
2744.0502744.0501672.7331672.733Usunięcie warstwy ziemi, grubość 0,3*3273.132warstwy do 30˙cmRoboty ziemne zmechanizowane wraz z 631.476wywozem urobkuRoboty ziemne ręczne, urobek na odkład59.317wysokośch=0,30ilośćm2wysokośc humushumus=0,3poziom pppppp=204,0ilośćm2*hilośćm*h*o*0,5STOPYStopa SFb-1Podkłady, chudy beton C8/101.352Stopa SFb-2.1Podkłady, chudy beton C8/100.598Stopa SFb-2.2Podkłady, chudy beton C8/100.598Stopa SFb-3Podkłady, chudy beton C8/107.406Stopa SFb-4Podkłady, chudy beton C8/102.520Stopa SFb-4.1Podkłady, chudy beton C8/100.840Stopa SFb-5Podkłady, chudy beton C8/101.296Stopa SFb-6Podkłady, chudy beton C8/100.756Stopa SFh-1Podkłady, chudy beton C8/108.325Stopa SFh-2Podkłady, chudy beton C8/100.512Stopa SFh-3Podkłady, chudy beton C8/104.620Stopa SFh-3.1Podkłady, chudy beton C8/101.980Stopa SFh-4Podkłady, chudy beton C8/100.050ŁAWYŁawa Ł-1Podkłady, chudy beton C8/100.144BELKIBelka podwalinowaPodkłady, chudy beton C8/108.505DOKIPłytaPodkłady, chudy beton C8/1016.415ŚCIANA OPOROWAŚciana oporowa F-1Podkłady, chudy beton C8/103.400402.014wysokośc humushumus=0,3poziom pppppp=204,0ilośćm2*hilośćm*h*o*0,5ilośc potrącenia-m32744.050ilośćm37.024wysokośćh=0,10iloścs*d*h*iszerokoścs=2,40długośćd=2,40wysokośćh=0,60iloścs*d*h*iRdzeń - szerokoścs=0,30długośćd=0,30wysokośćh=0,62iloścs*d*h*iilośćkg/10003.098wysokośćh=0,10iloścs*d*h*iszerokoścs=2,10długośćd=2,40wysokośćh=0,60iloścs*d*h*iRdzeń - szerokoścs=0,30długośćd=0,40wysokośćh=0,62iloścs*d*h*iilośćkg/10003.098wysokośćh=0,10iloścs*d*h*iszerokoścs=2,10długośćd=2,40wysokośćh=0,60iloścs*d*h*iRdzeń - szerokoścs=0,30długośćd=0,40wysokośćh=0,62iloścs*d*h*iilośćkg/100038.086wysokośćh=0,10iloścs*d*h*iszerokoścs=2,10długośćd=2,10wysokośćh=0,60iloścs*d*h*iRdzeń - szerokoścs=0,30długośćd=0,40wysokośćh=0,62iloścs*d*h*iilośćkg/100012.758wysokośćh=0,10iloścs*d*h*iszerokoścs=1,80długośćd=1,90wysokośćh=0,60iloścs*d*h*iRdzeń - szerokoścs=0,30długośćd=0,40wysokośćh=0,62iloścs*d*h*iilośćkg/10004.253wysokośćh=0,10iloścs*d*h*iszerokoścs=1,80długośćd=1,90wysokośćh=0,60iloścs*d*h*iRdzeń - szerokoścs=0,30długośćd=0,40wysokośćh=0,62iloścs*d*h*iilośćkg/10006.367wysokośćh=0,10iloścs*d*h*iszerokoścs=1,60długośćd=1,60wysokośćh=0,60iloścs*d*h*iRdzeń - szerokoścs=0,30długośćd=0,30wysokośćh=0,62iloścs*d*h*iilośćkg/10003.760wysokośćh=0,10iloścs*d*h*iszerokoścs=1,60długośćd=1,90wysokośćh=0,60iloścs*d*h*iRdzeń - szerokoścs=0,30długośćd=0,30wysokośćh=0,62iloścs*d*h*iilośćkg/100050.715wysokośćh=0,10iloścs*d*h*iszerokoścs=2,30długośćd=3,50wysokośćh=0,70iloścs*d*h*iilośćkg/10002.460wysokośćh=0,10iloścs*d*h*iszerokoścs=1,40długośćd=1,40wysokośćh=0,60iloścs*d*h*iRdzeń - szerokoścs=0,30długośćd=0,30wysokośćh=0,60iloścs*d*h*iilośćkg/100024.528wysokośćh=0,10iloścs*d*h*iszerokoścs=2,00długośćd=2,80wysokośćh=0,60iloścs*d*h*iRdzeń - szerokoścs=0,40długośćd=0,60wysokośćh=0,60iloścs*d*h*iilośćkg/100011.160wysokośćh=0,10iloścs*d*h*iszerokoścs=2,00długośćd=2,80wysokośćh=0,60iloścs*d*h*iRdzeń - szerokoścs=0,40długośćd=0,60wysokośćh=1,5iloścs*d*h*iilośćkg/10000.950szerokoścs=0,50długośćd=0,50wysokośćh=0,10iloścs*d*h*iszerokoścs=0,50długośćd=0,50wysokośćh=0,40iloścs*d*h*iRdzeń - szerokoścs=0,25długośćd=0,25wysokośćh=1,10ilośc redzenie na stopach SFh-3s*d*h*iIlosc podsatwowa rdzenis*d*h*iilośćkg/1000Ława Ł-10.7110.3601.404*0,25długośćd=1,80wysokośćh=0,10iloścs*d*h*iszerokoścs=0,60długośćd=1,50wysokośćh=0,40iloścs*d*h*iszerokoścs=0,25długośćd=1,8wysokośćh=0,78iloścd*h*iilośćkg/1000Ława Ł-144.888179.550*0,25długośćd=189,00wysokośćh=0,10ilość powtarzalnai=1iloścs*d*h*iszerokoścs=0,25długośćd=189,00wysokośćh=0,95ilość powtarzalnai=1iloścd*h*iilośćkg/1000Płyta5.794Ściany8.8125.794szerokoścs=3,40długośćd=2,84wysokośch=0,85ilośc powtarzalnai=2iloścs*d*h*iszerokoścs=3,40długośćd=2,84wysokośch=0,30ilośc powtarzalnai=2iloścs*d*h*iŚciany żelbetowe w deskowaniu 0,5*3.672systemowym, beton C20/25, gr. 40cmŚciany żelbetowe w deskowaniu 0,25*4.148systemowym, beton C20/25, gr. 25cmŚciany żelbetowe w deskowaniu 0,2*6.134systemowym, beton C20/25, gr. 20cmŚciany żelbetowe w deskowaniu 0,68*6.930systemowym, beton C20/25, gr. 68,5cmszerokoścs=0,40długośćd=3,40wysokośch=0,54ilośc powtarzalnai=2iloścd*h*iszerokoścs=0,25długośćd=3,40wysokośch=0,61ilośc powtarzalnai=2iloścd*h*iszerokoścs=0,25wysokośch=0,54ilośc powtarzalnai=2iloścd*h*iszerokoścs=0,685wysokośch=0,61ilośc powtarzalnai=2iloścd*h*i1.144ilośćkg/10000.162ilośćkg/100010.20041.000*0,25długośćd=10,00wysokośćh=0,10iloścs*d*h*idługośćd=10,00wysokośćh=0,30iloścs*d*h*iszerokoścs=0,25długośćd=10,0iloścd*h*iilośćkg/1000Płyta0.907Ściany0.9990.907wysokośch=0,30ilośćm2*hwysokośch=0,10ilośćm2*hwysokośch=0,20ilośćm2*h6.660*0,15szerokoścs=0,15wysokośćh=0,50ilość powtarzalai=1iloścd*h*iilość(0.907+0.999)*kg/10004*0,8+1*0,8iloścdilośćm22744.050Słup S1.28.396Słup S1.32.651Słup S1.40.442Słup S1.40.884Słup S1.61.381Słup S1.70.520Słup S1.80.527Słup S1.91.465Słup S2.13.906Słup S2.23.694Słup S2.32.734Słup S2.40.814Słup S2.51.223Słup S2.60.460Słup S125.5068.396szerokośćs=0,30długośćd=0,30ilośćs*d*i*hilośćkg/10002.651szerokośćs=0,30długośćd=0,30ilośćs*d*i*hilośćkg/10000.442szerokośćs=0,30długośćd=0,30ilośćs*d*i*hilośćkg/10000.884szerokośćs=0,30długośćd=0,30ilośćs*d*i*hilośćkg/10001.381długośćd=0,30ilośćs*d*i*hilośćkg/10000.520długośćd=0,30ilośćs*d*i*hilośćkg/10000.527szerokośćs=0,30długośćd=0,30ilośćs*d*i*hilośćkg/10001.465szerokośćs=0,25długośćd=0,25ilośćs*d*i*hilośćkg/10003.906szerokośćs=0,30długośćd=0,30ilośćs*d*i*hilośćkg/10003.694szerokośćs=0,30długośćd=0,30ilośćs*d*i*hilośćkg/1000ilośćkg/10002.734szerokośćs=0,30długośćd=0,30ilośćs*d*i*hilośćkg/10000.814szerokośćs=0,30długośćd=0,30ilośćs*d*i*hilośćkg/1000ilośćkg/10001.223długośćd=0,30ilośćs*d*i*hilośćkg/10000.460długośćd=0,30ilośćs*d*i*hilośćkg/100025.506ilośćkg/1000ilośćkg/10000,40*0,65*9Podciąg P110.388Podciąg P1.11.539Podciąg P22.192Podciąg P31.971Podciąg P42.979Podciąg P52.798Podciąg P61.901Podciąg P71.901Podciąg P81.229Podciąg P90.597Podciąg P102.987Podciąg P112.987Podciąg P126.924Podciąg P1325.347Podciąg P1412.396Podciąg P156.153Podciąg P165.592Podciąg P170.324Podciąg P180.22510.388szerokośćs=0,30wysokośćh=0,45długośćd=8,55ilośćs*h*d*iilośćkg/10001.539szerokośćs=0,30wysokośćh=0,60długośćd=8,55ilośćs*h*d*iilośćkg/10002.192szerokośćs=0,30wysokośćh=0,45długośćd=8,12ilośćs*h*d*iilośćkg/10001.971szerokośćs=0,30wysokośćh=0,45długośćd=7,30ilośćs*h*d*iilośćkg/10002.979szerokośćs=0,30wysokośćh=0,70długośćd=7,093ilośćs*h*d*iilośćkg/10002.798szerokośćs=0,30wysokośćh=0,70długośćd=6,661ilośćs*h*d*iilośćkg/10001.901szerokośćs=0,30wysokośćh=0,70długośćd=9,05ilośćs*h*d*iilośćkg/10001.901szerokośćs=0,30wysokośćh=0,70długośćd=9,05ilośćs*h*d*iilośćkg/10001.229szerokośćs=0,325wysokośćh=0,60długośćd=6,30ilośćs*h*d*iilośćkg/10000.597szerokośćs=0,25wysokośćh=0,45długośćd=5,31ilośćs*h*d*iilośćkg/10002.987szerokośćs=0,30długośćd=9,05ilośćs*h*d*iilośćkg/10002.987szerokośćs=0,30długośćd=9,05ilośćs*h*d*iilośćkg/10006.924szerokośćs=0,20wysokośćh=0,60długośćd=57,70ilośćs*h*d*iilośćkg/100025.347szerokośćs=0,30wysokośćh=0,70ilośćs*h*d*iilośćkg/100012.396szerokośćs=0,30wysokośćh=0,70długośćd=59,03ilośćs*h*d*iilośćkg/10006.153szerokośćs=0,30wysokośćh=0,70długośćd=29,30ilośćs*h*d*iilośćkg/10005.592szerokośćs=0,30wysokośćh=0,70długośćd=26,63ilośćs*h*d*iilośćkg/10000.324szerokośćs=0,30wysokośćh=0,30długośćd=3,60ilośćs*h*d*iilośćkg/10000.225szerokośćs=0,25wysokośćh=0,30długośćd=3,00ilośćs*h*d*iilośćkg/1000Schody ST12.20710.920*0,124.980*0,18Biegi - 20_04K_JASIONKA SEFKO(1.500*3.080)+(1.500*4.200)Spocznik - 20_04K_JASIONKA SEFKO3.000*1.660ilośćkg/1000Strop nad parterem79.026Strop nad piętrem91.187395.132*0,20Strop nad parterem gr 20cm - (4.700*7.950)+(5.700*7.950)+(5.700*7.950)+(5.700*20_04K_JASIONKA SEFKO7.950)+(5.700*7.950)+(1.500*2.120)+(4.200*2.960)+(9.275)+(35.451)+(38.417)+(41.382)+(36.370)ilośćkg/1000455.934*0,20Strop nad piętrem gr 20cm - (43.109)+(35.451)+(38.417)+(41.382)+(36.360)+(42.20_04K_JASIONKA SEFKO590)+(4.700*7.950)+(5.700*7.950)+(5.700*7.950)+(5.700*7.950)+(5.700*7.950)ilośćkg/1000Konstrukcja hali87.021Konstrukcja stalowa: płatwie, dźwigary, 76.964resta kosntrukcji stalowej hali , stal S355Konstrukcja stalowa: pomost wiszący , 3.643konstrukcja wsporcza central wewnętrznych, stal S235Konstrukcja stalowa:drabina na dach, 1.984konstrukcja wsporcza central zewnętrznych, stal S235Konstrukcja stalowa: konstrukcja pod 0.503okna i bramy, stal S355Konstrukcja stalowa: konstrukcja pod 3.927okna i bramy, stal S355ilośćkg/1000*1,015ilośćkg/1000*1,015ilośćkg/1000*1,015ilośćkg/1000*1,015ilośckg/1000ilośckg/1000ilośckg/1000580.000232+20+20+32+4+2722744.0502744.050Izolacje p.wilgociowe, stopy857.636Izolacje p.wilgociowe, ławy5.808Izolacje p.wilgociowe, belki453.600Izolacje p.wilgociowe, doki91.853Izolacje p.wilgociowe, ściana oporowa109.540Impregnacja ściany oprowej43.500Izolacje termiczne193.986Izolacje kanał trafo0.642520.892336.744szerokoścs=2,40długośćd=2,40wysokośćh=0,60iloścs*d*i*2Rdzeń - szerokoścs=0,30długośćd=0,30wysokośćh=0,62ilośc0szerokoścs=2,10długośćd=2,40wysokośćh=0,60iloścs*d*i*2Rdzeń - szerokoścs=0,30długośćd=0,40wysokośćh=0,62ilośc0szerokoścs=2,10długośćd=2,40wysokośćh=0,60iloścs*d*i*2Rdzeń - szerokoścs=0,30długośćd=0,40wysokośćh=0,62ilośc0szerokoścs=2,10długośćd=2,10wysokośćh=0,60iloścs*d*i*2Rdzeń - szerokoścs=0,30długośćd=0,40wysokośćh=0,62ilośc0szerokoścs=1,80długośćd=1,90wysokośćh=0,60iloścs*d*i*2Rdzeń - szerokoścs=0,30długośćd=0,40wysokośćh=0,62ilośc0szerokoścs=1,80długośćd=1,90wysokośćh=0,60iloścs*d*i*2Rdzeń - szerokoścs=0,30długośćd=0,40wysokośćh=0,62ilośc0szerokoścs=1,60długośćd=1,60wysokośćh=0,60iloścs*d*i*2Rdzeń - szerokoścs=0,30długośćd=0,30wysokośćh=0,62ilośc0szerokoścs=1,60długośćd=1,90wysokośćh=0,60iloścs*d*i*2Rdzeń - szerokoścs=0,30długośćd=0,30wysokośćh=0,62iloścs*d*h*iszerokoścs=2,30długośćd=3,50wysokośćh=0,60iloścs*d*i*2szerokoścs=1,40długośćd=1,40wysokośćh=0,60iloścs*d*i*2Rdzeń - szerokoścs=0,30długośćd=0,30wysokośćh=0,60ilośc0szerokoścs=2,00długośćd=2,80wysokośćh=0,60iloścs*d*i*2Rdzeń - szerokoścs=0,40długośćd=0,60wysokośćh=0,60ilośc0szerokoścs=2,00długośćd=2,80wysokośćh=0,60iloścs*d*i*2Rdzeń - szerokoścs=0,40długośćd=0,60wysokośćh=1,5ilośc0szerokoścs=0,50długośćd=0,50wysokośćh=0,40iloścs*d*i*2Rdzeń - szerokoścs=0,25długośćd=0,25wysokośćh=1,10ilośc0szerokoścs=2,40długośćd=2,40wysokośćh=0,60ilośc(s*2+d*2)*h*iRdzeń - szerokoścs=0,30długośćd=0,30wysokośćh=0,62ilośc(s*2+d*2)*h*iszerokoścs=2,10długośćd=2,40wysokośćh=0,60ilośc(s*2+d*2)*h*iRdzeń - szerokoścs=0,30długośćd=0,40wysokośćh=0,62ilośc(s*2+d*2)*h*iszerokoścs=2,10długośćd=2,40wysokośćh=0,60ilośc(s*2+d*2)*h*iRdzeń - szerokoścs=0,30długośćd=0,40wysokośćh=0,62ilośc(s*2+d*2)*h*iszerokoścs=2,10długośćd=2,10wysokośćh=0,60ilośc(s*2+d*2)*h*iRdzeń - szerokoścs=0,30długośćd=0,40wysokośćh=0,62ilośc(s*2+d*2)*h*iszerokoścs=1,80długośćd=1,90wysokośćh=0,60ilośc(s*2+d*2)*h*iRdzeń - szerokoścs=0,30długośćd=0,40wysokośćh=0,62ilośc(s*2+d*2)*h*iszerokoścs=1,80długośćd=1,90wysokośćh=0,60ilośc(s*2+d*2)*h*iRdzeń - szerokoścs=0,30długośćd=0,40wysokośćh=0,62ilośc(s*2+d*2)*h*iszerokoścs=1,60długośćd=1,60wysokośćh=0,60ilośc(s*2+d*2)*h*iRdzeń - szerokoścs=0,30długośćd=0,30wysokośćh=0,62ilośc(s*2+d*2)*h*iszerokoścs=1,60długośćd=1,90wysokośćh=0,60ilośc(s*2+d*2)*h*iRdzeń - szerokoścs=0,30długośćd=0,30wysokośćh=0,62ilośc(s*2+d*2)*h*iszerokoścs=2,30długośćd=3,50wysokośćh=0,60ilośc(s*2+d*2)*h*iszerokoścs=1,40długośćd=1,40wysokośćh=0,60ilośc(s*2+d*2)*h*iRdzeń - szerokoścs=0,30długośćd=0,30wysokośćh=0,60ilośc(s*2+d*2)*h*iszerokoścs=2,00długośćd=2,80wysokośćh=0,60ilośc(s*2+d*2)*h*iRdzeń - szerokoścs=0,40długośćd=0,60wysokośćh=0,60ilośc(s*2+d*2)*h*iszerokoścs=2,00długośćd=2,80wysokośćh=0,60ilośc(s*2+d*2)*h*iRdzeń - szerokoścs=0,40długośćd=0,60wysokośćh=1,5ilośc(s*2+d*2)*h*iszerokoścs=0,50długośćd=0,50wysokośćh=0,40ilośc(s*2+d*2)*h*iRdzeń - szerokoścs=0,25długośćd=0,25wysokośćh=1,10ilośc podstawowa + na stopach SFh-3(s*2+d*2)*h*i*21.8004.008szerokoścs=0,60długośćd=1,50wysokośćh=0,40iloścs*d*i*2szerokoścs=0,25długośćd=1,8wysokośćh=0,78iloścs*d*i*0{ujęte w ławie}szerokoścs=0,60długośćd=1,50wysokośćh=0,40iloścd*h*i*2szerokoścs=0,25długośćd=1,8wysokośćh=0,78iloścd*h*i*294.500359.100szerokoścs=0,25długośćd=189,00wysokośćh=0,95ilość powtarzalnai=1iloścs*d*i*2szerokoścs=0,25długośćd=189,00wysokośćh=0,95ilość powtarzalnai=1iloścd*h*i*238.62453.229Płytaszerokoścs=3,40długośćd=2,84wysokośch=0,30ilośc powtarzalnai=2iloścs*d*i*2PŁYTAszerokoścs=3,40długośćd=2,84wysokośch=0,30ilośc powtarzalnai=2ilośc(s*2+d*2)*h*iŚciany żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25, gr. 40cmszerokoścs=0,40długośćd=3,40wysokośch=0,54ilośc powtarzalnai=2iloścd*h*i*2Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25, gr. 20cmszerokoścs=0,25wysokośch=0,54ilośc powtarzalnai=2iloścd*h*i*2Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25, gr. 20cmszerokoścs=0,25wysokośch=0,54ilośc powtarzalnai=2iloścd*h*i*2Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25, gr. 68,5cmszerokoścs=0,685wysokośch=0,61ilośc powtarzalnai=2iloścd*h*i*234.00075.540Ściana oporowa F-1długośćd=10,00wysokośćh=0,30iloścs*d*iszerokoścs=0,25długośćd=10,0ilośc0Ściana oporowa F-1długośćd=10,00wysokośćh=0,30ilośc(s*2+d*2)*h*iszerokoścs=0,25długośćd=10,0ilośc(d*h)*i*1,5{część jednej strony zagłebiona - patrz profil nawierzchni}43.500Ściana oporowa F-1szerokoścs=0,25długośćd=10,0iloścd*h*iszerokoścs=0,25długośćd=10,0iloścd*s193.986wysokośćh=0,97ilość powtarzalnai=1iloścm*h*i193.986ilośćm*s0.642PłytaPodkłady, pospółka zagęszczona do 1.772/0,3ls>0,97, gr 30 cmŚcianyŚciany żelbetowe w deskowaniu U-Form 6.660*2i Stal-Form, deskowanie U-Form, (grubość 10˙cm) wysokość do 4.0˙m, wariant˙III wykonania - C25/30wysokośćh=0,70ilość powtarzalnai=1iloścm*h*i1.239ilośćm*silośćm2ilośćm*s2744.050Ściany wewnętrzn PIR544.165Ściany G-K277.397Ściany G-K EI60161.683Ściany G-K EI3019.124Okładziny G-K29.578Okładziny G-K EI6038.827Okładziny G-K urządzeń sanitarnych i 29.945pionów544.165wysokośćh=4,51ilośćm*hilość-m2ilośćm*hilość-m2ilośćm*hilośćm*silośćm*silośćm*s277.397wysokośćh=4,51ilośćm*hwysokośćh=2,10ilość-m*hilośćm*hwysokośćh=2,10ilość-m*h161.683wysokośćh=4,51ilośćm*hwysokośćh=2,10ilość-m*h19.124wysokośćh=4,51ilośćm*hwysokośćh=2,10ilość-m*h29.578wysokośćh=4,51ilośćm*hwysokośćh=2,10ilość-m*h38.827wysokośćh=4,51ilośćm*hwysokośćh=2,10ilość-m*h29.945wysokośćh=4,51ilośćm*hwysokośćh=3,0ilośćm*hwysokośćh=4,51ilośćm*hwysokośćh=3,0ilośćm*hPosadzki gres127.269Posadzka epoksydowa2171.9922325.323wysokosćh=0,30ilośćm2*hwysokosćh=0,10ilośćm2*hilośćm2ilośćm21.9 Jadalnia - płytki gres5.197*3.5001.8 Korytarz - płytki gres2.000*8.1301.10 Pom. technologiczne - płytki gres4.434*3.5001.15 Korytarz - płytki gres35.6041.14 WC - płytki gres(1.400*1.000)+(1.400*1.000)+(2.480*2.125)1.13 Umywalnia - płytki gres(2.880*2.255)+(1.000*2.255)1.12 Szatnia - płytki gres(3.495*1.525)+(5.620*2.980)1.11 Pom gospodarcze - płytki gres2.000*1.400127.269Izolacje: hydroizolacja - 2x papa 2325.323podkładowa termozgrzewalnaIzolacje: styropian XPS, gr. 10cm-1*127.269127.269Cokoliki - A1 SEFKO Rzut parteru(8.130+0.100)+(2.333)+(0.654)+(0.981)+(1.150)+(1.163)+(0.845+2.143+1.525+3.529+3.390)+(0.105)+(0.099)+(1.169+1.825)+(0.070+1.271)+(0.104)+(0.123)+(1.264+0.984+2.268)+(1.225)+(0.312+0.101)+(0.125)+(0.100+2.305+2.125)+(0.112+1.400+1.000+1.400)+(1.413+1.000+1.413+0.100)+(4.445+3.413+1.968)+(1.200+0.220+0.205+0.152)+(2.016)+(5.205+0.165)+(2.331)+(0.300+0.300+0.301)+(3.511)+(0.393+1.995+1.407+2.029+0.079)+(1.900+6.555)+(0.250)+(0.250)+(3.000+0.220+0.300+0.238+0.963)+(0.250+0.250+0.250+0.250)+(1.128+3.828+2.929+0.486)2171.9926.494ilośćm2ilośćmTynki ścian125.721Licowanie87.513Izolacja pom. mokrych19.887Malowanie1052.966125.721wysokośćh=4,51iloścm*h87.513wysokośćh=2,10ilośćm*hwysokośćh=1,60ilośćm*h19.887wysokośćh=2,10ilośćm*hilośćm1052.966Ściany G-K2*277.397Ściany G-K EI602*161.683Ściany G-K EI302*19.124Okładziny G-K29.578Okładziny G-K EI6038.827Okładziny G-K urządzeń sanitarnych29.945Tynki ścian125.721Licowanie-1*87.513Tynki stropów891.493Sufity G-K9.458Sufit modułowy123.292Malowanie891.493891.493123.292Sufit podwieszany - pom. 1.11 - A1 2.030*1.428SEFKO Rzut parteruSufit podwieszany - pom. 1.12 - A1 (5.642*2.976)+(3.495*1.525)SEFKO Rzut parteruSufit podwieszany - pom. 1.14 - A1 (1.420*1.000)+(1.438*0.982)+(2.318*2.143)SEFKO Rzut parteruSufit podwieszany - pom. 1.13 - A1 (2.905*2.268)+(1.013*2.248)SEFKO Rzut parteruSufit podwieszany - pom. 1.9 - A1 5.214*3.500SEFKO Rzut parteruSufit podwieszany - pom. 1.18 - A1 2.028*8.088SEFKO Rzut parteruSufit podwieszany - pom. 1.15 - A1 34.813SEFKO Rzut parteruSufit podwieszany - pom. 1.4 - A1 2.643*1.016SEFKO Rzut parteru Sufit podwieszany - pom. 1.3 - A1 2.650*3.569SEFKO Rzut parteru891.493Tynki stropów891.4932744.050Ściany wewnętrzn PIR257.434Ściany G-K378.490Okładziny G-K380.660Okładziny G-K urządzeń sanitarnych17.764257.434ilośćm*hilość-m2ilośćm*s378.490ilośćm*hwysokośćh=2,10ilość-m*h380.660ilośćm*hilość-m217.764wysokośćh=4,0ilośćm*hszerokoścs=2,6wysokośćh=4,0ilośćm*s*hPosadzki gres120.005Posadzki panele winylowe107.734Posadzki panele LVT236.648457.638Podłoża piętra - [B] - SEFKO Rzut piętra457.638457.638457.638120.005ilośćm2ilośćm2ilośćmilość-0,90*sztilość-milość+0,90*szt107.734iloścm2107.734107.734107.734107.734ilośćmilość-0,90*szt236.648iloścm2236.648236.648236.648236.648ilośćmilość-0,90*sztTynki ścian177.492Licowanie43.321Malowanie1289.575177.492wysokośćh=4,0iloścm*hiloścm*h43.321wysokośćh=2,10ilośćm*hwysokośćh=1,60ilośćm*h1289.575Ściany G-K2*378.490Okładziny G-K380.660Okładziny G-K urządzeń sanitarnych17.764Tynki ścian177.492Licowanie-1*43.321Sufity G-K457.121Malowanie0.000457.121ilośćm2ilośćm22744.050465.316Pokrycie465.316Połąć dach - przegroda C - SEFKO 57.660*8.070ArchitekturaKliny ścian - SEFKO Architektura8.070+57.660+8.070+57.660465.3162,11*465.316465.316465.316Wpusty - SEFKO Architektura1+1+1+1+1+1+1Wpusty awaryjne - SEFKO Architektura7Wywiewka1wyrzutnie i przejścia1+3+1jednostki10*4Wyłaz dachowy - SEFKO Architektura(2.000*2+1.200*2)*0,530.464wysokośch=0,40ilośćm*h30.4642,11*30.46430.46430.46433.510ilośćm*s33.51033.51033.51033.51033.510*1,30{30% zakłady na kapinosy}46.640wysokośch=0,80ilośćm*hilośćm*s33.51033.510Pokrycie PIR1650.9401650.940ilośćm2ilość-m2ilośćm*sRynny58.300Rury39.88058.300ilośćm39.880Rura spustowa - SEFKO Architektura9.970Rura spustowa - SEFKO Architektura9.970Rura spustowa - SEFKO Architektura9.970Rura spustowa - SEFKO Architektura9.9702744.050Elewacja północna460.280Elewacja zachodnia608.131Elewacja południowa408.293Elewacja wschodnia359.071Elewacja wschodnia - podcień42.590460.280ilośćm2ilośćm*s608.131ilośćm2ilośćm*s408.293ilośćm2ilośćm*silośćm*s359.071ilośćm2ilośćm*silośćm*s42.590Strop nad piętrem gr 20cm - 42.59020_04K_JASIONKA SEFKOilośćm*sElewacja wschodnia393.774Elewacja południowa57.660Elewacja północna78.857393.77457.66078.8572744.050Drzwi aluminiowe10.600Drzwi stalowe13.600Drzwi płytowe w okleinie CPL43.200Drzwi aluminiowe wg zestawienia - D12.800Drzwi aluminiowe wg zestawienia - D22.400Drzwi aluminiowe wg zestawienia - D31.800Drzwi aluminiowe wg zestawienia - D41.800Drzwi aluminiowe wg zestawienia - D51.800wysokośćh=2,0ilosćs*h*sztwysokośćh=2,0ilosćs*h*sztszerokośćs=0,90wysokośćh=2,0ilosćs*h*sztszerokośćs=0,90wysokośćh=2,0ilosćs*h*sztszerokośćs=0,90wysokośćh=2,0ilosćs*h*sztszerokośćs=0,90wysokośćh=2,0ilosćs*h*sztDrzwi stalowe wg zestawienia - D75.000Drzwi stalowe wg zestawienia - D8 - EI303.600Drzwi stalowe wg zestawienia - D65.000wysokośćh=2,5ilosćs*h*sztszerokośćs=0,90wysokośćh=2,0ilosćs*h*sztszerokośćs=0,90wysokośćh=2,0ilosćs*h*sztDrzwi płytowe w okleinie wg zestawienia 19.800- D9Drzwi płytowe w okleinie wg zestawienia 1.800- D10Drzwi płytowe w okleinie wg zestawienia 7.200- D11Drzwi płytowe w okleinie wg zestawienia 5.400- D12Drzwi płytowe w okleinie wg zestawienia 9.000- D13szerokośćs=0,90wysokośćh=2,0ilosćs*h*sztszerokośćs=0,90wysokośćh=2,0ilosćs*h*sztszerokośćs=0,90wysokośćh=2,0ilosćs*h*sztszerokośćs=0,90wysokośćh=2,0ilosćs*h*sztszerokośćs=0,90wysokośćh=2,0ilosćs*h*sztOkna aluminiowe2.400Okna aluminiowe zewnętrzne wg 1.200zestawienia - O1Okna aluminiowe wewnętrzne wg 1.200zestawienia - O2szerokośćs=0,80wysokośćh=1,50ilosćs*h*sztszerokośćs=0,80wysokośćh=1,50ilosćs*h*sztFasady systemowe256.364Fasady systemowe wg zestawienia W7 - 18.417bez drzwiFasady systemowe wg zestawienia 55.251W1+W8Fasady systemowe wg zestawienia W9 - 9.878bez drzwiFasady systemowe wg zestawienia 16.663W2+W10Fasady systemowe wg zestawienia W11 7.847- bez drzwiFasady systemowe wg zestawienia 15.786W3+W12Fasady systemowe wg zestawienia W13 11.232- bez drzwiFasady systemowe wg zestawienia 56.128W4+W13Fasady systemowe wg zestawienia 41.044W5+W14Fasady systemowe wg zestawienia 24.118W6+W15szerokośćs=2,10wysokośćh=8,77ilosćs*h*sztszerokośćs=3,15wysokośćh=8,77ilosćs*h*sztszerokośćs=1,40wysokośćh=8,77ilosćs*h*sztilośc potrącenia-m2szerokośćs=1,9wysokośćh=8,77ilosćs*h*sztszerokośćs=1,10wysokośćh=8,77ilosćs*h*sztilośc potrącenia-m2szerokośćs=1,80wysokośćh=8,77ilosćs*h*sztszerokośćs=1,60wysokośćh=8,77ilosćs*h*sztilośc potrącenia-m2szerokośćs=3,20wysokośćh=8,77ilosćs*h*sztszerokośćs=2,34wysokośćh=8,77ilosćs*h*sztszerokośćs=2,75wysokośćh=8,77ilosćs*h*sztBramy63.000Doki2.000Brama przemysłowa wg zestawienia - B127.000Brama przemysłowa wg zestawienia - B236.000szerokośćs=3,0wysokośćh=3,0ilosćs*h*sztszerokośćs=3,0wysokośćh=3,0ilosćs*h*szt2.000ilośćszt1,90*2*212+9,90Świetliki228.000Wyłaz dachowy2.880Świetliki dachowy systemowy z panelem 228.000uchylnym wg zestawienia - 3,0mx15,20mszerokośćs=3,0długośćd=15,20ilosćs*d*sztWyłaz dachowy systemowy z funkcją 2.880oddymiania wg zestawienia - 1,20mx2,0mszerokośćs=1,2długośćd=2,4ilosćs*d*sztBalustrada klatka schodowa7.940Balustrada antresoli31.505Balustrada doki21.900Drabinka wyłazowa4.2007.940Balustrada klatka - SEFKO Architektura1.460+3.175+0.130+3.17531.50521.90012+9,904.200Kraty pomostowe85.00085.000

