (2*5.60+2*6.60+4*0.30-1.10)*0.10 m2 39.41
RAZEM 39.41

29
d.3 kalk. własna

Likwidacja pęknięć na ścianach m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

30
d.3

KNR-W 4-01
1204-08
lub analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

2.9*(2*6.60+2*5.60)-1.1*2.10 m2 68.45
RAZEM 68.45

31
d.3

KNR-W 4-01
0708-01
lub analogia

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. pod
cokoliki z wykładziny PCV wywiniętej na ścianę - szer. tynku do 15 cm -  po
oderwanych listwach podłogowych

m

2*5.60+2*6.60+4*0.30-1.10 m 24.50
RAZEM 24.50
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Remont WZIE - remont pomieszczeń WZIE PG PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32

d.3
KNR 2-02
1505-05
analogia

Malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie z
gruntowaniem, 2-krotne

m2

poz.30 m2 68.45
RAZEM 68.45

33
d.3

KNR 4-01
1206-04

Pomalowanie lamperii (lakier ochronny) - wejście na balkon m2

1.5*(2*5.60+2*6.60+4*0.3) m2 38.40
RAZEM 38.40

34
d.3

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie parkietu z budynku m3

36.96*0.022*1.3 m3 1.06
RAZEM 1.06

35
d.3

KNR-W 4-01
0109-15
0109-16 
lub analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji be-
tonowych na odległość 15 km wraz z utylizacją

m3

poz.34 m3 1.06
RAZEM 1.06

36
d.3

Demontaż ławek i siedzisk na trwale przymocowanych do posadzki i wyniesie-
nie ich z pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego

kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

4 Pokój 012
37

d.4
KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie podłóg folią m2

5.80*4.2 m2 24.36
RAZEM 24.36

38
d.4 kalk. własna

Likwidacja pęknięć na ścianach m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

39
d.4

KNR-W 4-01
1204-08
lub analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

4.5*(1.63+1.40+1.40+2.0+1.40+3.0+5.80)-2.10*1.10 m2 72.53
RAZEM 72.53

40
d.4

KNR 2-02
1505-05
analogia

Malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie z
gruntowaniem, 2-krotne

m2

poz.39 m2 72.53
RAZEM 72.53

41
d.4

Wyniesienie i ponowne wniesienie po remoncie umeblowania pokoju kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

5 Pokój 517a
42

d.5
KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie podłóg folią m2

5.50*2.40 m2 13.20
RAZEM 13.20

43
d.5 kalk. własna

Likwidacja pęknięć na ścianach m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

44
d.5

KNR-W 4-01
1204-08
lub analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

2.60*(2*5.50+2*2.40)-2.10*1.10 m2 38.77
RAZEM 38.77

45
d.5

KNR 2-02
1505-05
analogia

Malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie z
gruntowaniem, 2-krotne

m2

poz.44 m2 38.77
RAZEM 38.77

46
d.5

Wyniesienie i ponowne wniesienie po remoncie umeblowania pokoju kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

6 Naprawa wykładziny - holl III piętro
47

d.6
KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

0.5*2.5 m2 1.25
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Remont WZIE - remont pomieszczeń WZIE PG PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.25

48
d.6

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub
podłogach

m2

poz.47 m2 1.25
RAZEM 1.25

49
d.6

KNR 0-23
2611-01
lub analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

poz.47 m2 1.25
RAZEM 1.25

50
d.6

KNR 4-01
0804-02

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50
m2 w jednym miejscu

miejsc.

1 miejsc. 1.00
RAZEM 1.00

51
d.6

NNRNKB
202 1134-01
lub analogia

Gruntowanie podłoży emulsją gruntującą" - powierzchnie poziome - posadzki m2

poz.47 m2 1.25
RAZEM 1.25

52
d.6

NNRNKB
202 1130-02
lub analogia

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykładziny
PCV

m2

poz.47 m2 1.25
RAZEM 1.25

53
d.6

KNR-W 2-02
1123-02
lub analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnejrulowane,
wywinięte na ścianę 10 cm -wykładzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna,
antystatyczna, przeznaczona na duże natężenie ruchu, odporna na ścieranie,
gr P wg badań ITB, antypoślizgowa
Krotność = 1.12

m2

poz.47 m2 1.25
RAZEM 1.25

54
d.6

KNR-W 2-02
1123-04
lub analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
Krotność = 1.12

