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Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych - Antoniukowska - .athOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Winda dla niepelnosprawnych
1

d.1 analiza indy-
widualna

Doprowadzenie zasilania pod platformę dla niepełnosprawnych - 3 x 400 VAC, 50
Hz, 16 A, 5x2,5 mm2

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1 analiza indy-

widualna

Platforma dla osób niepelnosprawnych częściowo przeszklona szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2 Wykładziny PCV
3

d.2
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW

m2

389.602 m2 389.602
RAZEM 389.602

3 Prace ogólnobudowlane polegające na przystosowaniu otworów drzwiowych, wykonanie posadzek antypoś-
lizgowych z gresów i dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych

3.1 Dostowanie otworów drzwiowych do szerokości przejścia 90 cm
4

d.3.1
KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane regulowane fabrycznie wykończona szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

5
d.3.1

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone

szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000

6
d.3.1

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone - łaziekowe

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

7
d.3.1

KNR 2-02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe wraz z ościeżnicą i samozamykaczem szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

3.2 Wykonanie posadzek antypoślizgowych z płytek gres
8

d.3.2
KNR AT-23
0301-03

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowar-
stwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x60
cm

m

32.64 m 32.640
RAZEM 32.640

9
d.3.2

KNR AT-23
0303-06

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowar-
stwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 60 cm

m

32.64 m 32.640
RAZEM 32.640

10
d.3.2

KNR AT-23
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm

m2

1.36*1.36*2 m2 3.699
RAZEM 3.699

11
d.3.2

KNR AT-23
0309-03

Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej o
grubości 3 mm z przycinaniem

m

16.24 m 16.240
RAZEM 16.240

3.3 Dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych
12

d.3.3
KNR W-02
0201-01

Okładziny ścienne na podłożu z gazobetonu, bloczków silikatowych, tynków trady-
cyjnych i betonu;

m2

33.033 m2 33.033
RAZEM 33.033

13
d.3.3

KNR W-02
0206-01

Okładziny podłogowe na podłożu z betonu i jastrychu cementowego m2

9.855 m2 9.855
RAZEM 9.855

14
d.3.3

KNR 2-02
1503-03

Dwukrotne malowanie farbą ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpach-
lowaniem

m2

27.615 m2 27.615
RAZEM 27.615

15
d.3.3

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób niepełnosprawnych kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.3.3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem podtynkowym dla osób niepełnos-
prawnych

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

17
d.3.3

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe dla osób niepełnosprawnych kpl.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
18

d.3.3
KNR-W 2-15
0137-04

Baterie lekarskie o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

19
d.3.3

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

20
d.3.3 analiza indy-

widualna

Uchwyt stały dla niepełnosprawnych 700 mm biały - miejsce montażu wc/umywal-
ka

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

21
d.3.3 analiza indy-

widualna

Uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych 700 mm biały - miejsce montażu wc/prysz-
nic

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

22
d.3.3 analiza indy-

widualna

Uchwyt na papier toaletowy dla niepełnosprawnych biały szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

23
d.3.3 analiza indy-

widualna

Siedzisko prysznicowe uchylny dla niepełnosprawnych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

24
d.3.3 analiza indy-

widualna

Uchwyt prysznicowe kątowy dla niepełnosprawnych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

25
d.3.3 analiza indy-

widualna

Lustro dla niepełnosprawnych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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