Data opracowania: Autor opracowania:

2021-02-05 Piotr Widak, kosztorysant ......................

CONSULTING PARTNER 
35-083 Rzeszów, ul. Matuszczaka 1/12
www.widak.pl, biuro@widak.pl, tel 604 466 908

PRZEDMIAR ROBÓT

BUDYNEK PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWY

Zawarte w ninijeszym opracowaniu oznaczenia dostawców urządzeń i materiałów są przykładowe i istnieje możliwość ich zastąpienia o urządzenia 
posiadające takie same parametry bądź wyższe. 

  

Obiekt lub rodzaj robót: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

Lokalizacja: Tajęcina, gm. Trzebownisko, działki nr 156/31, 171/12, 161/3

Inwestor: SEFKO Sp. z o.o. S.K.
Palikówka 197B, 36-073 Palikówka

Jednostka opracowująca kosztorys: Consulting Partner 35-082 Rzeszów, ul. Matuszczaka 1/12 www.widak.pl, zuzia@widak.pl



KI- 
ARTPLAN_sefko_v17_rev_v2_rewizja_inwestor 
_v1.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 0004CF11)

strona nr: 2

Consulting Partner Piotr Widak, www.widak.pl strona nr: 2

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys BUDYNEK PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWY
Wyliczenie ilości robót:

PARTER 2 292,870000

   Hala 1453,28=1 453,280000

   Magazyn wyrobót gotowych 395,71=395,710000

   Pom. magazyniera 9,46=9,460000

   WC 2,65=2,650000

   Rozdzielnia 25,77=25,770000

   Sprężarkownia 18,40=18,400000

   Narzędziownia 93,46=93,460000

   Korytarz 16,26=16,260000

   Jadalnia 18,19=18,190000

   Pom. Technologiczne pomocnicze 15,14=15,140000

   Pom. gospodarcze 2,8=2,800000

   Szatnia 22,1=22,100000

   Umywalnia 9,03=9,030000

   WC 8,51=8,510000

   Korytarz 28,53=28,530000

   Warsztat 15,05=15,050000

   Dojrzewalnia 158,53=158,530000

PIĘTRO 451,180000

   Klatka schodowa 25,2=25,200000

   Korytarz 17,71=17,710000

   Korytarz 30,25=30,250000

   Labolatorium 142,17=142,170000

   Biuro 20,14=20,140000

   Biuro 20,18=20,180000

   WCK 3,95=3,950000

   WCM 3,95=3,950000

   Archiwum+serwerownia 11,28=11,280000

   Jadalnia 19,22=19,220000

   Dział kontroli jakości 90,89=90,890000

   Biuro 24,41=24,410000

   Biuro 41,83=41,830000

RAZEM: 2 744,050000 m2

K.1 Roboty tymczasowe i towarzyszące ujęte w cenie jednostkowej roboty podstawowej.

1 Rozdział KONSTRUKCJA
Wyliczenie ilości robót:

2744.050 2 744,050000

RAZEM: 2 744,050000 m2

1.1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wyliczenie ilości robót:

2744.050 2 744,050000

RAZEM: 2 744,050000 m2. p.z.

1.1.1 Grupa ROBOTY ZIEMNE

Wyliczenie ilości robót:

1672.733 1 672,733000

RAZEM: 1 672,733000 m3

1.1.1.1 Element Wykopy

Wyliczenie ilości robót:

1672.733 1 672,733000

RAZEM: 1 672,733000 m3

1 KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny

Wyliczenie ilości robót:

Usunięcie warstwy ziemi, grubość 0,3*3273.132

warstwy do 30˙cm 981,939600

Roboty ziemne zmechanizowane wraz z 631.476

wywozem urobku 631,476000

Roboty ziemne ręczne, urobek na odkład 59.317 59,317000

RAZEM: 1 672,732600 m3 1 672,733
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<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 KNR 201/126/1 
analogia
KNR 201/126/2 
analogia

Usunięcie warstwy ziemi, grubość warstwy do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=3 273,132081

   Humus - 20_04K_JASIONKA SEFKO (68.326*46.189)+(7.573*15.479)=3 273,132081

wysokośc h=0,30

ilość m2 3 273,132081

RAZEM: 3 273,132081 m2 3 273,132

3 KNR 201/207/2 
(2)
KNR 201/214/4 
(3)

Roboty ziemne zmechanizowane wraz z wywozem urobku

Wyliczenie ilości robót:

wysokośc humus humus=0,3

średnia pikiet p=(203,5+203,8+203,4+203,3+203,2)/5=203,440000

poziom ppp ppp=204,0

poziom stóp, ław poziom=ppp-1,4=202,600000

wysokośc kopania h_z_humus=p-poziom=0,840000

wysokośc kopania z potrąceniem 
humusu

h=p-poziom-humus=0,540000

Grupa przedmiarów m2=1 067,273793

   Roboty liniowe - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

(35.700*2.250)+(24.850*4.491)+(4.158*37.505)+(52.
510*3.560)+(6.250*2.210)+(2.800*25.715)+(2.550*1
1.650)+(33.218*2.018)+(55.560*2.100)+(10.410*2.1
00)+(3.541*1.915)+(8.732*12.020)+(8.738*1.561)+(3
.659*6.384)+(3.430*6.280)=1 026,179793

   Roboty liniowe - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

(2*8.738+2*1.561)+(2*8.732+2*1.516)=41,094000

   

ilość m2*h 576,327848

Grupa przedmiarów m=630,409000

   Skarpy - 20_04K_JASIONKA SEFKO (60.550+4.380+1.718+37.505+62.918+27.925+0.51
7+13.817)+(2*33.150+2*2.241)+(2*27.124+2*1.889)
+(2*55.560+2*27.725)+(2*8.732+2*1.516)+(2*8.738
+2*1.561)+(12.000+1.780+0.321+10.410+1.900+24.
869+1.915+2.459+2.109)+(3.430+6.280+3.430)+(3.
661+6.384+3.659)=630,409000

odejscie o=h*0,60=0,324000

ilość m*h*o*0,5 55,148179

RAZEM: 631,476027 m3 631,476
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4 KNR 201/317/2 
(1)

Roboty ziemne ręczne, urobek na odkład

Wyliczenie ilości robót:

STOPY

Stopa SFb-1

Podkłady, chudy beton C8/10 1.352 1,352000

Stopa SFb-2.1

Podkłady, chudy beton C8/10 0.598 0,598000

Stopa SFb-2.2

Podkłady, chudy beton C8/10 0.598 0,598000

Stopa SFb-3

Podkłady, chudy beton C8/10 7.406 7,406000

Stopa SFb-4

Podkłady, chudy beton C8/10 2.520 2,520000

Stopa SFb-4.1

Podkłady, chudy beton C8/10 0.840 0,840000

Stopa SFb-5

Podkłady, chudy beton C8/10 1.296 1,296000

Stopa SFb-6

Podkłady, chudy beton C8/10 0.756 0,756000

Stopa SFh-1

Podkłady, chudy beton C8/10 8.325 8,325000

Stopa SFh-2

Podkłady, chudy beton C8/10 0.512 0,512000

Stopa SFh-3

Podkłady, chudy beton C8/10 4.620 4,620000

Stopa SFh-3.1

Podkłady, chudy beton C8/10 1.980 1,980000

Stopa SFh-4

Podkłady, chudy beton C8/10 0.050 0,050000

ŁAWY

Ława Ł-1

Podkłady, chudy beton C8/10 0.144 0,144000

BELKI

Belka podwalinowa

Podkłady, chudy beton C8/10 8.505 8,505000

DOKI

Płyta

Podkłady, chudy beton C8/10 16.415 16,415000

ŚCIANA OPOROWA

Ściana oporowa F-1

Podkłady, chudy beton C8/10 3.400 3,400000

RAZEM: 59,317000 m3 59,317
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K.2 Roboty inżynieryjne rowu, w branży sanitarnej

1.1.1.2 Element Zasypanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

402.014 402,014000

RAZEM: 402,014000 m3

5 KNR 201/218/1 
analogia
KNR 201/236/1

Zasypanie materiałem sypki o stopniu zagęszczenia do Is>0,97, gr. 30cm

Wyliczenie ilości robót:

wysokośc humus humus=0,3

średnia pikiet p=(203,5+203,8+203,4+203,3+203,2)/5=203,440000

poziom ppp ppp=204,0

poziom stóp, ław poziom=ppp-1,4=202,600000

wysokośc kopania h_z_humus=p-poziom=0,840000

wysokośc kopania z potrąceniem 
humusu

h=p-poziom-humus=0,540000

Grupa przedmiarów m2=1 067,273793

   Roboty liniowe - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

(35.700*2.250)+(24.850*4.491)+(4.158*37.505)+(52.
510*3.560)+(6.250*2.210)+(2.800*25.715)+(2.550*1
1.650)+(33.218*2.018)+(55.560*2.100)+(10.410*2.1
00)+(3.541*1.915)+(8.732*12.020)+(8.738*1.561)+(3
.659*6.384)+(3.430*6.280)=1 026,179793

   Roboty liniowe - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

(2*8.738+2*1.561)+(2*8.732+2*1.516)=41,094000

   

ilość m2*h 576,327848

Grupa przedmiarów m=630,409000

   Skarpy - 20_04K_JASIONKA SEFKO (60.550+4.380+1.718+37.505+62.918+27.925+0.51
7+13.817)+(2*33.150+2*2.241)+(2*27.124+2*1.889)
+(2*55.560+2*27.725)+(2*8.732+2*1.516)+(2*8.738
+2*1.561)+(12.000+1.780+0.321+10.410+1.900+24.
869+1.915+2.459+2.109)+(3.430+6.280+3.430)+(3.
661+6.384+3.659)=630,409000

odejscie o=h*0,60=0,324000

ilość m*h*o*0,5 55,148179

Grupa przedmiarów m3=229,462000

   STOPY 168.257=168,257000

   ŁAWY 0.711=0,711000

   BELKI 44.888=44,888000

   DOKI 14.606=14,606000

   ŚCIANA OPOROWA 1.000=1,000000

ilośc potrącenia -m3 -229,462000

RAZEM: 402,014027 m3 402,014
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1.2 Grupa FUNDAMENTY

Wyliczenie ilości robót:

2744.050 2 744,050000

RAZEM: 2 744,050000 m2

1.2.1 Grupa STOPY

Wyliczenie ilości robót:

Stopy m3=168,257000

   Stopa SFb-1 7.024=7,024000

   Stopa SFb-2.1 3.098=3,098000

   Stopa SFb-2.2 3.098=3,098000

   Stopa SFb-3 38.086=38,086000

   Stopa SFb-4 12.758=12,758000

   Stopa SFb-4.1 4.253=4,253000

   Stopa SFb-5 6.367=6,367000

   Stopa SFb-6 3.760=3,760000

   Stopa SFh-1 50.715=50,715000

   Stopa SFh-2 2.460=2,460000

   Stopa SFh-3 24.528=24,528000

   Stopa SFh-3.1 11.160=11,160000

   Stopa SFh-4 0.950=0,950000

ilość m3 168,257000

Zbrojenie kg=9,417000

   Stopa SFb-1

   Zbrojenie konstrukcji monolitycznych 
budowli, stal A-IIIN/B500SP

0.365=0,365000

   Stopa SFb-2.1

   Zbrojenie konstrukcji monolitycznych 
budowli, stal A-IIIN/B500SP

0.161=0,161000

   Stopa SFb-2.2

   Zbrojenie konstrukcji monolitycznych 
budowli, stal A-IIIN/B500SP

0.160=0,160000

   Stopa SFb-3

   Zbrojenie konstrukcji monolitycznych 
budowli, stal A-IIIN/B500SP

1.978=1,978000

   Stopa SFb-4

   Zbrojenie konstrukcji monolitycznych 
budowli, stal A-IIIN/B500SP

0.679=0,679000

   Stopa SFb-4.1

   Zbrojenie konstrukcji monolitycznych 
budowli, stal A-IIIN/B500SP

0.227=0,227000

   Stopa SFb-5

   Zbrojenie konstrukcji monolitycznych 
budowli, stal A-IIIN/B500SP

0.356=0,356000

   Stopa SFb-6

   Zbrojenie konstrukcji monolitycznych 
budowli, stal A-IIIN/B500SP

0.221=0,221000

   Stopa SFh-1

   Zbrojenie konstrukcji monolitycznych 
budowli, stal A-IIIN/B500SP

3.487=3,487000

   Stopa SFh-2

   Zbrojenie konstrukcji monolitycznych 
budowli, stal A-IIIN/B500SP

0.094=0,094000

   Stopa SFh-3

   Zbrojenie konstrukcji monolitycznych 
budowli, stal A-IIIN/B500SP

1.093=1,093000

   Stopa SFh-3.1

   Zbrojenie konstrukcji monolitycznych 
budowli, stal A-IIIN/B500SP

0.549=0,549000

   Stopa SFh-4

   Zbrojenie konstrukcji monolitycznych 
budowli, stal A-IIIN/B500SP

0.047=0,047000

wskaźnik w=kg/m3=0,055968

RAZEM: 168,257000 m3

1.2.1.1 Element Stopa SFb-1

Wyliczenie ilości robót:

7.024 7,024000

RAZEM: 7,024000 m3

6 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, chudy beton C8/10
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Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=2,000000