m2

poz.53 m2 1.25
RAZEM 1.25

7 Pomalowanie dwóch stanowisk dla inwalidów - hala garażowa
55

d.7
KNR 4-01
0211-01
lub analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub
podłogach - oczyszczenie miejsc postojowych ze starej zniszczonej powłoki
malarskiej

m2

5.20*6.90+5.2*6.50 m2 69.68
RAZEM 69.68

56
d.7

KNR 0-23
2611-01
lub analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -  zmycie m2

poz.55 m2 69.68
RAZEM 69.68

57
d.7

NNRNKB
202 1130-02

Naprawa posadzki miejsc postojowych dla niepełnosprawnych m2

poz.55 m2 69.68
RAZEM 69.68

58
d.7

KNNR 6
0705-01

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i
krawędziowe ciągłe malowane ręcznie - koperty i znak miejsce dla niepełnos-
prawnych

m2

poz.55 m2 69.68
RAZEM 69.68

8 Ścianki w hali garażowej
59

d.8
KNR 2-02
2003-02

Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem
obustr.jednowarstw.100-01 - płyty wodoodporne

m2

2*(5.50+5.6-1.0) m2 20.20
RAZEM 20.20

60
d.8

NNRNKB
202 1134-02
lub analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pio-
nowe

m2

poz.59*2 m2 40.40
RAZEM 40.40

61
d.8

KNR 2-02
1505-05
analogia

Malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie z
gruntowaniem, 2-krotne

m2

40.4 m2 40.40
RAZEM 40.40

9 Narożniki ochronne
62

d.9
KNR-W 2-02
1217-01
analogia

Narożniki ochronne aluminiowe o grubości 3mm m
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Remont WZIE - remont pomieszczeń WZIE PG PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
101*1.5 m 151.50

RAZEM 151.50
63

d.9
KNR-W 2-02
1217-01
analogia

Naprawa uszkodzonych narożników ścian - demontaż uszkodzonych narożni-
ków wstawienie nowych, wykonanie gładzi pomalowanie ścian

m

12*2.5 m 30.00
RAZEM 30.00

64
d.9

NNRNKB
202 1134-02
lub analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pio-
nowe

m2

101*2.5+12*2.5*2 m2 312.50
RAZEM 312.50

65
d.9

KNR 2-02
1505-05
analogia

Malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie z
gruntowaniem, 2-krotne

m2

poz.64 m2 312.50
RAZEM 312.50

10 Naprawa tynku na tarasie od frontu przy bramie garażowej
66

d.10
KNR 4-01
0701-10
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, bel-
kach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m2 - skucie wyprawy elewacyj-
nej od spodu tarasu

m2

(10.50+2.80)*0.5 m2 6.65
RAZEM 6.65

67
d.10

KNR-W 2-02
1217-01
analogia

Wykonanie kapinosu na całej długości tarasu nad wjazdem do hali garażowej m

10.50+2.80 m 13.30
RAZEM 13.30

68
d.10

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

poz.66 m2 6.65
RAZEM 6.65

69
d.10

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.66 m2 6.65
RAZEM 6.65

70
d.10

KNR 0-23
0932-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - belki, słupy prostokątne i cylindryczne

m2

poz.66 m2 6.65
RAZEM 6.65

11 Malowanie ścian po zalaniu (hala garażowa, korytarz przy windzie i przed halą garażową, pomieszczenie za-
woru głównego, wiatrołap hali garażowej, pomieszczenie gospodarcze, klatka schodowa przy wyjeździe z
garażu, wiatrołap przy klatce schodowej przy wyjeździe z garażu)

71
d.11

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

45 m2 45.00
RAZEM 45.00

72
d.11

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

poz.71 m2 45.00
RAZEM 45.00

73
d.11

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.71 m2 45.00
RAZEM 45.00

74
d.11

NNRNKB
202 1134-01
lub analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie po-
ziome - stropy - gruntowanie przed gładziami gipsowymi i malowaniem

m2

poz.71 m2 45.00
RAZEM 45.00

75
d.11

KNR 2-02
1503-02

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych
bez szpachlowania

m2

75 m2 75.00
RAZEM 75.00

76
d.11

KNR 2-02
1505-05
analogia

Malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie z
gruntowaniem, 2-krotne