   SFb-1 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)=2,000000

szerokośc s=2,40+0,10*2=2,600000

długość d=2,40+0,10*2=2,600000

wysokość h=0,10

ilość powtarzalna i=schemat=2,000000

ilośc s*d*h*i 1,352000

RAZEM: 1,352000 m3 1,352

7 KNR 202/253/5 
(3)
CZ.P.D

Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=2,000000

   SFb-1 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)=2,000000

szerokośc s=2,40

długość d=2,40

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=2,000000

ilośc s*d*h*i 6,912000

wskaźnik wskaźnik=s*d*h=3,456000

Rdzeń - szerokośc s=0,30

długość d=0,30

wysokość h=0,62

ilośc s*d*h*i 0,111600

RAZEM: 7,023600 m3 7,024

8 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=364,620000

   zestawienie 364,62=364,620000

   

ilość kg/1000 0,364620

RAZEM: 0,364620 t 0,365

1.2.1.2 Element Stopa SFb-2.1

Wyliczenie ilości robót:

3.098 3,098000

RAZEM: 3,098000 m3

9 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, chudy beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=1,000000

   SFb-2.1 - 20_04K_JASIONKA SEFKO 1=1,000000

szerokośc s=2,10+0,10*2=2,300000

długość d=2,40+0,10*2=2,600000

wysokość h=0,10

ilość powtarzalna i=schemat=1,000000

ilośc s*d*h*i 0,598000

RAZEM: 0,598000 m3 0,598

10 KNR 202/253/5 
(3)
CZ.P.D

Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=1,000000

   SFb-2.1 - 20_04K_JASIONKA SEFKO 1=1,000000

szerokośc s=2,10

długość d=2,40

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=1,000000

ilośc s*d*h*i 3,024000

wskaźnik wskaźnik=s*d*h=3,024000

Rdzeń - szerokośc s=0,30

długość d=0,40

wysokość h=0,62

ilośc s*d*h*i 0,074400

RAZEM: 3,098400 m3 3,098
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11 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=160,730000

   zestawienie 3,9+61,27+95,56=160,730000

   

ilość kg/1000 0,160730

RAZEM: 0,160730 t 0,161

1.2.1.3 Element Stopa SFb-2.2

Wyliczenie ilości robót:

3.098 3,098000

RAZEM: 3,098000 m3

12 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, chudy beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=1,000000

   SFb-2.2 - 20_04K_JASIONKA SEFKO 1=1,000000

szerokośc s=2,10+0,10*2=2,300000

długość d=2,40+0,10*2=2,600000

wysokość h=0,10

ilość powtarzalna i=schemat=1,000000

ilośc s*d*h*i 0,598000

RAZEM: 0,598000 m3 0,598

13 KNR 202/253/5 
(3)
CZ.P.D

Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=1,000000

   SFb-2.2 - 20_04K_JASIONKA SEFKO 1=1,000000

szerokośc s=2,10

długość d=2,40

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=1,000000

ilośc s*d*h*i 3,024000

wskaźnik wskaźnik=s*d*h=3,024000

Rdzeń - szerokośc s=0,30

długość d=0,40

wysokość h=0,62

ilośc s*d*h*i 0,074400

RAZEM: 3,098400 m3 3,098

14 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=160,330000

   zestawienie 3,5+61,27+95,56=160,330000

   

ilość kg/1000 0,160330

RAZEM: 0,160330 t 0,160

1.2.1.4 Element Stopa SFb-3

Wyliczenie ilości robót:

38.086 38,086000

RAZEM: 38,086000 m3

15 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, chudy beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=14,000000

   SFb-3 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)
+(1)=14,000000

szerokośc s=2,10+0,10*2=2,300000

długość d=2,10+0,10*2=2,300000

wysokość h=0,10

ilość powtarzalna i=schemat=14,000000

ilośc s*d*h*i 7,406000

RAZEM: 7,406000 m3 7,406
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16 KNR 202/253/5 
(3)
CZ.P.D

Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=14,000000

   SFb-3 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)
+(1)=14,000000

szerokośc s=2,10

długość d=2,10

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=14,000000

ilośc s*d*h*i 37,044000

wskaźnik wskaźnik=s*d*h=2,646000

Rdzeń - szerokośc s=0,30

długość d=0,40

wysokość h=0,62

ilośc s*d*h*i 1,041600

RAZEM: 38,085600 m3 38,086

17 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=1 977,830000

   zestawienie 1977,83=1 977,830000

   

ilość kg/1000 1,977830

RAZEM: 1,977830 t 1,978

1.2.1.5 Element Stopa SFb-4

Wyliczenie ilości robót:

12.758 12,758000

RAZEM: 12,758000 m3

18 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, chudy beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=6,000000

   SFb-4 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)-2=6,000000

szerokośc s=1,80+0,10*2=2,000000

długość d=1,9+0,10*2=2,100000

wysokość h=0,10

ilość powtarzalna i=schemat=6,000000

ilośc s*d*h*i 2,520000

RAZEM: 2,520000 m3 2,520

19 KNR 202/253/4 
(3)
CZ.P.D

Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=6,000000

   SFb-4 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)-2=6,000000

szerokośc s=1,80

długość d=1,90

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=6,000000

ilośc s*d*h*i 12,312000

wskaźnik wskaźnik=s*d*h=2,052000

Rdzeń - szerokośc s=0,30

długość d=0,40

wysokość h=0,62

ilośc s*d*h*i 0,446400

RAZEM: 12,758400 m3 12,758

20 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=679,260000

   zestawienie 679,26=679,260000

   

ilość kg/1000 0,679260

RAZEM: 0,679260 t 0,679
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1.2.1.6 Element Stopa SFb-4.1

Wyliczenie ilości robót:

4.253 4,253000

RAZEM: 4,253000 m3

21 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, chudy beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=2,000000

   SFb-4.1 - 20_04K_JASIONKA SEFKO 2=2,000000

szerokośc s=1,80+0,10*2=2,000000

długość d=1,9+0,10*2=2,100000

wysokość h=0,10

ilość powtarzalna i=schemat=2,000000

ilośc s*d*h*i 0,840000

RAZEM: 0,840000 m3 0,840

22 KNR 202/253/4 
(3)
CZ.P.D

Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=2,000000

   SFb-4.1 - 20_04K_JASIONKA SEFKO 2=2,000000

szerokośc s=1,80

długość d=1,90

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=2,000000

ilośc s*d*h*i 4,104000

wskaźnik wskaźnik=s*d*h=2,052000

Rdzeń - szerokośc s=0,30

długość d=0,40

wysokość h=0,62

ilośc s*d*h*i 0,148800

RAZEM: 4,252800 m3 4,253

23 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=226,550000

   zestawienie 226,55=226,550000

   

ilość kg/1000 0,226550

RAZEM: 0,226550 t 0,227

1.2.1.7 Element Stopa SFb-5

Wyliczenie ilości robót:

6.367 6,367000

RAZEM: 6,367000 m3

24 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, chudy beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=4,000000

   SFb-5 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)+(1)+(1)=4,000000

szerokośc s=1,60+0,10*2=1,800000

długość d=1,6+0,10*2=1,800000

wysokość h=0,10

ilość powtarzalna i=schemat=4,000000

ilośc s*d*h*i 1,296000

RAZEM: 1,296000 m3 1,296
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25 KNR 202/253/3 
(3)
CZ.P.D

Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=4,000000

   SFb-5 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)+(1)+(1)=4,000000

szerokośc s=1,60

długość d=1,60

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=4,000000

ilośc s*d*h*i 6,144000

wskaźnik wskaźnik=s*d*h=1,536000

Rdzeń - szerokośc s=0,30

długość d=0,30

wysokość h=0,62

ilośc s*d*h*i 0,223200

RAZEM: 6,367200 m3 6,367

26 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=356,370000

   zestawienie 356,37=356,370000

   

ilość kg/1000 0,356370

RAZEM: 0,356370 t 0,356

1.2.1.8 Element Stopa SFb-6

Wyliczenie ilości robót:

3.760 3,760000

RAZEM: 3,760000 m3

27 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, chudy beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=2,000000

   SFb-6 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)=2,000000

szerokośc s=1,60+0,10*2=1,800000

długość d=1,9+0,10*2=2,100000

wysokość h=0,10

ilość powtarzalna i=schemat=2,000000

ilośc s*d*h*i 0,756000

RAZEM: 0,756000 m3 0,756

28 KNR 202/253/3 
(3)
CZ.P.D

Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=2,000000

   SFb-6 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)=2,000000

szerokośc s=1,60

długość d=1,90

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=2,000000

ilośc s*d*h*i 3,648000

wskaźnik wskaźnik=s*d*h=1,824000

Rdzeń - szerokośc s=0,30

długość d=0,30

wysokość h=0,62

ilośc s*d*h*i 0,111600

RAZEM: 3,759600 m3 3,760

29 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=221,150000

   zestawienie 221,15=221,150000

   

ilość kg/1000 0,221150

RAZEM: 0,221150 t 0,221
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1.2.1.9 Element Stopa SFh-1

Wyliczenie ilości robót:

50.715 50,715000

RAZEM: 50,715000 m3

30 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, chudy beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=9,000000

   SFh-1 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)=9,000000

szerokośc s=2,30+0,10*2=2,500000

długość d=3,50+0,10*2=3,700000

wysokość h=0,10

ilość powtarzalna i=schemat=9,000000

ilośc s*d*h*i 8,325000

RAZEM: 8,325000 m3 8,325

31 KNR 202/253/5 
(3)
CZ.P.D

Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=9,000000

   SFh-1 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)=9,000000

szerokośc s=2,30

długość d=3,50

wysokość h=0,70

ilość powtarzalna i=schemat=9,000000

ilośc s*d*h*i 50,715000

wskaźnik wskaźnik=s*d*h=5,635000

RAZEM: 50,715000 m3 50,715

32 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=3 486,900000

   rewizja 3486,9=3 486,900000

ilość kg/1000 3,486900

RAZEM: 3,486900 t 3,487

1.2.1.10 Element Stopa SFh-2

Wyliczenie ilości robót:

2.460 2,460000

RAZEM: 2,460000 m3

33 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, chudy beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=2,000000

   SFh-2 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)=2,000000

szerokośc s=1,40+0,10*2=1,600000

długość d=1,40+0,10*2=1,600000

wysokość h=0,10

ilość powtarzalna i=schemat=2,000000

ilośc s*d*h*i 0,512000

RAZEM: 0,512000 m3 0,512

34 KNR 202/253/3 
(3)
CZ.P.D

Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=2,000000

   SFh-2 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)=2,000000

szerokośc s=1,40

długość d=1,40

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=2,000000

ilośc s*d*h*i 2,352000

wskaźnik wskaźnik=s*d*h=1,176000

Rdzeń - szerokośc s=0,30

długość d=0,30

wysokość h=0,60

ilośc s*d*h*i 0,108000

RAZEM: 2,460000 m3 2,460
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35 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=94,210000

   rewizja 94,21=94,210000

ilość kg/1000 0,094210

RAZEM: 0,094210 t 0,094

1.2.1.11 Element Stopa SFh-3

Wyliczenie ilości robót:

24.528 24,528000

RAZEM: 24,528000 m3

36 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, chudy beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=7,000000

   SFh-3 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)=7,000000

szerokośc s=2,00+0,10*2=2,200000

długość d=2,80+0,10*2=3,000000

wysokość h=0,10

ilość powtarzalna i=schemat=7,000000

ilośc s*d*h*i 4,620000

RAZEM: 4,620000 m3 4,620

37 KNR 202/253/5 
(3)
CZ.P.D

Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=7,000000

   SFh-3 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)=7,000000

szerokośc s=2,00

długość d=2,80

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=7,000000

ilośc s*d*h*i 23,520000

wskaźnik wskaźnik=s*d*h=3,360000

Rdzeń - szerokośc s=0,40

długość d=0,60

wysokość h=0,60

ilośc s*d*h*i 1,008000

RAZEM: 24,528000 m3 24,528

38 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=1 093,200000

   rewizja 1093,20=1 093,200000

ilość kg/1000 1,093200

RAZEM: 1,093200 t 1,093

1.2.1.12 Element Stopa SFh-3.1

Wyliczenie ilości robót:

11.160 11,160000

RAZEM: 11,160000 m3

39 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, chudy beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=3,000000

   SFh-3.1 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)+(1)=3,000000

szerokośc s=2,00+0,10*2=2,200000

długość d=2,80+0,10*2=3,000000

wysokość h=0,10

ilość powtarzalna i=schemat=3,000000

ilośc s*d*h*i 1,980000

RAZEM: 1,980000 m3 1,980
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40 KNR 202/253/5 
(3)
CZ.P.D

Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=3,000000

   SFh-3.1 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)+(1)=3,000000

szerokośc s=2,00

długość d=2,80

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=3,000000

ilośc s*d*h*i 10,080000

wskaźnik wskaźnik=s*d*h=3,360000

Rdzeń - szerokośc s=0,40

długość d=0,60

wysokość h=1,5

ilośc s*d*h*i 1,080000

RAZEM: 11,160000 m3 11,160

41 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=548,500000

   zestawienie 548,5=548,500000

   

ilość kg/1000 0,548500

RAZEM: 0,548500 t 0,549

1.2.1.13 Element Stopa SFh-4

Wyliczenie ilości robót:

0.950 0,950000

RAZEM: 0,950000 m3

42 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, chudy beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=2,000000

   SFh-4 - 20_04K_JASIONKA SEFKO 2=2,000000

szerokośc s=0,50

długość d=0,50

wysokość h=0,10

ilość powtarzalna i=schemat=2,000000

ilośc s*d*h*i 0,050000

RAZEM: 0,050000 m3 0,050

43 KNR 202/253/1 
(3)
CZ.P.D

Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=4,000000

   SFh-4 - 20_04K_JASIONKA SEFKO 4=4,000000

szerokośc s=0,50

długość d=0,50

wysokość h=0,40

ilość powtarzalna i=schemat=4,000000

ilośc s*d*h*i 0,400000

Rdzeń - szerokośc s=0,25

długość d=0,25

wysokość h=1,10

ilośc redzenie na stopach SFh-3 s*d*h*i 0,275000

Ilosc podsatwowa rdzeni s*d*h*i 0,275000

RAZEM: 0,950000 m3 0,950

44 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=47,180000

   zestawienie 23,59*2=47,180000

   

ilość kg/1000 0,047180

RAZEM: 0,047180 t 0,047
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1.2.2 Grupa ŁAWY

Wyliczenie ilości robót:

Ława Ł-1 0.711 0,711000

RAZEM: 0,711000 m3

1.2.2.1 Element Ława Ł-1

Wyliczenie ilości robót:

0.360 0,360000

1.404*0,25 0,351000

RAZEM: 0,711000 m3

45 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, chudy beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=1,000000

   Ława - 20_04K_JASIONKA SEFKO 1=1,000000

szerokośc s=0,60+0,10*2=0,800000

długość d=1,80

wysokość h=0,10

ilość powtarzalna i=schemat=1,000000

ilośc s*d*h*i 0,144000

RAZEM: 0,144000 m3 0,144

46 KNR 202/252/1 
(3)
CZ.P.D

Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=1,000000

   Ława - 20_04K_JASIONKA SEFKO 1=1,000000

szerokośc s=0,60

długość d=1,50

wysokość h=0,40

ilość powtarzalna i=schemat=1,000000

ilośc s*d*h*i 0,360000

RAZEM: 0,360000 m3 0,360

47 KNR 202/255/1 
(3)
KNR 202/255/5 
(3)
CZ.P.D

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25, gr. 25cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=1,000000

   Ława - 20_04K_JASIONKA SEFKO 1=1,000000

szerokośc s=0,25

długość d=1,8

wysokość h=0,78

ilość powtarzalna i=schemat=1,000000

ilośc d*h*i 1,404000

RAZEM: 1,404000 m2 1,404

48 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=54,800000

   zestawienie 54,80=54,800000

   

ilość kg/1000 0,054800

RAZEM: 0,054800 t 0,055
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1.2.3 Grupa BELKI

Wyliczenie ilości robót:

Ława Ł-1 44.888 44,888000

RAZEM: 44,888000 m3

1.2.3.1 Element Belka podwalinowa

Wyliczenie ilości robót:

179.550*0,25 44,887500

RAZEM: 44,887500 m3

49 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, chudy beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

szerokośc s=0,25+0,10*2=0,450000

długość d=189,00

wysokość h=0,10

ilość powtarzalna i=1

ilośc s*d*h*i 8,505000

RAZEM: 8,505000 m3 8,505

50 KNR 202/255/1 
(3)
KNR 202/255/5 
(3)
CZ.P.D

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25, gr. 25cm

Wyliczenie ilości robót:

szerokośc s=0,25

długość d=189,00

wysokość h=0,95

ilość powtarzalna i=1

ilośc d*h*i 179,550000

RAZEM: 179,550000 m2 179,550

51 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=2 181,040000

   zestawienie 2181,04=2 181,040000

   

ilość kg/1000 2,181040

RAZEM: 2,181040 t 2,181

1.2.4 Grupa DOKI

Wyliczenie ilości robót:

Płyta 5.794 5,794000

Ściany 8.812 8,812000

RAZEM: 14,606000 m3

1.2.4.1 Element Płyta

Wyliczenie ilości robót:

5.794 5,794000

RAZEM: 5,794000 m3

52 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, chudy beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

szerokośc s=3,40

długość d=2,84

wysokośc h=0,85

ilośc powtarzalna i=2

ilośc s*d*h*i 16,415200

RAZEM: 16,415200 m3 16,415

53 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

szerokośc s=3,40

długość d=2,84

wysokośc h=0,30

ilośc powtarzalna i=2

ilośc s*d*h*i 5,793600

RAZEM: 5,793600 m3 5,794
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1.2.4.2 Element Ściany

Wyliczenie ilości robót:

Ściany żelbetowe w deskowaniu 0,5*3.672

systemowym, beton C20/25, gr. 40cm 1,836000

Ściany żelbetowe w deskowaniu 0,25*4.148

systemowym, beton C20/25, gr. 25cm 1,037000

Ściany żelbetowe w deskowaniu 0,2*6.134

systemowym, beton C20/25, gr. 20cm 1,226800

Ściany żelbetowe w deskowaniu 0,68*6.930

systemowym, beton C20/25, gr. 68,5cm 4,712400

RAZEM: 8,812200 m3

54 KNR 202/255/1 
(3)
KNR 202/255/5 
(3)
CZ.P.D

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25, gr. 40cm

Wyliczenie ilości robót:

szerokośc s=0,40

długość d=3,40

wysokośc h=0,54

ilośc powtarzalna i=2

ilośc d*h*i 3,672000

RAZEM: 3,672000 m2 3,672

55 KNR 202/255/1 
(3)
KNR 202/255/5 
(3)
CZ.P.D

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25, gr. 25cm

Wyliczenie ilości robót:

szerokośc s=0,25

długość d=3,40

wysokośc h=0,61

ilośc powtarzalna i=2

ilośc d*h*i 4,148000

RAZEM: 4,148000 m2 4,148

56 KNR 202/255/1 
(3)
KNR 202/255/5 
(3)
CZ.P.D

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25, gr. 20cm

Wyliczenie ilości robót:

szerokośc s=0,25

długość d=2,84*2=5,680000

wysokośc h=0,54

ilośc powtarzalna i=2

ilośc d*h*i 6,134400

RAZEM: 6,134400 m2 6,134

57 KNR 202/255/1 
(3)
KNR 202/255/5 
(3)
CZ.P.D

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25, gr. 68,5cm

Wyliczenie ilości robót:

szerokośc s=0,685

długość d=2,84*2=5,680000

wysokośc h=0,61

ilośc powtarzalna i=2

ilośc d*h*i 6,929600

RAZEM: 6,929600 m2 6,930
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1.2.4.3 Element Zbrojenie

Wyliczenie ilości robót:

1.144 1,144000

RAZEM: 1,144000 t

58 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=1 143,970000

   zestawienie 1143,97=1 143,970000

   

ilość kg/1000 1,143970

RAZEM: 1,143970 t 1,144

1.2.4.4 Element Konstrukcja profilowa

Wyliczenie ilości robót:

0.162 0,162000

RAZEM: 0,162000 t

59 KNNR 7/206/2
KNNR 7/904/3 
(1)

Konstrukcje stali profilowej wg zestawienia dla doków; Malowanie konstrukcji farbami 
antykorozyjnymi

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=162,000000

   dok 1 81=81,000000

   dok 2 81=81,000000

   

ilość kg/1000 0,162000

RAZEM: 0,162000 t 0,162

1.2.5 Grupa ŚCIANA OPOROWA

1.2.5.1 Element Ściana oporowa F-1

Wyliczenie ilości robót:

10.200 10,200000

41.000*0,25 10,250000

RAZEM: 20,450000 m3

60 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, chudy beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=2,000000

   Ściana oporowa - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

2=2,000000

szerokośc s=1,50+0,10*2=1,700000

długość d=10,00

wysokość h=0,10

ilość powtarzalna i=schemat=2,000000

ilośc s*d*h*i 3,400000

RAZEM: 3,400000 m3 3,400

61 KNR 202/252/4 
(3)
CZ.P.D

Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25 W8

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=2,000000

   Ściana oporowa - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

2=2,000000

szerokośc s=1,50+0,10*2=1,700000

długość d=10,00

wysokość h=0,30

ilość powtarzalna i=schemat=2,000000

ilośc s*d*h*i 10,200000

RAZEM: 10,200000 m3 10,200
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62 KNR 202/255/1 
(3)
KNR 202/255/5 
(3)
CZ.P.D

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25, gr. 25cm W8

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=2,000000

   Ściana oporowa - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

2=2,000000

szerokośc s=0,25

długość d=10,0

wysokość h=2,30+0,15-0,40=2,050000

ilość powtarzalna i=schemat=2,000000

ilośc d*h*i 41,000000

RAZEM: 41,000000 m2 41,000

63 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=1 134,200000

   zestawienie 1134,20=1 134,200000

   

ilość kg/1000 1,134200

RAZEM: 1,134200 t 1,134

1.2.6 Grupa KANAŁ TRAFO

Wyliczenie ilości robót:

Płyta 0.907 0,907000

Ściany 0.999 0,999000

RAZEM: 1,906000 m3

1.2.6.1 Element Płyta

Wyliczenie ilości robót:

0.907 0,907000

RAZEM: 0,907000 m3

64 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, pospółka zagęszczona do ls>0,97, gr 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

Kanał elektryczny - Rzut parteru m2=(4,75+0,15+0,15+0,69+0,15+0,10*2)*(0,15+0,47
+0,15+0,10*2)=5,907300

wysokośc h=0,30

ilość m2*h 1,772190

RAZEM: 1,772190 m3 1,772

65 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

Kanał elektryczny - Rzut parteru m2=(4,75+0,15+0,15+0,69+0,15+0,10*2)*(0,15+0,47
+0,15+0,10*2)=5,907300

wysokośc h=0,10

ilość m2*h 0,590730

RAZEM: 0,590730 m3 0,591

66 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Kanał elektryczny - Rzut parteru m2=(4,75+0,15+0,15+0,69+0,15)*(0,15+0,47+0,15)=
4,535300

wysokośc h=0,20

ilość m2*h 0,907060

RAZEM: 0,907060 m3 0,907
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1.2.6.2 Element Ściany

Wyliczenie ilości robót:

6.660*0,15 0,999000

RAZEM: 0,999000 m3

67 KNR 202/255/1 
(3)
Kalkulacja 
indywidualna

Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, (grubość 10˙cm) 
wysokość do 4.0˙m, wariant˙III wykonania - C25/30

Wyliczenie ilości robót:

szerokośc s=0,15

Kanał elektryczny - Rzut parteru d=(4,75+0,15+0,15+0,69+0,15)*2+(0,15+0,47+0,15)*
2=13,320000

wysokość h=0,50

ilość powtarzala i=1

ilośc d*h*i 6,660000

RAZEM: 6,660000 m2 6,660

1.2.6.3 Element Zbrojenie

68 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=80,000000

   80=80,000000

ilość (0.907+0.999)*kg/1000 0,152480

RAZEM: 0,152480 t 0,152

1.2.6.4 Element Przepust

69 KNNR 5/113/2 
analogia

Rury ochronne, z PVC,  Fi 160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4*0,8+1*0,8 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,000