m2

175 m2 175.00
RAZEM 175.00

77
d.11

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie podłóg folią m2

200 m2 200.00
RAZEM 200.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12 Korytarz przed Dziekanatem
78

d.12 kalk. własna
Likwidacja pęknięć na ścianach m

4.5 m 4.50
RAZEM 4.50

79
d.12

KNR-W 4-01
1204-08
lub analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

3.0*(3.0+11.10+2.0+4.80) m2 62.70
RAZEM 62.70

80
d.12

KNR 2-02
1505-05
analogia

Malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie z
gruntowaniem, 2-krotne - UWAGA: Ściany długości 2,0m i 4,80 pomalowane
na kolor granatowy - do uzgodnienia z Zamawiającym

m2

poz.79 m2 62.70
RAZEM 62.70

13 Wykonanie oznaczeń poszczególnych kondygnacji
81

d.13
KNR 2-02
1505-05
analogia

Malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie z
gruntowaniem, 2-krotne - UWAGA: Pomalować fragmenty ścian klatek schodo-
wych- kolor granatowy - wzór i kolor  do uzgoidnienia z Zamawiającym

m2

6*2*9.5 m2 114.00
RAZEM 114.00

82
d.13

KNR 2-02
1505-05
analogia

Malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie z
gruntowaniem, 2-krotne - UWAGA: Pomalować fragmenty ścian klatek schodo-
wych- kolor czerwony - wzór i kolor  do uzgoidnienia z Zamawiającym

m2

6*2*0.5 m2 6.00
RAZEM 6.00

83
d.13

Wykonanie oznaczeń poszczególnych kondygnacji od 0 do 5 - wymiary ozna-
czeń do uzgodnienia z Zamawiającym

kpl

6*2 kpl 12.00
RAZEM 12.00

14 Malowanie korytarza I piętro
84

d.14
KNR-W 4-01
1204-08
lub analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

3.0*(16.0+3.85+1.53+5.80+0.15+5.73+0.6+11.60+0.6+7.07+0.57+6.93+1.62+
1.80+4.30+0.6+1.33+4.07+0.6+4.07+1.33+2.20+2.20+4.67+0.4+1.90+0.4+
5.16+1.91+1.53)+6.50*11.60

m2 376.96

RAZEM 376.96
85

d.14 kalk. własna
Likwidacja pęknięć na ścianach m

80 m 80.00
RAZEM 80.00

86
d.14

KNR 2-02
1505-05
analogia

Malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie z
gruntowaniem, 2-krotne - UWAGA: Pomalować fragmenty ściany dł. 7,07 m
na- kolor granatowy - kolor  do uzgoidnienia z Zamawiającym

m2

poz.84 m2 376.96
RAZEM 376.96

87
d.14

KNR 4-01
1206-04

Pomalowanie lamperii (lakier ochronny) - wejście na balkon m2

1.5*(16.0+3.85+1.53+5.80+0.15+5.73+0.6+11.60+0.6+7.07+0.57+6.93+1.62+
1.80+4.30+0.6+1.33+4.07+0.6+4.07+1.33+2.20+2.20+4.67+0.4+1.90+0.4+
5.16+1.91+1.53+11.60)

m2 168.18

RAZEM 168.18
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Remont WZIE - remont pomieszczeń WZIE PG TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z Upro
szczo-

ne

RAZEM

1 Sala 201
2 Sala 203
3 Sala 204
4 Pokój 012
5 Pokój 517a
6 Naprawa wykładziny - holl

III piętro
7 Pomalowanie dwóch sta-

nowisk dla inwalidów -
hala garażowa

8 Ścianki w hali garażowej
9 Narożniki ochronne

10 Naprawa tynku na tarasie
od frontu przy bramie ga-
rażowej

11 Malowanie ścian po zala-
niu (hala garażowa, kory-
tarz przy windzie i przed
halą garażową, pomiesz-
czenie zaworu głównego,
wiatrołap hali garażowej,
pomieszczenie gospodar-
cze, klatka schodowa przy
wyjeździe z garażu, wia-
trołap przy klatce schodo-
wej przy wyjeździe z gara-
żu)

12 Korytarz przed Dziekana-
tem

13 Wykonanie oznaczeń po-
szczególnych kondygnacji

14 Malowanie korytarza I pię-
tro
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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