1.2.6.5 Element Przykrycia

70 KNR 202/1217/5
analogia

Obramienia z kątownika 40x40x4˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Kanał elektryczny - Rzut parteru d=(4,75+0,15+0,15+0,69+0,15)*2+(0,15+0,47+0,15)*
2=13,320000

ilośc d 13,320000

RAZEM: 13,320000 m 13,320

71 KNR 202/1216/1
analogia

Nakrywy kanałów z blachy

Wyliczenie ilości robót:

Kanał elektryczny - Rzut parteru m2=(4,75+0,15+0,15+0,69+0,15)*(0,15+0,47+0,15)=
4,535300

ilość m2 4,535300

RAZEM: 4,535300 m2 4,535
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1.3 Grupa NADZIEMIE

Wyliczenie ilości robót:

2744.050 2 744,050000

RAZEM: 2 744,050000 m2

1.3.1 Grupa SŁUPY

Wyliczenie ilości robót:

Słup S1.2 8.396 8,396000

Słup S1.3 2.651 2,651000

Słup S1.4 0.442 0,442000

Słup S1.4 0.884 0,884000

Słup S1.6 1.381 1,381000

Słup S1.7 0.520 0,520000

Słup S1.8 0.527 0,527000

Słup S1.9 1.465 1,465000

Słup S2.1 3.906 3,906000

Słup S2.2 3.694 3,694000

Słup S2.3 2.734 2,734000

Słup S2.4 0.814 0,814000

Słup S2.5 1.223 1,223000

Słup S2.6 0.460 0,460000

Słup S1 25.506 25,506000

RAZEM: 54,603000 m3

1.3.1.1 Element Słup S1.2

Wyliczenie ilości robót:

8.396 8,396000

RAZEM: 8,396000 m3

72 KNR 202/258/8 
(3)
CZ.P.D

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25 - [11.5-13.5˙m/m2]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=19,000000

   Słup S1.2 - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)
+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)=19,000000

   

szerokość s=0,30

długość d=0,30

ilość powtarzalna i=schemat=19,000000

wysokość h=4,73+0,18=4,910000

wskaźnik w=(s*2+d*2)/(s*d)=13,333333

ilość s*d*i*h 8,396100

RAZEM: 8,396100 m3 8,396

73 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=1 258,300000

   zestawienie 1258,3=1 258,300000

   

ilość kg/1000 1,258300

RAZEM: 1,258300 t 1,258

1.3.1.2 Element Słup S1.3

Wyliczenie ilości robót:

2.651 2,651000

RAZEM: 2,651000 m3

74 KNR 202/258/8 
(3)
CZ.P.D

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25 - [11.5-13.5˙m/m2]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=6,000000

   Słup S1.3 - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)=6,000000

   

szerokość s=0,30

długość d=0,30

ilość powtarzalna i=schemat=6,000000

wysokość h=4,73+0,18=4,910000

wskaźnik w=(s*2+d*2)/(s*d)=13,333333

ilość s*d*i*h 2,651400

RAZEM: 2,651400 m3 2,651
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75 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=402,600000

   zestawienie 402,6=402,600000

   

ilość kg/1000 0,402600

RAZEM: 0,402600 t 0,403

1.3.1.3 Element Słup S1.4

Wyliczenie ilości robót:

0.442 0,442000

RAZEM: 0,442000 m3

76 KNR 202/258/8 
(3)
CZ.P.D

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25 - [11.5-13.5˙m/m2]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=1,000000

   Słup S1.4 - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

1=1,000000

   

szerokość s=0,30

długość d=0,30

ilość powtarzalna i=schemat=1,000000

wysokość h=4,73+0,18=4,910000

wskaźnik w=(s*2+d*2)/(s*d)=13,333333

ilość s*d*i*h 0,441900

RAZEM: 0,441900 m3 0,442

77 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=66,070000

   zestawienie 66,07=66,070000

   

ilość kg/1000 0,066070

RAZEM: 0,066070 t 0,066

1.3.1.4 Element Słup S1.4

Wyliczenie ilości robót:

0.884 0,884000

RAZEM: 0,884000 m3

78 KNR 202/258/8 
(3)
CZ.P.D

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25 - [11.5-13.5˙m/m2]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=2,000000

   Słup S1.5 - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

(1)+(1)=2,000000

   

szerokość s=0,30

długość d=0,30

ilość powtarzalna i=schemat=2,000000

wysokość h=4,73+0,18=4,910000

wskaźnik w=(s*2+d*2)/(s*d)=13,333333

ilość s*d*i*h 0,883800

RAZEM: 0,883800 m3 0,884

79 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=172,000000

   zestawienie 172,00=172,000000

   

ilość kg/1000 0,172000

RAZEM: 0,172000 t 0,172
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1.3.1.5 Element Słup S1.6

Wyliczenie ilości robót:

1.381 1,381000

RAZEM: 1,381000 m3

80 KNR 202/258/8 
(3)
CZ.P.D

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25 - [11.5-13.5˙m/m2]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=3,000000

   Słup S1.6 - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

(1)+(1)+(1)=3,000000

   

szerokość s=(0,30+0,325)/2=0,312500

długość d=0,30

ilość powtarzalna i=schemat=3,000000

wysokość h=4,73+0,18=4,910000

wskaźnik w=(s*2+d*2)/(s*d)=13,066667

ilość s*d*i*h 1,380938

RAZEM: 1,380938 m3 1,381

81 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=199,300000

   zestawienie 199,3=199,300000

   

ilość kg/1000 0,199300

RAZEM: 0,199300 t 0,199

1.3.1.6 Element Słup S1.7

Wyliczenie ilości robót:

0.520 0,520000

RAZEM: 0,520000 m3

82 KNR 202/258/8 
(3)
CZ.P.D

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25 - [11.5-13.5˙m/m2]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=1,000000

   Słup S1.7 - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

1=1,000000

   

szerokość s=(0,30+0,406)/2=0,353000

długość d=0,30

ilość powtarzalna i=schemat=1,000000

wysokość h=4,73+0,18=4,910000

wskaźnik w=(s*2+d*2)/(s*d)=12,332389

ilość s*d*i*h 0,519969

RAZEM: 0,519969 m3 0,520

83 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=67,800000

   zestawienie 67,8=67,800000

   

ilość kg/1000 0,067800

RAZEM: 0,067800 t 0,068
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1.3.1.7 Element Słup S1.8

Wyliczenie ilości robót:

0.527 0,527000

RAZEM: 0,527000 m3

84 KNR 202/258/8 
(3)
CZ.P.D

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25 - [11.5-13.5˙m/m2]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=2,000000

   Słup S1.8 - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

1+1=2,000000

   

szerokość s=0,30

długość d=0,30

ilość powtarzalna i=schemat=2,000000

wysokość h=2,75+0,18=2,930000

wskaźnik w=(s*2+d*2)/(s*d)=13,333333

ilość s*d*i*h 0,527400

RAZEM: 0,527400 m3 0,527

85 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=39,100000

   zestawienie 39,1=39,100000

   

ilość kg/1000 0,039100

RAZEM: 0,039100 t 0,039

1.3.1.8 Element Słup S1.9

Wyliczenie ilości robót:

1.465 1,465000

RAZEM: 1,465000 m3

86 KNR 202/258/9 
(3)
CZ.P.D

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25 - [13.5-16.5˙m/m2]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=8,000000

   Słup S1.9 - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

(1+1+1+1)+(1+1+1+1)=8,000000

   

szerokość s=0,25

długość d=0,25

ilość powtarzalna i=schemat=8,000000

wysokość h=2,75+0,18=2,930000

wskaźnik w=(s*2+d*2)/(s*d)=16,000000

ilość s*d*i*h 1,465000

RAZEM: 1,465000 m3 1,465

87 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=175,800000

   zestawienie 1.465*120=175,800000

   

ilość kg/1000 0,175800

RAZEM: 0,175800 t 0,176
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1.3.1.9 Element Słup S2.1

Wyliczenie ilości robót:

3.906 3,906000

RAZEM: 3,906000 m3

88 KNR 202/258/8 
(3)
CZ.P.D

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25 - [11.5-13.5˙m/m2]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=10,000000

   Słup S2.1 - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)=10,000000

   

szerokość s=0,30

długość d=0,30

ilość powtarzalna i=schemat=10,000000

wysokość h=9,07-4,73=4,340000

wskaźnik w=(s*2+d*2)/(s*d)=13,333333

ilość s*d*i*h 3,906000

RAZEM: 3,906000 m3 3,906

89 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=512,400000

   zestawienie 512,4=512,400000

   

ilość kg/1000 0,512400

RAZEM: 0,512400 t 0,512

1.3.1.10 Element Słup S2.2

Wyliczenie ilości robót:

3.694 3,694000

RAZEM: 3,694000 m3

90 KNR 202/258/8 
(3)
CZ.P.D

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25 - [11.5-13.5˙m/m2]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=9,000000

   Słup S2.2 - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)=9,000000

   

szerokość s=0,30

długość d=0,30

ilość powtarzalna i=schemat=9,000000

wysokość h=9,29-4,73=4,560000

wskaźnik w=(s*2+d*2)/(s*d)=13,333333

ilość s*d*i*h 3,693600

RAZEM: 3,693600 m3 3,694

91 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=531,600000

   zestawienie 531,6=531,600000

   

ilość kg/1000 0,531600

RAZEM: 0,531600 t 0,532

92 KNNR 7/206/2
KNNR 7/904/3 
(1)

Konstrukcje stali profilowe wg zestawienia  - Marki MS2; Malowanie konstrukcji farbami 
antykorozyjnymi

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=126,000000

   9*14=126,000000

ilość kg/1000 0,126000

RAZEM: 0,126000 t 0,126
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1.3.1.11 Element Słup S2.3

Wyliczenie ilości robót:

2.734 2,734000

RAZEM: 2,734000 m3

93 KNR 202/258/8 
(3)
CZ.P.D

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25 - [11.5-13.5˙m/m2]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=7,000000

   Słup S2.3 - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1+1)=7,000000

   

szerokość s=0,30

długość d=0,30

ilość powtarzalna i=schemat=7,000000

wysokość h=9,07-4,73=4,340000

wskaźnik w=(s*2+d*2)/(s*d)=13,333333

ilość s*d*i*h 2,734200

RAZEM: 2,734200 m3 2,734

94 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=364,700000

   zestawienie 364,7=364,700000

   

ilość kg/1000 0,364700

RAZEM: 0,364700 t 0,365

1.3.1.12 Element Słup S2.4

Wyliczenie ilości robót:

0.814 0,814000

RAZEM: 0,814000 m3

95 KNR 202/258/8 
(3)
CZ.P.D

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25 - [11.5-13.5˙m/m2]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=2,000000

   Słup S2.4 - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

(1)+(1)=2,000000

   

szerokość s=0,30

długość d=0,30

ilość powtarzalna i=schemat=2,000000

wysokość h=9,25-4,73=4,520000

wskaźnik w=(s*2+d*2)/(s*d)=13,333333

ilość s*d*i*h 0,813600

RAZEM: 0,813600 m3 0,814

96 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=153,500000

   zestawienie 153,5=153,500000

   

ilość kg/1000 0,153500

RAZEM: 0,153500 t 0,154

97 KNNR 7/206/2
KNNR 7/904/3 
(1)

Konstrukcje stali profilowe wg zestawienia  - Marki MS2

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=28,000000

   2*14=28,000000

ilość kg/1000 0,028000

RAZEM: 0,028000 t 0,028
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1.3.1.13 Element Słup S2.5

Wyliczenie ilości robót:

1.223 1,223000

RAZEM: 1,223000 m3

98 KNR 202/258/8 
(3)
CZ.P.D

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25 - [11.5-13.5˙m/m2]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=3,000000

   Słup S2.5 - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

(1)+(1)+(1)=3,000000

   

szerokość s=(0,30+0,326)/2=0,313000

długość d=0,30

ilość powtarzalna i=schemat=3,000000

wysokość h=9,07-4,73=4,340000

wskaźnik w=(s*2+d*2)/(s*d)=13,056443

ilość s*d*i*h 1,222578

RAZEM: 1,222578 m3 1,223

99 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=364,700000

   zestawienie 364,7=364,700000

   

ilość kg/1000 0,364700

RAZEM: 0,364700 t 0,365

1.3.1.14 Element Słup S2.6

Wyliczenie ilości robót:

0.460 0,460000

RAZEM: 0,460000 m3

100 KNR 202/258/8 
(3)
CZ.P.D

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25 - [11.5-13.5˙m/m2]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=1,000000

   Słup S2.6 - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

(1)=1,000000

   

szerokość s=(0,30+0,406)/2=0,353000

długość d=0,30

ilość powtarzalna i=schemat=1,000000

wysokość h=9,07-4,73=4,340000

wskaźnik w=(s*2+d*2)/(s*d)=12,332389

ilość s*d*i*h 0,459606

RAZEM: 0,459606 m3 0,460

101 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=52,600000

   zestawienie 52,6=52,600000

   

ilość kg/1000 0,052600

RAZEM: 0,052600 t 0,053

1.3.1.15 Element Słup S1

Wyliczenie ilości robót:

25.506 25,506000

RAZEM: 25,506000 m3

102 KNR 202/351/2
KNR 202/258/5 
(3)
CZ.P.D
KNR 202/290/4+
3

Słup żelbetowy prefabrykowany S-1

element 9,000
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103 KNNR 7/206/2
KNNR 7/904/3 
(1)

Konstrukcje podparć - Marka M1; Malowanie konstrukcji farbami antykorozyjnymi

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=181,800000

   181,8=181,800000

ilość kg/1000 0,181800

RAZEM: 0,181800 t 0,182

104 KNNR 7/206/2
KNNR 7/904/3 
(1)

Konstrukcje podparć - rura stalowa RS1; Malowanie konstrukcji farbami antykorozyjnymi

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=48,693600

   (0,20+0,40+0,20)*6,763*9=48,693600

ilość kg/1000 0,048694

RAZEM: 0,048694 t 0,049

105 DC 191/219/1 Wykonanie podlewek o grubości 5 mm dla SFh-1

Wyliczenie ilości robót:

0,40*0,65*9 2,340000

RAZEM: 2,340000 m2 2,340

1.3.2 Grupa BELKI

Wyliczenie ilości robót:

Podciąg P1 10.388 10,388000

Podciąg P1.1 1.539 1,539000

Podciąg P2 2.192 2,192000

Podciąg P3 1.971 1,971000

Podciąg P4 2.979 2,979000

Podciąg P5 2.798 2,798000

Podciąg P6 1.901 1,901000

Podciąg P7 1.901 1,901000

Podciąg P8 1.229 1,229000

Podciąg P9 0.597 0,597000

Podciąg P10 2.987 2,987000

Podciąg P11 2.987 2,987000

Podciąg P12 6.924 6,924000

Podciąg P13 25.347 25,347000

Podciąg P14 12.396 12,396000

Podciąg P15 6.153 6,153000

Podciąg P16 5.592 5,592000

Podciąg P17 0.324 0,324000

Podciąg P18 0.225 0,225000

RAZEM: 90,430000 m3

1.3.2.1 Element Podciąg P1

Wyliczenie ilości robót:

10.388 10,388000

RAZEM: 10,388000 m3

106 KNR 202/262/1 
(3)
CZ.P.D

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym - [do 8˙(m/m2)], beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=9,000000

   Podciąg P1 - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1+1+1)=9,000000

   

szerokość s=0,30

wysokość h=0,45

długość d=8,55

ilość powtarzalna i=schemat=9,000000

wskaźnik w=(s*1+h*2-0,20*2)/(s*h)=5,925926

ilość s*h*d*i 10,388250

RAZEM: 10,388250 m3 10,388

107 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=981,960000

   zestawienie 981,96=981,960000

   

ilość kg/1000 0,981960

RAZEM: 0,981960 t 0,982
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1.3.2.2 Element Podciąg P1.1

Wyliczenie ilości robót:

1.539 1,539000

RAZEM: 1,539000 m3

108 KNR 202/262/1 
(3)
CZ.P.D

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym - [do 8˙(m/m2)], beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=1,000000

   Podciąg P1.1 - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

(1)=1,000000

   

szerokość s=0,30

wysokość h=0,60

długość d=8,55

ilość powtarzalna i=schemat=1,000000

wskaźnik w=(s*1+h*2-0,20*2)/(s*h)=6,111111

ilość s*h*d*i 1,539000

RAZEM: 1,539000 m3 1,539

109 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=112,740000

   zestawienie 112,74=112,740000

   

ilość kg/1000 0,112740

RAZEM: 0,112740 t 0,113

1.3.2.3 Element Podciąg P2

Wyliczenie ilości robót:

2.192 2,192000

RAZEM: 2,192000 m3

110 KNR 202/262/1 
(3)
CZ.P.D

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym - [do 8˙(m/m2)], beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=2,000000

   Podciąg P2 - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

1+1=2,000000

   

szerokość s=0,30

wysokość h=0,45

długość d=8,12

ilość powtarzalna i=schemat=2,000000

wskaźnik w=(s*1+h*2-0,20*2)/(s*h)=5,925926

ilość s*h*d*i 2,192400

RAZEM: 2,192400 m3 2,192

111 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=208,190000

   zestawienie 208,19=208,190000

   

ilość kg/1000 0,208190

RAZEM: 0,208190 t 0,208
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1.3.2.4 Element Podciąg P3

Wyliczenie ilości robót:

1.971 1,971000

RAZEM: 1,971000 m3

112 KNR 202/262/1 
(3)
CZ.P.D

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym - [do 8˙(m/m2)], beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=2,000000

   Podciąg P3 - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

1+1=2,000000

   

szerokość s=0,30

wysokość h=0,45

długość d=7,30

ilość powtarzalna i=schemat=2,000000

wskaźnik w=(s*1+h*2-0,20*2)/(s*h)=5,925926

ilość s*h*d*i 1,971000

RAZEM: 1,971000 m3 1,971

113 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=183,760000

   zestawienie 183,76=183,760000

   

ilość kg/1000 0,183760

RAZEM: 0,183760 t 0,184

1.3.2.5 Element Podciąg P4

Wyliczenie ilości robót:

2.979 2,979000

RAZEM: 2,979000 m3

114 KNR 202/262/1 
(3)
CZ.P.D

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym - [do 8˙(m/m2)], beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=2,000000

   Podciąg P4 - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

1+1=2,000000

   

szerokość s=0,30

wysokość h=0,70

długość d=7,093

ilość powtarzalna i=schemat=2,000000

wskaźnik w=(s*1+h*2-0,20*2)/(s*h)=6,190476

ilość s*h*d*i 2,979060

RAZEM: 2,979060 m3 2,979

115 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=328,300000

   zestawienie 328,30=328,300000

   

ilość kg/1000 0,328300

RAZEM: 0,328300 t 0,328
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1.3.2.6 Element Podciąg P5

Wyliczenie ilości robót:

2.798 2,798000

RAZEM: 2,798000 m3

116 KNR 202/262/1 
(3)
CZ.P.D

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym - [do 8˙(m/m2)], beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=2,000000

   Podciąg P5 - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

(1)+(1)=2,000000

   

szerokość s=0,30

wysokość h=0,70

długość d=6,661

ilość powtarzalna i=schemat=2,000000

wskaźnik w=(s*1+h*2-0,20*2)/(s*h)=6,190476

ilość s*h*d*i 2,797620

RAZEM: 2,797620 m3 2,798

117 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=293,340000

   zestawienie 293,34=293,340000

   

ilość kg/1000 0,293340

RAZEM: 0,293340 t 0,293

1.3.2.7 Element Podciąg P6

Wyliczenie ilości robót:

1.901 1,901000

RAZEM: 1,901000 m3

118 KNR 202/262/1 
(3)
CZ.P.D

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym - [do 8˙(m/m2)], beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=1,000000

   Podciąg P6 - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

1=1,000000

   

szerokość s=0,30

wysokość h=0,70

długość d=9,05

ilość powtarzalna i=schemat=1,000000

wskaźnik w=(s*1+h*2-0,20*1)/(s*h)=7,142857

ilość s*h*d*i 1,900500

RAZEM: 1,900500 m3 1,901

119 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=126,100000

   zestawienie 126,1=126,100000

   

ilość kg/1000 0,126100

RAZEM: 0,126100 t 0,126
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1.3.2.8 Element Podciąg P7

Wyliczenie ilości robót:

1.901 1,901000

RAZEM: 1,901000 m3

120 KNR 202/262/1 
(3)
CZ.P.D

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym - [do 8˙(m/m2)], beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=1,000000

   Podciąg P7 - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

1=1,000000

   

szerokość s=0,30

wysokość h=0,70

długość d=9,05

ilość powtarzalna i=schemat=1,000000

wskaźnik w=(s*1+h*2-0,20*1)/(s*h)=7,142857

ilość s*h*d*i 1,900500

RAZEM: 1,900500 m3 1,901

121 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=123,300000

   zestawienie 123,3=123,300000

   

ilość kg/1000 0,123300

RAZEM: 0,123300 t 0,123

1.3.2.9 Element Podciąg P8

Wyliczenie ilości robót:

1.229 1,229000

RAZEM: 1,229000 m3

122 KNR 202/262/1 
(3)
CZ.P.D

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym - [do 8˙(m/m2)], beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=1,000000

   Podciąg P8 - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

1=1,000000

   

szerokość s=0,325

wysokość h=0,60

długość d=6,30

ilość powtarzalna i=schemat=1,000000

wskaźnik w=(s*1+h*2-0,20*2)/(s*h)=5,769231

ilość s*h*d*i 1,228500

RAZEM: 1,228500 m3 1,229

123 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=101,890000

   zestawienie 101,89=101,890000

   

ilość kg/1000 0,101890

RAZEM: 0,101890 t 0,102
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1.3.2.10 Element Podciąg P9

Wyliczenie ilości robót:

0.597 0,597000

RAZEM: 0,597000 m3

124 KNR 202/262/1 
(3)
CZ.P.D

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym - [do 8˙(m/m2)], beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=1,000000

   Podciąg P9 - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

1=1,000000

   

szerokość s=0,25

wysokość h=0,45

długość d=5,31

ilość powtarzalna i=schemat=1,000000

wskaźnik w=(s*1+h*2-0,20*2)/(s*h)=6,666667

ilość s*h*d*i 0,597375

RAZEM: 0,597375 m3 0,597

125 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=60,800000

   zestawienie 60,8=60,800000

   

ilość kg/1000 0,060800

RAZEM: 0,060800 t 0,061

1.3.2.11 Element Podciąg P10

Wyliczenie ilości robót:

2.987 2,987000

RAZEM: 2,987000 m3

126 KNR 202/262/1 
(3)
CZ.P.D

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym - [do 8˙(m/m2)], beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=1,000000

   Podciąg P10 - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

1=1,000000

   

szerokość s=0,30

wysokość h=0,70+0,40=1,100000

długość d=9,05

ilość powtarzalna i=schemat=1,000000

wskaźnik w=(s*1+h*2-0,20*1)/(s*h)=6,969697

ilość s*h*d*i 2,986500

RAZEM: 2,986500 m3 2,987

127 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=101,890000

   zestawienie 101,89=101,890000

   

ilość kg/1000 0,101890

RAZEM: 0,101890 t 0,102
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1.3.2.12 Element Podciąg P11

Wyliczenie ilości robót:

2.987 2,987000

RAZEM: 2,987000 m3

128 KNR 202/262/1 
(3)
CZ.P.D

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym - [do 8˙(m/m2)], beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=1,000000

   Podciąg P11 - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

1=1,000000

   

szerokość s=0,30

wysokość h=0,70+0,40=1,100000

długość d=9,05

ilość powtarzalna i=schemat=1,000000

wskaźnik w=(s*1+h*2-0,20*1)/(s*h)=6,969697

ilość s*h*d*i 2,986500

RAZEM: 2,986500 m3 2,987

129 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=142,170000

   zestawienie 142,17=142,170000

   

ilość kg/1000 0,142170

RAZEM: 0,142170 t 0,142

1.3.2.13 Element Podciąg P12

Wyliczenie ilości robót:

6.924 6,924000

RAZEM: 6,924000 m3

130 KNR 202/262/2 
(3)
CZ.P.D

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym - [do 10˙(m/m2)], beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=1,000000

   Podciąg P12 - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

(1)=1,000000

   

szerokość s=0,20

wysokość h=0,60

długość d=57,70

ilość powtarzalna i=schemat=1,000000

wskaźnik w=(s*1+h*2-0,20*1)/(s*h)=10,000000

ilość s*h*d*i 6,924000

RAZEM: 6,924000 m3 6,924

131 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=382,650000

   zestawienie 382,65=382,650000

   

ilość kg/1000 0,382650

RAZEM: 0,382650 t 0,383
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1.3.2.14 Element Podciąg P13

Wyliczenie ilości robót:

25.347 25,347000

RAZEM: 25,347000 m3

132 KNR 202/262/1 
(3)
CZ.P.D

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym - [do 8˙(m/m2)], beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=2,000000

   Podciąg P13 - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

(1)+(1)=2,000000

   

szerokość s=0,30

wysokość h=0,70

długość d=6,0*10+0,35/2*2=60,350000

ilość powtarzalna i=schemat=2,000000

wskaźnik w=(s*1+h*2-0,20*2)/(s*h)=6,190476

ilość s*h*d*i 25,347000

RAZEM: 25,347000 m3 25,347

133 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=1 585,230000

   zestawienie 1585,23=1 585,230000

   

ilość kg/1000 1,585230

RAZEM: 1,585230 t 1,585

1.3.2.15 Element Podciąg P14

Wyliczenie ilości robót:

12.396 12,396000

RAZEM: 12,396000 m3

134 KNR 202/262/1 
(3)
CZ.P.D

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym - [do 8˙(m/m2)], beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=1,000000

   Podciąg P14 - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

(1)=1,000000

   

szerokość s=0,30

wysokość h=0,70

długość d=59,03

ilość powtarzalna i=schemat=1,000000

wskaźnik w=(s*1+h*2-0,20*2)/(s*h)=6,190476

ilość s*h*d*i 12,396300

RAZEM: 12,396300 m3 12,396

135 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=792,100000

   zestawienie 792,10=792,100000

   

ilość kg/1000 0,792100

RAZEM: 0,792100 t 0,792
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1.3.2.16 Element Podciąg P15

Wyliczenie ilości robót:

6.153 6,153000

RAZEM: 6,153000 m3

136 KNR 202/262/1 
(3)
CZ.P.D

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym - [do 8˙(m/m2)], beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=1,000000

   Podciąg P15 - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

(1)=1,000000

   

szerokość s=0,30

wysokość h=0,70

długość d=29,30

ilość powtarzalna i=schemat=1,000000

wskaźnik w=(s*1+h*2-0,20*2)/(s*h)=6,190476

ilość s*h*d*i 6,153000

RAZEM: 6,153000 m3 6,153

137 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=387,670000

   zestawienie 387,67=387,670000

   

ilość kg/1000 0,387670

RAZEM: 0,387670 t 0,388

1.3.2.17 Element Podciąg P16

Wyliczenie ilości robót:

5.592 5,592000

RAZEM: 5,592000 m3

138 KNR 202/262/1 
(3)
CZ.P.D

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym - [do 8˙(m/m2)], beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=1,000000

   Podciąg P16 - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

1=1,000000

   

szerokość s=0,30

wysokość h=0,70

długość d=26,63

ilość powtarzalna i=schemat=1,000000

wskaźnik w=(s*1+h*2-0,20*2)/(s*h)=6,190476

ilość s*h*d*i 5,592300

RAZEM: 5,592300 m3 5,592

139 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=359,160000

   zestawienie 359,16=359,160000

   

ilość kg/1000 0,359160

RAZEM: 0,359160 t 0,359
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1.3.2.18 Element Podciąg P17

Wyliczenie ilości robót:

0.324 0,324000

RAZEM: 0,324000 m3

140 KNR 202/262/1 
(3)
CZ.P.D

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym - [do 8˙(m/m2)], beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=1,000000

   Podciąg P17 - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

(1)=1,000000

   

szerokość s=0,30

wysokość h=0,30

długość d=3,60

ilość powtarzalna i=schemat=1,000000

wskaźnik w=(s*1+h*2-0,20*1)/(s*h)=7,777778

ilość s*h*d*i 0,324000

RAZEM: 0,324000 m3 0,324

141 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=32,520000

   zestawienie 32,52=32,520000

   

ilość kg/1000 0,032520

RAZEM: 0,032520 t 0,033

1.3.2.19 Element Podciąg P18

Wyliczenie ilości robót:

0.225 0,225000

RAZEM: 0,225000 m3

142 KNR 202/262/2 
(3)
CZ.P.D

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym - [do 10˙(m/m2)], beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów schemat=1,000000

   Podciąg P18 - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

(1)=1,000000

   

szerokość s=0,25

wysokość h=0,30

długość d=3,00

ilość powtarzalna i=schemat=1,000000

wskaźnik w=(s*1+h*2-0,20*1)/(s*h)=8,666667

ilość s*h*d*i 0,225000

RAZEM: 0,225000 m3 0,225

143 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=27,000000

   zestawienie 27,0=27,000000

   

ilość kg/1000 0,027000

RAZEM: 0,027000 t 0,027
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1.3.3 Grupa SCHODY

Wyliczenie ilości robót:

Schody ST1 2.207 2,207000

RAZEM: 2,207000 m3

1.3.3.1 Element Schody ST1

Wyliczenie ilości robót:

10.920*0,12 1,310400

4.980*0,18 0,896400

RAZEM: 2,206800 m3

144 KNR 202/218/2 
(2)
KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 12˙cm, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Biegi - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1.500*3.080)+(1.500*4.200) 10,920000

RAZEM: 10,920000 m2 10,920

145 KNR 202/216/2 
(2)
KNR 202/216/5 
(2)

Schody żelbetowe, spocznik, grubość 18˙cm, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Spocznik - 20_04K_JASIONKA SEFKO 3.000*1.660 4,980000

RAZEM: 4,980000 m2 4,980

146 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=322,450000

   zestawienie 51,5+57,70+213,25=322,450000

   

ilość kg/1000 0,322450

RAZEM: 0,322450 t 0,322

1.3.4 Grupa STROP

Wyliczenie ilości robót:

Strop nad parterem 79.026 79,026000

Strop nad piętrem 91.187 91,187000

RAZEM: 170,213000 m3

1.3.4.1 Element Strop nad parterem

Wyliczenie ilości robót:

395.132*0,20 79,026400

RAZEM: 79,026400 m3

147 KNR 202/256/3 
(3)
KNR 202/256/4 
(3)
CZ.P.D

Stropy w deskowaniu systemowym, beton C20/25, grubości 20˙cm,

Wyliczenie ilości robót:

Strop nad parterem gr 20cm - (4.700*7.950)+(5.700*7.950)+(5.700*7.950)+(5.700*

20_04K_JASIONKA SEFKO 7.950)+(5.700*7.950)+(1.500*2.120)+(4.200*2.960)+

(9.275)+(35.451)+(38.417)+(41.382)+(36.370) 395,132000

RAZEM: 395,132000 m2 395,132

148 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=8 971,090000

   zestawienie 8971,09=8 971,090000

   

ilość kg/1000 8,971090

RAZEM: 8,971090 t 8,971
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1.3.4.2 Element Strop nad piętrem

Wyliczenie ilości robót:

455.934*0,20 91,186800

RAZEM: 91,186800 m3

149 KNR 202/256/3 
(3)
KNR 202/256/4 
(3)
CZ.P.D

Stropy w deskowaniu systemowym, beton C20/25, grubości 20˙cm,

Wyliczenie ilości robót:

Strop nad piętrem gr 20cm - (43.109)+(35.451)+(38.417)+(41.382)+(36.360)+(42.

20_04K_JASIONKA SEFKO 590)+(4.700*7.950)+(5.700*7.950)+(5.700*7.950)+(5

.700*7.950)+(5.700*7.950) 455,934000

RAZEM: 455,934000 m2 455,934

150 KNR 202/290/4+
3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN/B500SP

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=8 511,100000

   zestawienie 8511,10=8 511,100000

   

ilość kg/1000 8,511100

RAZEM: 8,511100 t 8,511

1.3.5 Grupa KONSTRUKCJA STALOWA

Wyliczenie ilości robót:

Konstrukcja hali 87.021 87,021000

RAZEM: 87,021000 t

1.3.5.1 Element Konstrukcja hali

Wyliczenie ilości robót:

Konstrukcja stalowa: płatwie, dźwigary, 76.964

resta kosntrukcji stalowej hali , stal S355 76,964000

Konstrukcja stalowa: pomost wiszący , 3.643

konstrukcja wsporcza central

wewnętrznych, stal S235 3,643000

Konstrukcja stalowa:drabina na dach, 1.984

konstrukcja wsporcza central

zewnętrznych, stal S235 1,984000

Konstrukcja stalowa: konstrukcja pod 0.503

okna i bramy, stal S355 0,503000

Konstrukcja stalowa: konstrukcja pod 3.927

okna i bramy, stal S355 3,927000

RAZEM: 87,021000 t

151 KNNR 7/102/3
KNNR 7/904/3 
(1)

Konstrukcja stalowa: płatwie, dźwigary, resta kosntrukcji stalowej hali , stal S355

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=75 827,000000

   PŁATWIE + DZWIGARY 50351=50 351,000000

   RESZTA KONSTRUKCJI STALOWEJ 
HALI

24522=24 522,000000

   954=954,000000

   

ilość kg/1000*1,015 76,964405

RAZEM: 76,964405 t 76,964

K.3 Konstrukcja stalowa: pomost wiszący , konstrukcja wsporcza central wewnętrznych, stal S235 - wyłączona z 
zakresu

K.4 Waga balustrad antresoli (podest dla jednostek klimatyzacji wewnętrznych) kra pomostowych, została ujęta w 
dziale architektura, balustrady antresoli

152 KNNR 7/102/3
KNNR 7/904/3 
(1)

Konstrukcja stalowa:drabina na dach, konstrukcja wsporcza central zewnętrznych, stal S235

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=1 955,020000

   KONSTRUKCJA STALOWA POD 
CENTRALE ZEWNĘTRZNE

1901,02=1 901,020000

   DRABINA NA DACH 54=54,000000

   

ilość kg/1000*1,015 1,984345

RAZEM: 1,984345 t 1,984
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153 KNNR 7/102/3
KNNR 7/904/3 
(1)

Konstrukcja stalowa: konstrukcja pod okna i bramy, stal S355

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=496,000000

   KONSTRUKCJA POD OKNA I BRAMY 496=496,000000

   

   

ilość kg/1000*1,015 0,503440

RAZEM: 0,503440 t 0,503

154 KNNR 7/102/3
KNNR 7/904/3 
(1)

Konstrukcja stalowa: konstrukcja pod okna i bramy, stal S355

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=3 869,000000

   KONSTRUKCJA POD OKNA I BRAMY 3869=3 869,000000

   

   

ilość kg/1000*1,015 3,927035

RAZEM: 3,927035 t 3,927
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155 KNNR 7/904/3 
(1) [A]

Dodatkowe zabezpieczeie konstrukcji stalowej poprzez malowanie p.poż: R30

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=8 181,600000

   GR.200 1 ELEMENT HE 180 A 468,8 
468,8
KS- 35
R30

468,8=468,800000

   GR.227 1 ELEMENT HE 180 A 452,1 
452,1
KS- 36
R30

452,1=452,100000

   GR.228 1 ELEMENT HE 180 A 367,1 
367,1
KS- 35
R30

367,1=367,100000

   GR.229 1 ELEMENT HE 180 A 354,1 
354,1
KS- 36
R30

354,1=354,100000

   GR.230 1 ELEMENT HE 180 A 439,2 
439,2
KS- 36
R30

439,2=439,200000

   GR.231 1 ELEMENT HE 180 A 407,7 
407,7
KS- 37
R30

407,7=407,700000

   GR.234 1 ELEMENT IPE 300 500,0 
500,0
KS- 37
R30

500,0=500,000000

   GR.236 1 ELEMENT IPE 300 512,7 
512,7
KS- 38
R30

512,7=512,700000

   GR.237 1 ELEMENT IPE 300 571,0 
571,0
KS- 38
R30

571,0=571,000000

   GR.238 1 ELEMENT HE 180 A 554,8 
554,8
KS- 35
R30

554,8=554,800000

   GR.259 1 ELEMENT HE 180 A 370,5 
370,5
KS- 40
R30

370,5=370,500000

   GR.262 1 ELEMENT IPE 300 530,3 
530,3
KS- 41
R30

530,3=530,300000

   GR.263 1 ELEMENT IPE 300 530,4 
530,4
KS- 41
R30

530,4=530,400000

   GR.264 1 ELEMENT IPE 300 497,2 
497,2
KS- 40
R30

497,2=497,200000

   GR.266 1 ELEMENT IPE 300 554,7 
554,7
KS- 41
R30

554,7=554,700000

   GR.267 1 ELEMENT IPE 300 512,7 
512,7
KS- 42
R30

512,7=512,700000

   GR.268 1 ELEMENT IPE 300 558,3 
558,3
KS- 42
R30

558,3=558,300000
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   GR.269 1 ELEMENT IPE 300 523,3 
523,3
KS- 42
R30

ilośc kg/1000 8,181600

RAZEM: 8,181600 t 8,182

156 KNNR 7/904/3 
(1) [A]

Dodatkowe zabezpieczeie konstrukcji stalowej poprzez ocynkowanie

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=1 746,500000

   GR.148 1 ELEMENT IPE 160 846,0 
846,0
KS- 67
ocynk

846,0=846,000000

   GR.149 1 ELEMENT IPE 160 846,0 
846,0
KS- 68
ocynk

846,0=846,000000

   POZ.243 2 ELEMENT BL 168x90x10 
1,2 2,4
KS- 68
ocynk

2,4=2,400000

   GR.150 1 ELEMENT RO 21.3x2.6 52,1
52,1
KS- 69
ocynk

52,1=52,100000

ilośc kg/1000 1,746500

RAZEM: 1,746500 t 1,747

157 KNNR 7/904/3 
(1) [A]

Dodatkowe zabezpieczeie konstrukcji stalowej poprzez malowanie p.poż: R60

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=279,200000

   GR.306 1 ELEMENT RQ100x4 36,7 
36,7
KS- 70
R60

36,7=36,700000

   GR.314 1 ELEMENT RQ100x4 19,0 
19,0
KS- 70
R60

19,0=19,000000

   GR.320 8 ELEMENT RQ100x4 55,5 
444,2
KS- 71
R60 - 1 szt

55,5*1=55,500000

   GR.321 5 ELEMENT RQ100x4 56,0 
280,2
KS- 71
R60 - 2 szt.

56,0*2=112,000000

   GR.323 4 ELEMENT RQ100x4 56,0 
224,2
KS- 71
R60 - 1 szt.

56,0*1=56,000000

ilośc kg/1000 0,279200

RAZEM: 0,279200 t 0,279

1.3.5.2 Element Kotwy

Wyliczenie ilości robót:

580.000 580,000000

RAZEM: 580,000000 kotłown

158 DC 3/102/3 Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych M12/M16 d=160mm

Wyliczenie ilości robót:

232+20+20+32+4+272 580,000000

RAZEM: 580,000000 kotwienie 580,000
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2 Rozdział ARCHITEKTURA
Wyliczenie ilości robót:

2744.050 2 744,050000

RAZEM: 2 744,050000 m2

2.1 Grupa FUNDAMENTY

Wyliczenie ilości robót:

2744.050 2 744,050000

RAZEM: 2 744,050000 m2

2.1.1 Grupa IZOLACJE

Wyliczenie ilości robót:

Izolacje p.wilgociowe, stopy 857.636 857,636000

Izolacje p.wilgociowe, ławy 5.808 5,808000

Izolacje p.wilgociowe, belki 453.600 453,600000

Izolacje p.wilgociowe, doki 91.853 91,853000

Izolacje p.wilgociowe, ściana oporowa 109.540 109,540000

Impregnacja ściany oprowej 43.500 43,500000

Izolacje termiczne 193.986 193,986000

Izolacje kanał trafo 0.642 0,642000

RAZEM: 1 756,565000 m2

2.1.1.1 Element Izolacje p.wilgociowe, stopy

Wyliczenie ilości robót:

520.892 520,892000

336.744 336,744000

RAZEM: 857,636000 m2

159 ZKNR C 2/303/3
ZKNR C 2/303/1

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej, na powierzchni poziomej,

Wyliczenie ilości robót:

Stopa SFb-1 schemat=2,000000

   SFb-1 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)=2,000000

szerokośc s=2,40

długość d=2,40

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=2,000000

ilośc s*d*i*2 23,040000

Rdzeń - szerokośc s=0,30

długość d=0,30

wysokość h=0,62

ilośc 0

Stopa SFb-2.1 schemat=1,000000

   SFb-2.1 - 20_04K_JASIONKA SEFKO 1=1,000000

szerokośc s=2,10

długość d=2,40

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=1,000000

ilośc s*d*i*2 10,080000

Rdzeń - szerokośc s=0,30

długość d=0,40

wysokość h=0,62

ilośc 0

Stopa SFb-2.2 schemat=1,000000

   SFb-2.2 - 20_04K_JASIONKA SEFKO 1=1,000000

szerokośc s=2,10

długość d=2,40

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=1,000000

ilośc s*d*i*2 10,080000

Rdzeń - szerokośc s=0,30

długość d=0,40

wysokość h=0,62

ilośc 0

Stopa SFb-3 schemat=14,000000

   SFb-3 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)
+(1)=14,000000

szerokośc s=2,10

długość d=2,10

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=14,000000

ilośc s*d*i*2 123,480000
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Rdzeń - szerokośc s=0,30

długość d=0,40

wysokość h=0,62

ilośc 0

Stopa SFb-4 schemat=6,000000

   SFb-4 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)-2=6,000000

szerokośc s=1,80

długość d=1,90

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=6,000000

ilośc s*d*i*2 41,040000

Rdzeń - szerokośc s=0,30

długość d=0,40

wysokość h=0,62

ilośc 0

Stopa SFb-4.1 schemat=2,000000

   SFb-4.1 - 20_04K_JASIONKA SEFKO 2=2,000000

szerokośc s=1,80

długość d=1,90

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=2,000000

ilośc s*d*i*2 13,680000

Rdzeń - szerokośc s=0,30

długość d=0,40

wysokość h=0,62

ilośc 0

Stopa SFb-5 schemat=4,000000

   SFb-5 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)+(1)+(1)=4,000000

szerokośc s=1,60

długość d=1,60

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=4,000000

ilośc s*d*i*2 20,480000

Rdzeń - szerokośc s=0,30

długość d=0,30

wysokość h=0,62

ilośc 0

Stopa SFb-6 schemat=2,000000

   SFb-6 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)=2,000000

szerokośc s=1,60

długość d=1,90

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=2,000000

ilośc s*d*i*2 12,160000

Rdzeń - szerokośc s=0,30

długość d=0,30

wysokość h=0,62

ilośc s*d*h*i 0,111600

Grupa przedmiarów schemat=9,000000

   SFh-1 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)=9,000000

szerokośc s=2,30

długość d=3,50

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=9,000000

ilośc s*d*i*2 144,900000

Stopa SFh-2 schemat=2,000000

   SFh-2 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)=2,000000

szerokośc s=1,40

długość d=1,40

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=2,000000

ilośc s*d*i*2 7,840000

Rdzeń - szerokośc s=0,30

długość d=0,30

wysokość h=0,60

ilośc 0

Stopa SFh-3 schemat=7,000000

   SFh-3 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)=7,000000
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szerokośc s=2,00

długość d=2,80

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=7,000000

ilośc s*d*i*2 78,400000

Rdzeń - szerokośc s=0,40

długość d=0,60

wysokość h=0,60

ilośc 0

Stopa SFh-3.1 schemat=3,000000

   SFh-3.1 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)+(1)=3,000000

szerokośc s=2,00

długość d=2,80

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=3,000000

ilośc s*d*i*2 33,600000

Rdzeń - szerokośc s=0,40

długość d=0,60

wysokość h=1,5

ilośc 0

Stopa SFh-4 schemat=4,000000

   SFh-4 - 20_04K_JASIONKA SEFKO 4=4,000000

szerokośc s=0,50

długość d=0,50

wysokość h=0,40

ilość powtarzalna i=schemat=4,000000

ilośc s*d*i*2 2,000000

Rdzeń - szerokośc s=0,25

długość d=0,25

wysokość h=1,10

ilośc 0

RAZEM: 520,891600 m2 520,892
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160 ZKNR C 2/303/6
ZKNR C 2/303/2

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej, na powierzchni pionowej,

Wyliczenie ilości robót:

Stopa SFb-1 schemat=2,000000

   SFb-1 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)=2,000000

szerokośc s=2,40

długość d=2,40

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=2,000000

ilośc (s*2+d*2)*h*i 11,520000

Rdzeń - szerokośc s=0,30

długość d=0,30

wysokość h=0,62

ilośc (s*2+d*2)*h*i 1,488000

Stopa SFb-2.1 schemat=1,000000

   SFb-2.1 - 20_04K_JASIONKA SEFKO 1=1,000000

szerokośc s=2,10

długość d=2,40

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=1,000000

ilośc (s*2+d*2)*h*i 5,400000

Rdzeń - szerokośc s=0,30

długość d=0,40

wysokość h=0,62

ilośc (s*2+d*2)*h*i 0,868000

Stopa SFb-2.2 schemat=1,000000

   SFb-2.2 - 20_04K_JASIONKA SEFKO 1=1,000000

szerokośc s=2,10

długość d=2,40

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=1,000000

ilośc (s*2+d*2)*h*i 5,400000

Rdzeń - szerokośc s=0,30

długość d=0,40

wysokość h=0,62

ilośc (s*2+d*2)*h*i 0,868000

Stopa SFb-3 schemat=14,000000

   SFb-3 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)
+(1)=14,000000

szerokośc s=2,10

długość d=2,10

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=14,000000

ilośc (s*2+d*2)*h*i 70,560000

Rdzeń - szerokośc s=0,30

długość d=0,40

wysokość h=0,62

ilośc (s*2+d*2)*h*i 12,152000

Stopa SFb-4 schemat=6,000000

   SFb-4 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)-2=6,000000

szerokośc s=1,80

długość d=1,90

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=6,000000

ilośc (s*2+d*2)*h*i 26,640000

Rdzeń - szerokośc s=0,30

długość d=0,40

wysokość h=0,62

ilośc (s*2+d*2)*h*i 5,208000

Stopa SFb-4.1 schemat=2,000000

   SFb-4.1 - 20_04K_JASIONKA SEFKO 2=2,000000

szerokośc s=1,80

długość d=1,90

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=2,000000

ilośc (s*2+d*2)*h*i 8,880000

Rdzeń - szerokośc s=0,30

długość d=0,40
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wysokość h=0,62

ilośc (s*2+d*2)*h*i 1,736000

Stopa SFb-5 schemat=4,000000

   SFb-5 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)+(1)+(1)=4,000000

szerokośc s=1,60

długość d=1,60

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=4,000000

ilośc (s*2+d*2)*h*i 15,360000

Rdzeń - szerokośc s=0,30

długość d=0,30

wysokość h=0,62

ilośc (s*2+d*2)*h*i 2,976000

Stopa SFb-6 schemat=2,000000

   SFb-6 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)=2,000000

szerokośc s=1,60

długość d=1,90

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=2,000000

ilośc (s*2+d*2)*h*i 8,400000

Rdzeń - szerokośc s=0,30

długość d=0,30

wysokość h=0,62

ilośc (s*2+d*2)*h*i 1,488000

Grupa przedmiarów schemat=9,000000

   SFh-1 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)=9,000000

szerokośc s=2,30

długość d=3,50

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=9,000000

ilośc (s*2+d*2)*h*i 62,640000

Stopa SFh-2 schemat=2,000000

   SFh-2 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)=2,000000

szerokośc s=1,40

długość d=1,40

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=2,000000

ilośc (s*2+d*2)*h*i 6,720000

Rdzeń - szerokośc s=0,30

długość d=0,30

wysokość h=0,60

ilośc (s*2+d*2)*h*i 1,440000

Stopa SFh-3 schemat=7,000000

   SFh-3 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)=7,000000

szerokośc s=2,00

długość d=2,80

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=7,000000

ilośc (s*2+d*2)*h*i 40,320000

Rdzeń - szerokośc s=0,40

długość d=0,60

wysokość h=0,60

ilośc (s*2+d*2)*h*i 8,400000

Stopa SFh-3.1 schemat=3,000000

   SFh-3.1 - 20_04K_JASIONKA SEFKO (1)+(1)+(1)=3,000000

szerokośc s=2,00

długość d=2,80

wysokość h=0,60

ilość powtarzalna i=schemat=3,000000

ilośc (s*2+d*2)*h*i 17,280000

Rdzeń - szerokośc s=0,40

długość d=0,60

wysokość h=1,5

ilośc (s*2+d*2)*h*i 9,000000

Stopa SFh-4 schemat=4,000000

   SFh-4 - 20_04K_JASIONKA SEFKO 4=4,000000

szerokośc s=0,50

długość d=0,50
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wysokość h=0,40

ilość powtarzalna i=schemat=4,000000

ilośc (s*2+d*2)*h*i 3,200000

Rdzeń - szerokośc s=0,25

długość d=0,25

wysokość h=1,10

ilośc podstawowa + na stopach SFh-3 (s*2+d*2)*h*i*2 8,800000

RAZEM: 336,744000 m2 336,744

2.1.1.2 Element Izolacje p.wilgociowe, ławy

Wyliczenie ilości robót:

1.800 1,800000

4.008 4,008000

RAZEM: 5,808000 m2

161 ZKNR C 2/303/3
ZKNR C 2/303/1

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej, na powierzchni poziomej,

Wyliczenie ilości robót:

Ława Ł-1 schemat=1,000000

   Ława - 20_04K_JASIONKA SEFKO 1=1,000000

szerokośc s=0,60

długość d=1,50

wysokość h=0,40

ilość powtarzalna i=schemat=1,000000

ilośc s*d*i*2 1,800000

Ściana ława Ł-1 schemat=1,000000

   Ława - 20_04K_JASIONKA SEFKO 1=1,000000

szerokośc s=0,25

długość d=1,8

wysokość h=0,78

ilość powtarzalna i=schemat=1,000000

ilośc s*d*i*0{ujęte w ławie}

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

162 ZKNR C 2/303/6
ZKNR C 2/303/2

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej, na powierzchni pionowej,

Wyliczenie ilości robót:

Ława Ł-1 schemat=1,000000

   Ława - 20_04K_JASIONKA SEFKO 1=1,000000

szerokośc s=0,60

długość d=1,50

wysokość h=0,40

ilość powtarzalna i=schemat=1,000000

ilośc d*h*i*2 1,200000

Ściana ława Ł-1 schemat=1,000000

   Ława - 20_04K_JASIONKA SEFKO 1=1,000000

szerokośc s=0,25

długość d=1,8

wysokość h=0,78

ilość powtarzalna i=schemat=1,000000

ilośc d*h*i*2 2,808000

RAZEM: 4,008000 m2 4,008

2.1.1.3 Element Izolacje p.wilgociowe, belki

Wyliczenie ilości robót:

94.500 94,500000

359.100 359,100000

RAZEM: 453,600000 m2

163 ZKNR C 2/303/3
ZKNR C 2/303/1

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej, na powierzchni poziomej,

Wyliczenie ilości robót:

szerokośc s=0,25

długość d=189,00

wysokość h=0,95

ilość powtarzalna i=1

ilośc s*d*i*2 94,500000

RAZEM: 94,500000 m2 94,500
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164 ZKNR C 2/303/6
ZKNR C 2/303/2

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej, na powierzchni pionowej,

Wyliczenie ilości robót:

szerokośc s=0,25

długość d=189,00

wysokość h=0,95

ilość powtarzalna i=1

ilośc d*h*i*2 359,100000

RAZEM: 359,100000 m2 359,100

2.1.1.4 Element Izolacje p.wilgociowe, doki

Wyliczenie ilości robót:

38.624 38,624000

53.229 53,229000

RAZEM: 91,853000 m2

165 ZKNR C 2/303/3
ZKNR C 2/303/1

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej, na powierzchni poziomej,

Wyliczenie ilości robót:

Płyta

szerokośc s=3,40

długość d=2,84

wysokośc h=0,30

ilośc powtarzalna i=2

ilośc s*d*i*2 38,624000

RAZEM: 38,624000 m2 38,624

166 ZKNR C 2/303/6
ZKNR C 2/303/2

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej, na powierzchni pionowej,

Wyliczenie ilości robót:

PŁYTA

szerokośc s=3,40

długość d=2,84

wysokośc h=0,30

ilośc powtarzalna i=2

ilośc (s*2+d*2)*h*i 7,488000

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25, gr. 40cm

szerokośc s=0,40

długość d=3,40

wysokośc h=0,54

ilośc powtarzalna i=2

ilośc d*h*i*2 7,344000

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25, gr. 20cm

szerokośc s=0,25

długość d=2,84*2=5,680000

wysokośc h=0,54

ilośc powtarzalna i=2

ilośc d*h*i*2 12,268800

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25, gr. 20cm

szerokośc s=0,25

długość d=2,84*2=5,680000

wysokośc h=0,54

ilośc powtarzalna i=2

ilośc d*h*i*2 12,268800

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25, gr. 68,5cm

szerokośc s=0,685

długość d=2,84*2=5,680000

wysokośc h=0,61

ilośc powtarzalna i=2

ilośc d*h*i*2 13,859200

RAZEM: 53,228800 m2 53,229
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2.1.1.5 Element Izolacje p.wilgociowe, ściana oporowa

Wyliczenie ilości robót:

34.000 34,000000

75.540 75,540000

RAZEM: 109,540000 m2

167 ZKNR C 2/303/3
ZKNR C 2/303/1

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej, na powierzchni poziomej,

Wyliczenie ilości robót:

Ściana oporowa F-1

Ława schemat=2,000000

   Ściana oporowa - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

2=2,000000

szerokośc s=1,50+0,10*2=1,700000

długość d=10,00

wysokość h=0,30

ilość powtarzalna i=schemat=2,000000

ilośc s*d*i 34,000000

Grupa przedmiarów schemat=2,000000

   Ściana oporowa - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

2=2,000000

szerokośc s=0,25

długość d=10,0

wysokość h=2,30+0,15-0,40=2,050000

ilość powtarzalna i=schemat=2,000000

ilośc 0

RAZEM: 34,000000 m2 34,000

168 ZKNR C 2/303/6
ZKNR C 2/303/2

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej, na powierzchni pionowej,

Wyliczenie ilości robót:

Ściana oporowa F-1

Ława schemat=2,000000

   Ściana oporowa - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

2=2,000000

szerokośc s=1,50+0,10*2=1,700000

długość d=10,00

wysokość h=0,30

ilość powtarzalna i=schemat=2,000000

ilośc (s*2+d*2)*h*i 14,040000

Grupa przedmiarów schemat=2,000000

   Ściana oporowa - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

2=2,000000

szerokośc s=0,25

długość d=10,0

wysokość h=2,30+0,15-0,40=2,050000

ilość powtarzalna i=schemat=2,000000

ilośc (d*h)*i*1,5{część jednej strony zagłebiona - patrz

profil nawierzchni} 61,500000

RAZEM: 75,540000 m2 75,540
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2.1.1.6 Element Impregnacja ściany oprowej

Wyliczenie ilości robót:

43.500 43,500000

RAZEM: 43,500000 m2

169 DC 191/601/4 Impregnacja ścian preparatem hydrofobizującym, 2 warstwy, beton

Wyliczenie ilości robót:

Ściana oporowa F-1

Pionowo schemat=2,000000

   Ściana oporowa - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

2=2,000000

szerokośc s=0,25

długość d=10,0

wysokość h=2,30+0,15-0,40=2,050000

ilość powtarzalna i=schemat=2,000000

ilośc d*h*i 41,000000

Poziomo schemat=2,000000

   Ściana oporowa - 20_04K_JASIONKA 
SEFKO

2=2,000000

szerokośc s=0,25

długość d=10,0

wysokość h=2,30+0,15-0,40=2,050000

ilość powtarzalna i=schemat=2,000000

ilośc d*s 2,500000

RAZEM: 43,500000 m2 43,500

2.1.1.7 Element Izolacje termiczne

Wyliczenie ilości robót:

193.986 193,986000

RAZEM: 193,986000 m2

170 ZKNR C 2/307/1 Docieplenie ścian płytami XPS gr 8cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=199,986000

   Izolacje XPS - SEFKO Architektura 32.640+3.301+23.094+8.401+0.880+31.000+60.300
+30.700+1.000+8.670=199,986000

wysokość h=0,97

ilość powtarzalna i=1

ilośc m*h*i 193,986420

RAZEM: 193,986420 m2 193,986

171 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:

193.986 193,986000

RAZEM: 193,986000 m2 193,986

172 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki krawędzi okapu ścian warstwowych przy izolacji XPS jako obróbki z blachy stalowej 
powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

szerokośc obróbki s=0,02+0,05+0,08+0,02=0,170000

Grupa przedmiarów m=199,986000

   Izolacje XPS - SEFKO Architektura 32.640+3.301+23.094+8.401+0.880+31.000+60.300
+30.700+1.000+8.670=199,986000

   

ilość m*s 33,997620

RAZEM: 33,997620 m2 33,998

2.1.1.8 Element Izolacje kanał trafo

Wyliczenie ilości robót:

0.642 0,642000

RAZEM: 0,642000 m2 zrzutu

173 KNR 915/301/2 Izolacje: hydroizolacja - 2x papa podkładowa termozgrzewalna
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Płyta

Podkłady, pospółka zagęszczona do 1.772/0,3

ls>0,97, gr 30 cm 5,906667

Ściany

Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form 6.660*2

i Stal-Form, deskowanie U-Form,

(grubość 10˙cm) wysokość do 4.0˙m,

wariant˙III wykonania - C25/30 13,320000

RAZEM: 19,226667 m2 19,227
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174 ZKNR C 2/307/1 Docieplenie ścian płytami XPS gr 8cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=1,770000

   Izolacje XPS - SEFKO Architektura 0,50*2+0,77=1,770000

wysokość h=0,70

ilość powtarzalna i=1

ilośc m*h*i 1,239000

RAZEM: 1,239000 m2 1,239

175 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:

1.239 1,239000

RAZEM: 1,239000 m2 1,239

176 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki krawędzi okapuzadaszenia warstwowych przy izolacji XPS jako obróbki z blachy 
stalowej powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

szerokośc obróbki s=0,02+0,05+0,08+0,02=0,170000

Grupa przedmiarów m=1,770000

   Izolacje XPS - SEFKO Architektura 0,50*2+0,77=1,770000

   

ilość m*s 0,300900

RAZEM: 0,300900 m2 0,301

177 KNR 205/1002/1 Lekka obudowa zadaszenia kanału z płyt PIR gr 12cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=0,641700

   Zadaszenie - SEFKO Architektura 0,62*1,035=0,641700

   

ilość m2 0,641700

RAZEM: 0,641700 m2 0,642

178 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki krawędzi styku ściana warstwowych jako obróbki z blachy stalowej powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

szerokośc obróbki s=0,20+0,20=0,400000

Grupa przedmiarów m=3,310000

   Obróbka zadaszenia ściany warstowej 
- A1 SEFKO Rzut parteru - okap

0,62*2+1,035*1=2,275000

   Obróbka zadaszenia ściany warstowej 
- A1 SEFKO Rzut parteru - przy ścianie

1,035=1,035000

   

ilość m*s 1,324000

RAZEM: 1,324000 m2 1,324
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2.2 Grupa PARTER

Wyliczenie ilości robót:

2744.050 2 744,050000

RAZEM: 2 744,050000 m2

2.2.1 Grupa ŚCIANY

Wyliczenie ilości robót:

Ściany wewnętrzn PIR 544.165 544,165000

Ściany G-K 277.397 277,397000

Ściany G-K EI60 161.683 161,683000

Ściany G-K EI30 19.124 19,124000

Okładziny G-K 29.578 29,578000

Okładziny G-K EI60 38.827 38,827000

Okładziny G-K urządzeń sanitarnych i 29.945

pionów 29,945000

RAZEM: 1 100,719000 m2

2.2.1.1 Element Ściany wewnętrzn PIR

Wyliczenie ilości robót:

544.165 544,165000

RAZEM: 544,165000 m2

179 KNR 205/1002/1 Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PIR gr 12cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=58,260000

   A-Ścianka warstwowa wew. - A1 
SEFKO Rzut parteru

(6.650)+(3.985)+(2.925)+(6.858)+(4.765)+(1.355)+(0
.780)+(2.800)+(2.100)+(13.200)=45,418000

   A-Ścianka warstwowa wew.-300/300 - 
A1 SEFKO Rzut parteru

(3.000)+(3.000)=6,000000

   A-Ścianka warstwowa wew.-90/200 - 
A1 SEFKO Rzut parteru

(1.000)+(1.000)+(0.977)+(1.000)+(1.040)+(1.005)=6,
022000

   A-Ścianka warstwowa wew.-85/150 - 
A1 SEFKO Rzut parteru

0.820=0,820000

   

wysokość h=4,51

ilość m*h 262,752600

Grupa przedmiarów m2=31,875000

   A-Ścianka warstwowa wew.-300/300 - 
A1 SEFKO Rzut parteru

((3.000)+(3.000))*3,0=18,000000

   A-Ścianka warstwowa wew.-90/200 - 
A1 SEFKO Rzut parteru

(1.000)*2,10*6=12,600000

   A-Ścianka warstwowa wew.-85/150 - 
A1 SEFKO Rzut parteru

0.85*1,50*1=1,275000

   

ilość -m2 -31,875000

Grupa przedmiarów m=30,984000

   H-Ścianka warstwowa wew. - A1 
SEFKO Rzut parteru

(6.475)+(2.950)+(2.951)+(11.584)=23,960000

   H-Ścianka warstwowa wew. -300/300 - 
A1 SEFKO Rzut parteru

(3.024)+(3.000)=6,024000

   H-Ścianka warstwowa wew. -90/200 - 
A1 SEFKO Rzut parteru

1.000=1,000000

   

wysokość h=(9,97+11,55)/2=10,760000

ilość m*h 333,387840

Grupa przedmiarów m2=20,100000

   H-Ścianka warstwowa wew. -300/300 - 
A1 SEFKO Rzut parteru

(3.000)*3,0*2=18,000000

   H-Ścianka warstwowa wew. -90/200 - 
A1 SEFKO Rzut parteru

1.000*2,10*1=2,100000

   

ilość -m2 -20,100000

RAZEM: 544,165440 m2 544,165
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180 NNRNKB 
202/541/1

Cokoliki ścian warstwowych jako obróbki z blachy stalowej powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=299,905000

   Obróbka - A1 SEFKO Rzut parteru (0.400)+(0.055)+(0.335)+(1.000+2.866)+(1.280)+(0.
080+0.080)+(1.978)+(5.515)+(0.880)+(3.895)+(2.54
4)+(6.785)+(0.295)+(0.700)+(5.600)+(0.226)+(1.630)
+(1.040)+(0.178)+(4.425)+(1.995)+(13.108+4.742)+(
3.106+11.693+10.357)+(0.944+0.080)+(0.471)+(5.8
95)+(7.350)+(3.992)+(2.925)+(6.795)+(4.765)+(1.35
5)+(4.400)+(2.100)+(14.200+1.400+0.150)+(5.820)+
(3.496)+(1.800)+(1.062+0.123+5.454+13.265+11.54
4)+(2.831)+(2.866)+(6.475)+(6.456)+(2.950)+(2.975)
+(11.584+46.883+30.711)=299,905000

wysokosc h=0,05+0,010=0,060000

ilość m*h 17,994300

RAZEM: 17,994300 m2 17,994

181 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki ościeży ścian warstwowych jako obróbki z blachy stalowej powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

szerokośc obróbki s=0,05+0,12+0,05=0,220000

Grupa przedmiarów m=62,900000

   A-Ścianka warstwowa wew.-300/300 - 
A1 SEFKO Rzut parteru

(3,0*2+3,0)*3=27,000000

   A-Ścianka warstwowa wew.-90/200 - 
A1 SEFKO Rzut parteru

((1.000)+2,10*2)*6=31,200000

   A-Ścianka warstwowa wew.-85/150 - 
A1 SEFKO Rzut parteru

(0.85*2+1,50*2)*1=4,700000

   

ilość m*s 13,838000

Grupa przedmiarów m=23,200000

   H-Ścianka warstwowa wew. -300/300 - 
A1 SEFKO Rzut parteru

(3,0*2+3,0)*2=18,000000

   H-Ścianka warstwowa wew. -90/200 - 
A1 SEFKO Rzut parteru

((1.000)+2,10*2)*1=5,200000

   

ilość m*s 5,104000

RAZEM: 18,942000 m2 18,942

182 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki krawędzi styku ściana warstwowych jako obróbki z blachy stalowej powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

szerokośc obróbki s=0,05+0,12+0,05=0,220000

Grupa przedmiarów m=16,840000

   Obróbka pionowa ściany warstowej - 
A1 SEFKO Rzut parteru

(4.210*1)+(4.210*1)+(4.210*1)+(4.210*1)=16,84000
0

   

ilość m*s 3,704800

RAZEM: 3,704800 m2 3,705



KI- 
ARTPLAN_sefko_v17_rev_v2_rewizja_inwestor 
_v1.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 0004CF11)

strona nr: 55

Consulting Partner Piotr Widak, www.widak.pl strona nr: 55

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.2.1.2 Element Ściany G-K

Wyliczenie ilości robót:

277.397 277,397000

RAZEM: 277,397000 m2

183 KNR 909/401/6 
(1)
KNR 909/408/1 
(3) - [A]

Ściana szkieletowa w systemie z okładziną obustronną 1-warstwową, na szkielecie metalowym
pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, okładzina gr. 125˙mm, płyta GKB/GKBI˙w 
zależności od przeznaczenia pomieszczenia

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=56,838000

   A-Ściana G-K - A1 SEFKO Rzut 
parteru

(7.830)+(2.349)+(0.666)+(0.943)+(1.150)+(2.120+1.
513)+(5.222)+(1.017+1.403)+(0.113)+(0.118)+(0.122
)+(1.258)+(1.163+1.825)+(0.093)+(0.125)+(4.615)+(
1.179)+(1.143+0.089)+(3.881+2.918)+(6.245)=49,10
0000

   A-Ściana G-K -drzwi - A1 SEFKO Rzut 
parteru

(1.001)+(1.022)+(1.000)+(0.888)+(0.909)+(1.006)+(0
.908)+(1.004)=7,738000

   

wysokość h=4,51

ilość m*h 256,339380

Grupa przedmiarów m=7,738000

   A-Ściana G-K -drzwi - A1 SEFKO Rzut 
parteru

(1.001)+(1.022)+(1.000)+(0.888)+(0.909)+(1.006)+(0
.908)+(1.004)=7,738000

   

wysokość h=2,10

ilość -m*h -16,249800

Grupa przedmiarów m=13,169000

   H-Ściana G-K - A1 SEFKO Rzut 
parteru

(2.763+1.350)+(2.595+2.775)+(0.810)+(0.888)=11,1
81000

   H-Ściana G-K -drzwi - A1 SEFKO Rzut 
parteru

(1.000)+(0.988)=1,988000

   

wysokość h=3,0+0,15=3,150000

ilość m*h 41,482350

Grupa przedmiarów m=1,988000

   H-Ściana G-K -drzwi - A1 SEFKO Rzut 
parteru

(1.000)+(0.988)=1,988000

   

wysokość h=2,10

ilość -m*h -4,174800

RAZEM: 277,397130 m2 277,397

2.2.1.3 Element Ściany G-K EI60

Wyliczenie ilości robót:

161.683 161,683000

RAZEM: 161,683000 m2

184 KNR 909/402/2 
(1)
KNR 909/408/1 
(2) - [A]

Ściana szkieletowa w systemie z okładziną obustronną 2-warstwową, na szkielecie metalowym
pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, okładzina gr. 125˙mm, płyta GKF

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=36,328000

   A-Ściana G-K EI60 - A1 SEFKO Rzut 
parteru

(3.452+2.855)+(2.868+2.013)+(5.540)+(2.920)+(5.54
3)+(3.500)+(4.422+1.988)+(0.200)=35,301000

   A-Ściana G-K EI60 -drzwi - A1 SEFKO 
Rzut parteru

1.027=1,027000

   

wysokość h=4,51

ilość m*h 163,839280

Grupa przedmiarów m=1,027000

   A-Ściana G-K EI60 -drzwi - A1 SEFKO 
Rzut parteru

1.027=1,027000

   

wysokość h=2,10

ilość -m*h -2,156700

RAZEM: 161,682580 m2 161,683
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2.2.1.4 Element Ściany G-K EI30

Wyliczenie ilości robót:

19.124 19,124000

RAZEM: 19,124000 m2

185 KNR 909/401/12
(1)
KNR 909/408/1 
(3) - [A]

Ściana szkieletowa w systemie z okładziną obustronną 1-warstwową, na szkielecie metalowym
pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, okładzina gr. 125˙mm, płyta GKF

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=5,172000

   A-Ściana G-K EI30 - A1 SEFKO Rzut 
parteru

(0.668)+(1.468)+(1.035)=3,171000

   A-Ściana G-K EI30 -drzwi - A1 SEFKO 
Rzut parteru

(1.000)+(1.001)=2,001000

   

wysokość h=4,51

ilość m*h 23,325720

Grupa przedmiarów m=2,001000

   A-Ściana G-K EI30 -drzwi - A1 SEFKO 
Rzut parteru

(1.000)+(1.001)=2,001000

   

wysokość h=2,10

ilość -m*h -4,202100

RAZEM: 19,123620 m2 19,124

2.2.1.5 Element Okładziny G-K

Wyliczenie ilości robót:

29.578 29,578000

RAZEM: 29,578000 m2

186 KNR 909/405/6 
(1)
KNR 909/408/1 
(2) - [A]

Okładziny ścienne w systemie z okładziną na szkielecie metalowym pojedynczym, z 
wypełnieniem wełną mineralną, pokrycie jednostronnie 2-krotne, okładzina gr. 125˙mm, płyta 
GKB

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=7,769000

   A-przedścianka - A1 SEFKO Rzut 
parteru

(0.700)+(0.954)+(0.471)+(1.916)+(1.128)=5,169000

   A-przedścianka - drzwi - A1 SEFKO 
Rzut parteru

(1.600)+(1.000)=2,600000

   

wysokość h=4,51

ilość m*h 35,038190

Grupa przedmiarów m=2,600000

   A-przedścianka - drzwi - A1 SEFKO 
Rzut parteru

(1.600)+(1.000)=2,600000

   

wysokość h=2,10

ilość -m*h -5,460000

RAZEM: 29,578190 m2 29,578

2.2.1.6 Element Okładziny G-K EI60

Wyliczenie ilości robót:

38.827 38,827000

RAZEM: 38,827000 m2

187 KNR 909/405/6 
(1)

Okładziny ścienne w systemie z okładziną na szkielecie metalowym pojedynczym, z 
wypełnieniem wełną mineralną, pokrycie jednostronnie 2-krotne, okładzina gr. 15˙mm, płyta 
GKF

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=8,609000

   A-przedścianka EI60 - A1 SEFKO Rzut
parteru

(1.800)+(2.041)+(4.268)+(0.500)=8,609000

   

wysokość h=4,51

ilość m*h 38,826590

Grupa przedmiarów m=0,000000

   0=0,000000

wysokość h=2,10

ilość -m*h

RAZEM: 38,826590 m2 38,827
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2.2.1.7 Element Okładziny G-K urządzeń sanitarnych i pionów

Wyliczenie ilości robót:

29.945 29,945000

RAZEM: 29,945000 m2

188 KNR 909/405/3 
(3)

Okładziny ścienne w systemie z okładziną na szkielecie metalowym pojedynczym, z 
wypełnieniem wełną mineralną, pokrycie jednostronnie 1-krotne, okładzina gr. 125˙mm, płyta 
GKBI

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=4,883000

   A-urządzenai spłukujące - A1 SEFKO 
Rzut parteru

2.125=2,125000

   A-umywalki - A1 SEFKO Rzut parteru 2.158=2,158000

   obudowa pionu 0,30+0,3=0,600000

wysokość h=4,51

ilość m*h 22,022330

Grupa przedmiarów m=2,641000

   H-urządzenai spłukujące - A1 SEFKO 
Rzut parteru

1.000=1,000000

   H-umywalki - A1 SEFKO Rzut parteru 1.041=1,041000

   obudowa pionu 0,30+0,3=0,600000

   

wysokość h=3,0

ilość m*h 7,923000

RAZEM: 29,945330 m2 29,945

189 KNR 21/4004/7 
(3)

Wzmocniena w ścianach z płyty OSB pod urządzenai sanitarne: umywalki

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=2,158000

   A-umywalki - A1 SEFKO Rzut parteru 2.158=2,158000

   

wysokość h=4,51

ilość m*h 9,732580

Grupa przedmiarów m=1,041000

   H-umywalki - A1 SEFKO Rzut parteru 1.041=1,041000

   

wysokość h=3,0

ilość m*h 3,123000

RAZEM: 12,855580 m2 12,856

2.2.2 Grupa POSADZKI

Wyliczenie ilości robót:

Posadzki gres 127.269 127,269000

Posadzka epoksydowa 2171.992 2 171,992000

RAZEM: 2 299,261000 m2

2.2.2.1 Element Podłoża

Wyliczenie ilości robót:

2325.323 2 325,323000

RAZEM: 2 325,323000 m2

190 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, kruszywo naturalne zagęszczone do Is = 0,97, min. gr. 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=2 325,323000

   Podłoża część hala - A1 SEFKO Rzut 
parteru

1869.300=1 869,300000

   Podłoża część administracyjna - A1 
SEFKO Rzut parteru

456.023=456,023000

wysokosć h=0,30

ilość m2*h 697,596900

RAZEM: 697,596900 m3 697,597

191 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, chudy beton C12/15, gr 10cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=2 325,323000

   Podłoża część hala - A1 SEFKO Rzut 
parteru

1869.300=1 869,300000

   Podłoża część administracyjna - A1 
SEFKO Rzut parteru

456.023=456,023000

wysokosć h=0,10

ilość m2*h 232,532300

RAZEM: 232,532300 m3 232,532
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192 KNR 915/301/3 Hydroizolacja - 1x papa podkładowa termozgrzewalna o gr. 4mm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=456,023000

   Podłoża część administracyjna - A1 
SEFKO Rzut parteru

456.023=456,023000

ilość m2 456,023000

RAZEM: 456,023000 m2 456,023

193 KNR 202/607/2 Izolacje z foli PE x2
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=1 869,300000

   Podłoża część hala - A1 SEFKO Rzut 
parteru

1869.300=1 869,300000

ilość m2 1 869,300000

RAZEM: 1 869,300000 m2 1 869,300

194 KNR 202/609/3 Izolacje: styropian EPS100, gr. 10cm

Wyliczenie ilości robót:

1.9 Jadalnia - płytki gres 5.197*3.500 18,189500

1.8 Korytarz - płytki gres 2.000*8.130 16,260000

1.10 Pom. technologiczne - płytki gres 4.434*3.500 15,519000

1.15 Korytarz - płytki gres 35.604 35,604000

1.14 WC - płytki gres (1.400*1.000)+(1.400*1.000)+(2.480*2.125) 8,070000

1.13 Umywalnia - płytki gres (2.880*2.255)+(1.000*2.255) 8,749400

1.12 Szatnia - płytki gres (3.495*1.525)+(5.620*2.980) 22,077475

1.11 Pom gospodarcze - płytki gres 2.000*1.400 2,800000

RAZEM: 127,269375 m2 127,269

195 KNR 202/1106/2
KNR 202/1106/3
KNR 202/1106/7

Wylewka betonowa gr 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

127.269 127,269000

RAZEM: 127,269000 m2 127,269

196 KNR 202/1106/2
KNR 202/1106/3

Posadzka przemysłowa - wylewka betonowa (C25/30),  utwardzana powierzchniowo, zbrojenie
rozproszone z włókna sztucznego w ilości 25kg/m3 , gr. 20cm

Wyliczenie ilości robót:

Izolacje: hydroizolacja - 2x papa 2325.323

podkładowa termozgrzewalna 2 325,323000

Izolacje: styropian XPS, gr. 10cm -1*127.269 -127,269000

RAZEM: 2 198,054000 m2 2 198,054

2.2.2.2 Element Posadzki gres

Wyliczenie ilości robót:

127.269 127,269000

RAZEM: 127,269000 m2

197 DC 20/313/2 Posadzki z płytek gresowych na gotowym podłożu, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów 127,269375

   1.9 Jadalnia - płytki gres 5.197*3.500=18,189500

   1.8 Korytarz - płytki gres 2.000*8.130=16,260000

   1.10 Pom. technologiczne - płytki gres 4.434*3.500=15,519000

   1.15 Korytarz - płytki gres 35.604=35,604000

   1.14 WC - płytki gres (1.400*1.000)+(1.400*1.000)+(2.480*2.125)=8,0700
00

   1.13 Umywalnia - płytki gres (2.880*2.255)+(1.000*2.255)=8,749400

   1.11 Pom gospodarcze - płytki gres 2.000*1.400=2,800000

   1.12 Szatnia - płytki gres (3.495*1.525)+(5.620*2.980)=22,077475

RAZEM: 127,269375 m2 127,269
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198 DC 20/318/2 Cokoły z płytek gresowych, wysokosc do 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

Cokoliki - A1 SEFKO Rzut parteru (8.130+0.100)+(2.333)+(0.654)+(0.981)+(1.150)+(1.

163)+(0.845+2.143+1.525+3.529+3.390)+(0.105)+(0

.099)+(1.169+1.825)+(0.070+1.271)+(0.104)+(0.123)

+(1.264+0.984+2.268)+(1.225)+(0.312+0.101)+(0.12

5)+(0.100+2.305+2.125)+(0.112+1.400+1.000+1.400

)+(1.413+1.000+1.413+0.100)+(4.445+3.413+1.968)

+(1.200+0.220+0.205+0.152)+(2.016)+(5.205+0.165

)+(2.331)+(0.300+0.300+0.301)+(3.511)+(0.393+1.9

95+1.407+2.029+0.079)+(1.900+6.555)+(0.250)+(0.

250)+(3.000+0.220+0.300+0.238+0.963)+(0.250+0.

250+0.250+0.250)+(1.128+3.828+2.929+0.486) 104,038000

RAZEM: 104,038000 m 104,038

2.2.2.3 Element Posadzka epoksydowa

Wyliczenie ilości robót:

2171.992 2 171,992000

RAZEM: 2 171,992000 m2

K.5 Wyłączone z wyceny

2.2.2.4 Element Izolacja pom. mokrych

Wyliczenie ilości robót:

6.494 6,494000

RAZEM: 6,494000 m2

199 DC 191/404/3 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

Natrysk m2=6,494400

   1.13 Umywalnia - płytki gres (2.880*2.255)=6,494400

ilość m2 6,494400

RAZEM: 6,494400 m2 6,494

200 DC 191/404/5 Wklejenie taśmy uszczelniającej

Wyliczenie ilości robót:

Natrysk m=9,470000

   1.13 Umywalnia - płytki gres (2.880*2+2.255*2)=10,270000

   -0,80=-0,800000

ilość m 9,470000

RAZEM: 9,470000 m 9,470
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2.2.3 Grupa OKŁADZINY ŚCIAN

Wyliczenie ilości robót:

Tynki ścian 125.721 125,721000

Licowanie 87.513 87,513000

Izolacja pom. mokrych 19.887 19,887000

Malowanie 1052.966 1 052,966000

RAZEM: 1 286,087000 m2

2.2.3.1 Element Tynki ścian

Wyliczenie ilości robót:

125.721 125,721000

RAZEM: 125,721000 m2

201 KNR 903/102/1 
(1)
KNR 903/109/6 
(1)
KNR 903/109/7
KNR 903/109/2 
(1)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach/słupach, tynk cementowo-wapienny, gr. 1.5cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=27,876000

   A - Tynki ścian - A1 SEFKO Rzut 
parteru

(2*0.300+2*0.300)+(2*0.300+2*0.300)+(2*0.300+2*0
.300)+(2*0.300+2*0.300)+(2*0.300+2*0.324)+(2*0.3
00+2*0.290)+(2*0.300+2*0.300)+(2*0.300+2*0.300)
+(0.300+0.300+0.300)+(0.300+0.300+0.300)+(0.300
+0.300+0.269)+(0.300+0.284+0.300)+(0.301+0.300
+0.302)+(0.300+0.287+0.300)+(0.300+0.300+0.300)
+(0.300+0.300+0.300)=16,771000

   H - Tynki ścian - A1 SEFKO Rzut 
parteru

(0.300+0.300)+(0.300+0.300+0.300)+(0.300+0.300+
0.300)+(0.300+0.300+0.300)+(0.300+0.300+0.300)+
(0.300+0.300+0.300)+(0.300+0.300+0.300)+(0.300+
0.300+0.300)+(0.300+0.300+0.300)+(0.300+0.300+
0.300)+(0.300+0.305)+(0.300+0.300+0.300)+(0.300
+0.300+0.300)=11,105000

wysokość h=4,51

ilośc m*h 125,720760

RAZEM: 125,720760 m2 125,721

2.2.3.2 Element Licowanie

Wyliczenie ilości robót:

87.513 87,513000

RAZEM: 87,513000 m2

202 DC 20/303/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=37,996000

   Licowanie ścian - pom 1.13 - A1 
SEFKO Rzut parteru

(1.825+1.156)+(0.097+0.266)+(1.655+0.123)+(1.235
+0.072)+(1.251+0.996+2.273+1.025+0.123)=12,097
000

   Licowanie ścian - pom 1.14 - A1 
SEFKO Rzut parteru

(0.300+0.100)+(1.018+2.148+2.301+0.100)+(0.113)
+(1.420+1.017+1.420+0.099)+(1.416+1.017+1.415+
0.092)+(0.762+1.050+2.491+1.013+0.738)=20,0300
00

   Licowanie ścian - pom 1.11 - A1 
SEFKO Rzut parteru

0.412+2.012+1.419+1.997+0.029=5,869000

wysokość h=2,10

ilość m*h 79,791600

Grupa przedmiarów m=4,826000

   Fartuch 1.9 - A1 SEFKO Rzut parteru 3.500=3,500000

   Fartuch 1.7 - A1 SEFKO Rzut parteru 1.326=1,326000

wysokość h=1,60

ilość m*h 7,721600

RAZEM: 87,513200 m2 87,513
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2.2.3.3 Element Izolacja pom. mokrych

Wyliczenie ilości robót:

19.887 19,887000

RAZEM: 19,887000 m2

203 DC 191/404/3 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

Natrysk m=9,470000

   1.13 Umywalnia - płytki gres (2.880*2+2.255*2)=10,270000

   -0,80=-0,800000

wysokość h=2,10

ilość m*h 19,887000

RAZEM: 19,887000 m2 19,887

204 DC 191/404/5 Wklejenie taśmy uszczelniającej

Wyliczenie ilości robót:

Natrysk m=8,400000

   1.13 Umywalnia - płytki gres 2,10*4=8,400000

ilość m 8,400000

RAZEM: 8,400000 m 8,400

2.2.3.4 Element Malowanie

Wyliczenie ilości robót:

1052.966 1 052,966000

RAZEM: 1 052,966000 m2

205 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi, dwukrotne wraz z gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:

Ściany G-K 2*277.397 554,794000

Ściany G-K EI60 2*161.683 323,366000

Ściany G-K EI30 2*19.124 38,248000

Okładziny G-K 29.578 29,578000

Okładziny G-K EI60 38.827 38,827000

Okładziny G-K urządzeń sanitarnych 29.945 29,945000

Tynki ścian 125.721 125,721000

Licowanie -1*87.513 -87,513000

RAZEM: 1 052,966000 m2 1 052,966
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2.2.4 Grupa OKŁADZINY STROPÓW

Wyliczenie ilości robót:

Tynki stropów 891.493 891,493000

Sufity G-K 9.458 9,458000

Sufit modułowy 123.292 123,292000

Malowanie 891.493 891,493000

RAZEM: 1 915,736000 m2

2.2.4.1 Element Tynki stropów

Wyliczenie ilości robót:

891.493 891,493000

RAZEM: 891,493000 m2

206 KNR 903/302/1 
(1)
KNR 903/309/6 
(1)
KNR 903/309/2 
(1)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach, tynk cementowo-wapienny, gr. 1.5cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów 15,519000

   1.10 Pom. technologiczne - płytki gres 4.434*3.500=15,519000

Grupa przedmiarów 706,601460

   1.17 Dojrzewalnia - przemysłowa 158.529=158,529000

   1.7 Narzędziownia - przemysłowa 11.522*8.130=93,673860

   1.6 Spreżarkownia - przemysłowa 5.540*3.350=18,559000

   1.5. Rozdzielnia elektryczna - 
przemysłowa

5.540*4.655=25,788700

   1.2 Magazyn wyrobów gotowych - 
przemysłowa

(13.300*1.400)+(13.180*9.050)+(10.400*20.550)+(2.
780*15.605)=395,000900

   1.16 Warsztat - przemysłowa 15.050=15,050000

Grupa przedmiarów 47,200000

   podciąg w hali (0,30+0,70-0,20)*59,0=47,200000

Grupa przedmiarów 122,172800

   Części poziome liczone w rzucie 
posadzek

   Części pionowe:

   Podciąg 30/45 - A1 SEFKO Rzut 
parteru

((7.950)+(7.830)+(7.520)+(7.832))*0,30*2=18,67920
0

   Podciąg 30/70 - A1 SEFKO Rzut 
parteru

((5.900)+(6.480)+(6.966)+(22.787)+(4.268)+(3.044)+
(16.700)+(7.779))*0,70*2=103,493600

RAZEM: 891,493260 m2 891,493

2.2.4.2 Element Sufit modułowy

Wyliczenie ilości robót:

123.292 123,292000

RAZEM: 123,292000 m2

207 KNRW 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

Wyliczenie ilości robót:

Sufit podwieszany - pom. 1.11 - A1 2.030*1.428

SEFKO Rzut parteru 2,898840

Sufit podwieszany - pom. 1.12 - A1 (5.642*2.976)+(3.495*1.525)

SEFKO Rzut parteru 22,120467

Sufit podwieszany - pom. 1.14 - A1 (1.420*1.000)+(1.438*0.982)+(2.318*2.143)

SEFKO Rzut parteru 7,799590

Sufit podwieszany - pom. 1.13 - A1 (2.905*2.268)+(1.013*2.248)

SEFKO Rzut parteru 8,865764

Sufit podwieszany - pom. 1.9 - A1 5.214*3.500

SEFKO Rzut parteru 18,249000

Sufit podwieszany - pom. 1.18 - A1 2.028*8.088

SEFKO Rzut parteru 16,402464

Sufit podwieszany - pom. 1.15 - A1 34.813

SEFKO Rzut parteru 34,813000

Sufit podwieszany - pom. 1.4 - A1 2.643*1.016

SEFKO Rzut parteru 2,685288

Sufit podwieszany - pom. 1.3 - A1 2.650*3.569

SEFKO Rzut parteru 9,457850

RAZEM: 123,292263 m2 123,292
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2.2.4.3 Element Malowanie

Wyliczenie ilości robót:

891.493 891,493000

RAZEM: 891,493000 m2

208 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi, dwukrotne wraz z gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:

Tynki stropów 891.493 891,493000

RAZEM: 891,493000 m2 891,493

2.3 Grupa PIĘTRO

Wyliczenie ilości robót:

2744.050 2 744,050000

RAZEM: 2 744,050000 m2

2.3.1 Grupa ŚCIANY

Wyliczenie ilości robót:

Ściany wewnętrzn PIR 257.434 257,434000

Ściany G-K 378.490 378,490000

Okładziny G-K 380.660 380,660000

Okładziny G-K urządzeń sanitarnych 17.764 17,764000

RAZEM: 1 034,348000 m2

2.3.1.1 Element Ściany wewnętrzn PIR

Wyliczenie ilości robót:

257.434 257,434000

RAZEM: 257,434000 m2

209 KNR 205/1002/1 Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PIR gr 12cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=58,735000

   H-Płyta PIR wewnętrzna - SEFKO Rzut
piętra

(32.799)+(24.636+0.300)=57,735000

   H-Płyta PIR wewnętrzna - 90/200 - 
SEFKO Rzut piętra

1.000=1,000000

   

wysokość h=3,0+1,0+0,20+0,20=4,400000

ilość m*h 258,434000

Grupa przedmiarów m2=1,000000

   H-Płyta PIR wewnętrzna - 90/200 - 
SEFKO Rzut piętra

1.000=1,000000

   

ilość -m2 -1,000000

RAZEM: 257,434000 m2 257,434

210 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki ościeży ścian warstwowych jako obróbki z blachy stalowej powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

szerokośc obróbki s=0,05+0,12+0,05=0,220000

Grupa przedmiarów m=5,200000

   H-Płyta PIR wewnętrzna - 90/200 - 
SEFKO Rzut piętra

((1.000)+2,10*2)*1=5,200000

   

ilość m*s 1,144000

RAZEM: 1,144000 m2 1,144
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2.3.1.2 Element Ściany G-K

Wyliczenie ilości robót:

378.490 378,490000

RAZEM: 378,490000 m2

211 KNR 909/401/6 
(1)
KNR 909/408/1 
(3) - [A]

Ściana szkieletowa w systemie z okładziną obustronną 1-warstwową, na szkielecie metalowym
pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, okładzina gr. 125˙mm, płyta GKB/GKBI˙w 
zależności od przeznaczenia pomieszczenia

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=98,685000

   A1-Ścianki G-K -drzwi - SEFKO Rzut 
piętra

(1.000)+(0.975)+(0.975)+(1.000)+(0.888)+(1.000)+(0
.900)+(1.000)+(0.975)+(1.000)+(1.000)+(0.975)+(0.9
75)+(0.975)+(0.988)=14,626000

   A1-Ścianki G-K - SEFKO Rzut piętra (6.950)+(0.993)+(2.120)+(6.805)+(2.060)+(0.890)+(2
.323)+(0.500)+(2.825)+(2.925)+(6.830)+(1.800)+(1.0
94)+(0.912)+(0.187)+(6.950)+(0.503)+(0.300)+(6.95
0)+(0.600)+(11.375)+(4.600)+(1.000)+(6.034)+(6.53
3)=84,059000

   

wysokość h=3,0+1,0=4,000000

ilość m*h 394,740000

Grupa przedmiarów m=7,738000

   A1-Ściana G-K -drzwi - A1 SEFKO 
Rzut parteru

(1.001)+(1.022)+(1.000)+(0.888)+(0.909)+(1.006)+(0
.908)+(1.004)=7,738000

   

wysokość h=2,10

ilość -m*h -16,249800

RAZEM: 378,490200 m2 378,490
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2.3.1.3 Element Okładziny G-K

Wyliczenie ilości robót:

380.660 380,660000

RAZEM: 380,660000 m2

212 KNR 909/405/6 
(1)
KNR 909/408/1 
(2) - [A]

Okładziny ścienne w systemie z okładziną na szkielecie metalowym pojedynczym, z 
wypełnieniem wełną mineralną, pokrycie jednostronnie 2-krotne, okładzina gr. 125˙mm, płyta 
GKB

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=117,740000

   A1-Okładzina G-K - SEFKO Rzut piętra (1.600)+(0.950)+(0.750)+(1.800)+(1.900)+(0.937+8.
413+4.937)+(5.700)+(5.700)+(5.700)+(1.336)+(3.36
4)+(3.000)+(2.590)+(5.700)+(5.700)+(5.700)+(4.950
+2.370)+(3.041+0.942)+(1.678)+(1.609)+(1.645)+(0.
336)+(2.185)+(0.514)+(2.004)+(0.126+0.449)+(0.94
5)+(0.700)+(0.500)+(1.200)+(0.350)+(2.925)+(0.300)
+(0.607)+(1.415)+(0.172)=96,740000

   A1-Okładzina G-K - 90/200 - SEFKO 
Rzut piętra

1=1,000000

   A1-Okładzina G-K - 210/295 - SEFKO 
Rzut piętra

1=1,000000

   A1-Okładzina G-K - 190/295 - SEFKO 
Rzut piętra

1=1,000000

   A1-Okładzina G-K - 180/295 - SEFKO 
Rzut piętra

1=1,000000

   A1-Okładzina G-K - 160/295 - SEFKO 
Rzut piętra

(1)+(1+1)+(1+1)=5,000000

   A1-Okładzina G-K - 157/295 - SEFKO 
Rzut piętra

(1)+(1)+(1+1)=4,000000

   A1-Okładzina G-K - 140/295 - SEFKO 
Rzut piętra

1=1,000000

   A1-Okładzina G-K - 137/295 - SEFKO 
Rzut piętra

(1)+(1)=2,000000

   A1-Okładzina G-K - 117/295 - SEFKO 
Rzut piętra

(1+1)+(1+1)=4,000000

   A1-Okładzina G-K - 110/295 - SEFKO 
Rzut piętra

1=1,000000

   

wysokość h=3,0+1,0=4,000000

ilość m*h 470,960000

Grupa przedmiarów m2=90,300000

   A1-Okładzina G-K - 90/200 - SEFKO 
Rzut piętra

1*0,90*2,0=1,800000

   A1-Okładzina G-K - 210/295 - SEFKO 
Rzut piętra

1*2,10*2,95=6,195000

   A1-Okładzina G-K - 190/295 - SEFKO 
Rzut piętra

1*1,90*2,95=5,605000

   A1-Okładzina G-K - 180/295 - SEFKO 
Rzut piętra

1*1,80*2,95=5,310000

   A1-Okładzina G-K - 160/295 - SEFKO 
Rzut piętra

((1)+(1+1)+(1+1))*1,60*2,95=23,600000

   A1-Okładzina G-K - 157/295 - SEFKO 
Rzut piętra

((1)+(1)+(1+1))*1,57*2,95=18,526000

   A1-Okładzina G-K - 140/295 - SEFKO 
Rzut piętra

1*1,40*2,95=4,130000

   A1-Okładzina G-K - 137/295 - SEFKO 
Rzut piętra

((1)+(1))*1,37*2,95=8,083000

   A1-Okładzina G-K - 117/295 - SEFKO 
Rzut piętra

((1+1)+(1+1))*1,17*2,95=13,806000

   A1-Okładzina G-K - 110/295 - SEFKO 
Rzut piętra

1*1,10*2,95=3,245000

   

ilość -m2 -90,300000

RAZEM: 380,660000 m2 380,660
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2.3.1.4 Element Okładziny G-K urządzeń sanitarnych i pionów

Wyliczenie ilości robót:

17.764 17,764000

RAZEM: 17,764000 m2

213 KNR 909/405/3 
(3)

Okładziny ścienne w systemie z okładziną na szkielecie metalowym pojedynczym, z 
wypełnieniem wełną mineralną, pokrycie jednostronnie 1-krotne, okładzina gr. 125˙mm, płyta 
GKBI

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=4,441000

   Urządzenia spłukujące - okładzina - 
SEFKO Rzut piętra

(1.015)+(1.398+1.428)=3,841000

   obudowa pionu 0,30+0,3=0,600000

   

wysokość h=4,0

ilość m*h 17,764000

RAZEM: 17,764000 m2 17,764

214 KNR 21/4004/7 
(3)

Wzmocniena w ścianach z płyty OSB pod urządzenai sanitarne: umywalki

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=4,000000

   Wzmocnienia umywalki - SEFKO Rzut 
piętra

1+1+1+1=4,000000

   

szerokośc s=2,6

wysokość h=4,0

ilość m*s*h 41,600000

RAZEM: 41,600000 m2 41,600

2.3.2 Grupa POSADZKI

Wyliczenie ilości robót:

Posadzki gres 120.005 120,005000

Posadzki panele winylowe 107.734 107,734000

Posadzki panele LVT 236.648 236,648000

RAZEM: 464,387000 m2

2.3.2.1 Element Podłoża

Wyliczenie ilości robót:

457.638 457,638000

RAZEM: 457,638000 m2

215 KNR 202/609/3 Izolacje: styropian akustyczny EPS100, gr. 5cm

Wyliczenie ilości robót:

Podłoża piętra - [B] - SEFKO Rzut piętra 457.638 457,638000

RAZEM: 457,638000 m2 457,638

216 KNR 202/607/2 Izolacje z foli PE, gr. 0,2mm

Wyliczenie ilości robót:

457.638 457,638000

RAZEM: 457,638000 m2 457,638

217 KNR 202/1106/2
KNR 202/1106/3
KNR 202/1106/7

Wylewka betonowa gr 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

457.638 457,638000

RAZEM: 457,638000 m2 457,638
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2.3.2.2 Element Posadzki gres

Wyliczenie ilości robót:

120.005 120,005000

RAZEM: 120,005000 m2

218 DC 20/313/2 Posadzki z płytek gresowych na gotowym podłożu, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=97,895008

   2.1 Klatka - Gres 3.000*3.490=10,470000

   2.10 Jadalnia - Gres 2.832*6.859=19,424688

   2.11 Dział kontroli - Gres - rewizja 
inwestorska LVT

91.298*0=0,000000

   2.12 Biuro - Gres - rewizja inwestorska 24.654*0=0,000000

   2.13 Biuro - Gres - rewizja inwestorska 42.090*0=0,000000

   2.2 Korytarz - Gres 11.858*1.511=17,917438

   2.3 Korytarz - Gres 20.579*1.502=30,909658

   2.4 Labolatorium - gres - Gres - rewizja
inwestorska LVT

17.000*8.550*0=0,000000

   2.5 Biuro - Gres - rewizja inwestorska 2.950*6.893*0=0,000000

   2.6 Biuro - Gres - rewizja inwestorska 2.997*6.892*0=0,000000

   2.7 WC - Gres (1.400*1.712)+(1.403*1.015)=3,820845

   2.8 WC - Gres (1.417*1.312)+(1.400*1.400)=3,819104

   2.9 Archiwum - Gres 2.925*3.943=11,533275

ilość m2 97,895008

Grupa przedmiarów m2=22,110000

   2.1 Klatka - biegi - Gres 3.000*3.080=9,240000

   2.1 Klatka - spocznik - Gres 3.000*1.868=5,604000

   podstopnica 0,173*1,50*(16+12)=7,266000

ilość m2 22,110000

RAZEM: 120,005008 m2 120,005

219 DC 20/318/2 Cokoły z płytek gresowych, wysokosc do 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=344,445000

   Cokoliki - SEFKO Rzut piętra (2*16.937+2*8.412)+(2*0.300+2*0.300)+(2*0.300+2*
0.300)+(2*2.960+2*6.805)+(2*2.983+2*6.786)+(2*11
.860+2*1.545)+(2*2.825+2*6.843)+(2*2.993+2*3.814
)+(2*1.389+2*1.018)+(2*1.400+2*1.712)+(2*1.400+2
*1.312)+(2*1.387+2*1.425)+(2*3.000+2*8.425)+(3.0
10+0.475+0.300+0.325+5.760+0.237+0.300+0.263+
5.739+0.363+0.279+0.325+1.726+6.083+16.532+6.
515+0.290+0.211)+(3.927+6.467+3.948+6.059)+(0.1
93+0.300+4.956+3.041+0.238+0.300+0.300+5.095+
4.950+0.237+0.150+7.479)+(2*20.566+2*1.457)+(2*
0.315+2*0.300)+(2*0.300+2*0.237)+(2*0.300+2*0.30
0)+(2*0.300+2*0.300)+(2*0.315+2*0.300)+(2*0.315+
2*0.300)=344,445000

ilość m 344,445000

Grupa przedmiarów szt=31,000000

   Cokoliki 90/200 - SEFKO Rzut piętra (1)+(1)+(1)+(1)+(1+1)+(1+1+1+1)+(1)+(1+1+1)+(1+1
+1)+(1+1)+(1+1+1+1+1)+(1+1)+(1+1)+(1+1)+(1)=31,
000000

ilość -0,90*szt -27,900000

Rewizja m=192,199000

   Cokoliki - rewizja pane LVT - SEFKO 
Rzut piętra

(2*16.937+2*8.412)+(2*0.300+2*0.300)+(2*0.300+2*
0.300)+(3.010+0.475+0.300+0.325+5.760+0.237+0.
300+0.263+5.739+0.363+0.279+0.325+1.726+6.083
+16.532+6.515+0.290+0.211)+(2*0.300+2*0.300)+(2
*0.315+2*0.300)+(2*0.315+2*0.300)=105,491000

   Cokoliki - rewizja na panele - SEFKO 
Rzut piętra

(2*2.960+2*6.805)+(2*2.983+2*6.786)+(3.927+6.467
+3.948+6.059)+(0.193+0.300+4.956+3.041+0.238+0
.300+0.300+5.095+4.950+0.237+0.150+7.479)=86,7
08000

ilość -m -192,199000

Rewizja szt=13,000000

   Cokoliki 90/200 - rewizja pane LVT - 
SEFKO Rzut piętra

(1)+(1+1+1+1+1)=6,000000

   Cokoliki 90/200 - rewizja na panele - 
SEFKO Rzut piętra

(1)+(1+1)+(1+1)+(1+1)=7,000000

ilość +0,90*szt 11,700000

RAZEM: 136,046000 m 136,046



KI- 
ARTPLAN_sefko_v17_rev_v2_rewizja_inwestor 
_v1.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 0004CF11)

strona nr: 68

Consulting Partner Piotr Widak, www.widak.pl strona nr: 68

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.3.2.3 Element Posadzki panele winylowe

Wyliczenie ilości robót:

107.734 107,734000

RAZEM: 107,734000 m2

220 ZKNR C 2/603/1
(1)

Gruntowanie przygotowanego podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Rewizja inwestorska m2=107,733674

   2.12 Biuro - Gres - rewizja inwestorska 24.654=24,654000

   2.13 Biuro - Gres - rewizja inwestorska 42.090=42,090000

   2.5 Biuro - Gres - rewizja inwestorska 2.950*6.893=20,334350

   2.6 Biuro - Gres - rewizja inwestorska 2.997*6.892=20,655324

ilośc m2 107,733674

RAZEM: 107,733674 m2 107,734

221 ZKNR C 2/605/2
(1)

Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, 
dostosować poziomy

Wyliczenie ilości robót:

107.734 107,734000

RAZEM: 107,734000 m2 107,734

222 KNR 202/607/2 
[A]

Izolacja paroizolacyjna

Wyliczenie ilości robót:

107.734 107,734000

RAZEM: 107,734000 m2 107,734

223 KNR 202/607/2 
[A]

Warstwa podpanelowa

Wyliczenie ilości robót:

107.734 107,734000

RAZEM: 107,734000 m2 107,734

224 NNRNKB 
202/1136/1 (1)

Posadzki z paneli winylowych

Wyliczenie ilości robót:

107.734 107,734000

RAZEM: 107,734000 m2 107,734

225 ZKNR C 2/613/5 Mocowanie cokołów systemowych: listyw rdzeniowe Cubu Flex Life 60

Wyliczenie ilości robót:

Rewizja m=86,708000

   Cokoliki - rewizja na panele - SEFKO 
Rzut piętra

(2*2.960+2*6.805)+(2*2.983+2*6.786)+(3.927+6.467
+3.948+6.059)+(0.193+0.300+4.956+3.041+0.238+0
.300+0.300+5.095+4.950+0.237+0.150+7.479)=86,7
08000

ilość m 86,708000

Rewizja szt=7,000000

   Cokoliki 90/200 - rewizja na panele - 
SEFKO Rzut piętra

(1)+(1+1)+(1+1)+(1+1)=7,000000

ilość -0,90*szt -6,300000

RAZEM: 80,408000 m 80,408

2.3.2.4 Element Posadzki panele LVT

Wyliczenie ilości robót:

236.648 236,648000

RAZEM: 236,648000 m2

226 ZKNR C 2/603/1
(1)

Gruntowanie przygotowanego podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Rewizja inwestorska m2=236,648000

   2.11 Dział kontroli - Gres - rewizja 
inwestorska LVT

91.298=91,298000

   2.4 Labolatorium - gres - Gres - rewizja
inwestorska LVT

17.000*8.550=145,350000

   

ilośc m2 236,648000

RAZEM: 236,648000 m2 236,648

227 ZKNR C 2/605/2
(1)

Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, 
dostosować poziomy

Wyliczenie ilości robót:

236.648 236,648000

RAZEM: 236,648000 m2 236,648
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228 KNR 202/607/2 
[A]

Izolacja paroizolacyjna

Wyliczenie ilości robót:

236.648 236,648000

RAZEM: 236,648000 m2 236,648

229 KNR 202/607/2 
[A]

Warstwa podpanelowa

Wyliczenie ilości robót:

236.648 236,648000

RAZEM: 236,648000 m2 236,648

230 NNRNKB 
202/1136/1 (1)

Posadzki z paneli winylowe LVT

Wyliczenie ilości robót:

236.648 236,648000

RAZEM: 236,648000 m2 236,648

231 ZKNR C 2/613/5 Mocowanie cokołów systemowych: listyw rdzeniowe Cubu Flex Life 60

Wyliczenie ilości robót:

Rewizja m=105,491000

   Cokoliki - rewizja pane LVT - SEFKO 
Rzut piętra

(2*16.937+2*8.412)+(2*0.300+2*0.300)+(2*0.300+2*
0.300)+(3.010+0.475+0.300+0.325+5.760+0.237+0.
300+0.263+5.739+0.363+0.279+0.325+1.726+6.083
+16.532+6.515+0.290+0.211)+(2*0.300+2*0.300)+(2
*0.315+2*0.300)+(2*0.315+2*0.300)=105,491000

ilość m 105,491000

Rewizja szt=6,000000

   Cokoliki 90/200 - rewizja pane LVT - 
SEFKO Rzut piętra

(1)+(1+1+1+1+1)=6,000000

ilość -0,90*szt -5,400000

RAZEM: 100,091000 m 100,091

2.3.3 Grupa OKŁADZINY ŚCIAN

Wyliczenie ilości robót:

Tynki ścian 177.492 177,492000

Licowanie 43.321 43,321000

Malowanie 1289.575 1 289,575000

RAZEM: 1 510,388000 m2

2.3.3.1 Element Tynki ścian

Wyliczenie ilości robót:

177.492 177,492000

RAZEM: 177,492000 m2

232 KNR 903/102/1 
(1)
KNR 903/109/6 
(1)
KNR 903/109/7
KNR 903/109/2 
(1)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach/słupach, tynk cementowo-wapienny, gr. 1.5cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=26,319000

   Tynki ścian - SEFKO Rzut piętra (2*0.300+2*0.300)+(2*0.300+2*0.300)+(2*0.300+2*0
.300)+(2*0.300+2*0.300)+(2*0.300+2*0.300)+(2*0.3
00+2*0.300)+(2*0.282+2*0.309)+(0.300+0.300+0.30
0)+(0.237+0.300+0.300)+(0.300+0.300+0.300)+(0.3
00+0.300+0.300)+(0.300+0.300+0.300)+(0.300+0.3
00+0.300)+(0.300+0.300+0.300)+(0.300+0.300+0.3
00)+(0.300+0.300+0.300)+(0.300+0.300+0.300)+(0.
300+0.300+0.300)+(0.300+0.300+0.300)+(0.300+0.
300+0.300)+(0.300+0.300+0.300)+(0.300+0.300+0.
300)+(0.300+0.300+0.300)+(0.300+0.300+0.300)+(0
.300+0.300+0.300)+(0.300+0.300+0.300)+(0.300+0.
300+0.300)=26,319000

wysokość h=4,0

ilośc m*h 105,276000

Grupa przedmiarów m=15,300000

   H-tynki ścian/słupów - SEFKO Rzut 
piętra

(0.650+0.400+0.650)+(0.650+0.400+0.650)+(0.650+
0.400+0.650)+(0.650+0.400+0.650)+(0.650+0.400+
0.650)+(0.650+0.400+0.650)+(0.650+0.400+0.650)+
(0.650+0.400+0.650)+(0.650+0.400+0.650)=15,3000
00

wysokość h=9,23-4,51=4,720000

ilośc m*h 72,216000

RAZEM: 177,492000 m2 177,492
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2.3.3.2 Element Licowanie

Wyliczenie ilości robót:

43.321 43,321000

RAZEM: 43,321000 m2

233 DC 20/303/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=16,510000

   Licowanie - SEFKO Rzut piętra (1.000+1.400+1.000+0.500)+(0.500+1.700+0.413)+(
0.035+1.700)+(0.500+1.300+0.400)+(0.032+1.300)+
(1.425+1.400+1.390+0.515)=16,510000

   

wysokość h=2,10

ilość m*h 34,671000

Grupa przedmiarów m=5,406000

   Fartuch - SEFKO Rzut piętra (2.838)+(1.762)+(0.806)=5,406000

   

wysokość h=1,60

ilość m*h 8,649600

RAZEM: 43,320600 m2 43,321

2.3.3.3 Element Malowanie

Wyliczenie ilości robót:

1289.575 1 289,575000

RAZEM: 1 289,575000 m2

234 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi, dwukrotne wraz z gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:

Ściany G-K 2*378.490 756,980000

Okładziny G-K 380.660 380,660000

Okładziny G-K urządzeń sanitarnych 17.764 17,764000

Tynki ścian 177.492 177,492000

Licowanie -1*43.321 -43,321000

RAZEM: 1 289,575000 m2 1 289,575

2.3.4 Grupa OKŁADZINY STROPÓW

Wyliczenie ilości robót:

Sufity G-K 457.121 457,121000

Malowanie 0.000

RAZEM: 457,121000 m2

2.3.4.1 Element Sufity G-K

Wyliczenie ilości robót:

457.121 457,121000

RAZEM: 457,121000 m2

235 NNRNKB 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 
60x60x1,5cm, E15

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=442,276682

   2.1 Klatka - Gres 3.000*3.490=10,470000

   2.10 Jadalnia - Gres 2.832*6.859=19,424688

   2.11 Dział kontroli - Gres 91.298=91,298000

   2.12 Biuro - Gres 24.654=24,654000

   2.13 Biuro - Gres 42.090=42,090000

   2.2 Korytarz - Gres 11.858*1.511=17,917438

   2.3 Korytarz - Gres 20.579*1.502=30,909658

   2.4 Labolatorium - gres - Gres 17.000*8.550=145,350000

   2.5 Biuro - Gres 2.950*6.893=20,334350

   2.6 Biuro - Gres 2.997*6.892=20,655324

   2.7 WC - Gres (1.400*1.712)+(1.403*1.015)=3,820845

   2.8 WC - Gres (1.417*1.312)+(1.400*1.400)=3,819104

   2.9 Archiwum - Gres 2.925*3.943=11,533275

ilość m2 442,276682

Grupa przedmiarów m2=14,844000

   2.1 Klatka - biegi - Gres 3.000*3.080=9,240000

   2.1 Klatka - spocznik - Gres 3.000*1.868=5,604000

ilość m2 14,844000

RAZEM: 457,120682 m2 457,121
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2.4 Grupa DACH

Wyliczenie ilości robót:

2744.050 2 744,050000

RAZEM: 2 744,050000 m2

2.4.1 Grupa DACH [C]

Wyliczenie ilości robót:

465.316 465,316000

RAZEM: 465,316000 m2

2.4.1.1 Element Pokrycie

Wyliczenie ilości robót:

Pokrycie 465.316 465,316000

RAZEM: 465,316000 m2

236 DC 20/401/4 Położenie warstwy paroizolacji z folii polietylenowej gr 0.2mm

Wyliczenie ilości robót:

Połąć dach - przegroda C - SEFKO 57.660*8.070

Architektura 465,316200

RAZEM: 465,316200 m2 465,316

237 Kalkulacja 
indywidualna

Izokliny przy ścianie

Wyliczenie ilości robót:

Kliny ścian - SEFKO Architektura 8.070+57.660+8.070+57.660 131,460000

RAZEM: 131,460000 m 131,460

238 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne- wełna mineralna w spadku 2%, gr. 25-33cm,  =0,038 W/mK

Wyliczenie ilości robót:

465.316 465,316000

RAZEM: 465,316000 m2 465,316

239 KNR 23/2613/5 Przymocowanie płyt łącznikami

Wyliczenie ilości robót:

2,11*465.316 981,816760

RAZEM: 981,816760 szt 981,817

240 DC 191/801/1 Wykonaie warstwy podkładowej pod mambrane dachową  - warstwa oddzielająca

Wyliczenie ilości robót:

465.316 465,316000

RAZEM: 465,316000 m2 465,316

241 DC 191/801/2 Wykonanie hydroizolacji z membrany dachowej PVC gr 1,6mm - 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

465.316 465,316000

RAZEM: 465,316000 m2 465,316

242 DC 191/801/3 Wykonanie obróbek hydroizolacyjnych z membrany PVC: wpusty, wpusty awaryjne, wywiewka,
jednostki, itpd

Wyliczenie ilości robót:

Wpusty - SEFKO Architektura 1+1+1+1+1+1+1 7,000000

Wpusty awaryjne - SEFKO Architektura 7 7,000000

Wywiewka 1 1,000000

wyrzutnie i przejścia 1+3+1 5,000000

jednostki 10*4 40,000000

RAZEM: 60,000000 szt 60,000

243 DC 191/801/4 Wykonanie obróbek hydroizolacyjnych z membrany PVC: wyłaz

Wyliczenie ilości robót:

Wyłaz dachowy - SEFKO Architektura (2.000*2+1.200*2)*0,5 3,200000

RAZEM: 3,200000 m2 3,200

K.6 Instalacja fotowoltaiczna wraz z podkonstrukcją po stronie instalacji elektrycznej

K.7 Montaż wpustów po stronie instalcji sanitarnej

2.4.1.2 Element Attyka pionowo

Wyliczenie ilości robót:

30.464 30,464000

RAZEM: 30,464000 m2

244 ZKNR C 2/308/3 Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=76,160000

   Attyka pionowo - SEFKO Architektura 8.750+58.540+8.870=76,160000

wysokośc h=0,40

ilość m*h 30,464000

RAZEM: 30,464000 m2 30,464

245 KNR 23/2613/1 Przyklejenie płyt do ścian, wełna gr 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

30.464 30,464000

RAZEM: 30,464000 m2 30,464
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246 KNR 23/2613/5 Przymocowanie płyt łącznikami

Wyliczenie ilości robót:

2,11*30.464 64,279040

RAZEM: 64,279040 szt 64,279

247 DC 191/801/1 Wykonaie warstwy podkładowej pod mambrane dachową  - warstwa oddzielająca

Wyliczenie ilości robót:

30.464 30,464000

RAZEM: 30,464000 m2 30,464

248 DC 191/801/2 Wykonanie hydroizolacji z membrany dachowej PVC - 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

30.464 30,464000

RAZEM: 30,464000 m2 30,464

2.4.1.3 Element Attyka poziomo

Wyliczenie ilości robót:

33.510 33,510000

RAZEM: 33,510000 m2

249 ZKNR C 2/308/3 Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=76,160000

   Attyka pionowo - SEFKO Architektura 8.750+58.540+8.870=76,160000

Szerokosc attyki - SEFKO Architektura s=0.440=0,440000

ilość m*s 33,510400

RAZEM: 33,510400 m2 33,510

250 KNR 202/9909/2 Ruszty drewniany pod płytę OSB

Wyliczenie ilości robót:

33.510 33,510000

RAZEM: 33,510000 m2 33,510

251 KNR 202/613/3 Izolacje z wełny gr 12 mc

Wyliczenie ilości robót:

33.510 33,510000

RAZEM: 33,510000 m2 33,510

252 DC 191/801/1 Wykonaie warstwy podkładowej pod mambrane dachową  - warstwa oddzielająca

Wyliczenie ilości robót:

33.510 33,510000

RAZEM: 33,510000 m2 33,510

253 DC 191/801/2 Wykonanie hydroizolacji z membrany dachowej PVC - 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

33.510 33,510000

RAZEM: 33,510000 m2 33,510

254 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

33.510*1,30{30% zakłady na kapinosy} 43,563000

RAZEM: 43,563000 m2 43,563

2.4.1.4 Element Ściana zewnętrzna PIR

Wyliczenie ilości robót:

46.640 46,640000

RAZEM: 46,640000 m2

255 KNR 205/1002/1 Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PIR gr 12cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=58,300000

   PIR - SEFKO Architektura 58.300=58,300000

   

wysokośc h=0,80

ilość m*h 46,640000

RAZEM: 46,640000 m2 46,640

256 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki krawędzi styku ściana warstwowych jako obróbki z blachy stalowej powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

szerokośc obróbki s=0,20+0,20=0,400000

Grupa przedmiarów m=58,300000

   PIR - SEFKO Architektura 58.300=58,300000

   

ilość m*s 23,320000

RAZEM: 23,320000 m2 23,320
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257 DC 191/801/1 Wykonaie warstwy podkładowej pod mambrane dachową  - warstwa oddzielająca

Wyliczenie ilości robót:

33.510 33,510000

RAZEM: 33,510000 m2 33,510

258 DC 191/801/2 Wykonanie hydroizolacji z membrany dachowej PVC - 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

33.510 33,510000

RAZEM: 33,510000 m2 33,510

2.4.2 Grupa DACH [E]

Wyliczenie ilości robót:

Pokrycie PIR 1650.940 1 650,940000

RAZEM: 1 650,940000

2.4.2.1 Element Pokrycie PIR

Wyliczenie ilości robót:

1650.940 1 650,940000

RAZEM: 1 650,940000 m2

259 KNR 205/1004/1 Lekka obudowa dachów z płyt PIR, gr 16cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=1 897,339500

   PIR - pokrycie - SEFKO Architektura 60.300*31.000*1.015=1 897,339500

ilość m2 1 897,339500

Grupa przedmiarów m2=246,400000

   PIR Swietlik dachowy - SEFKO 
Architektura

(3.200*15.400)+(3.200*15.400)+(3.200*15.400)+(3.2
00*15.400)+(3.200*15.400)=246,400000

ilość -m2 -246,400000

RAZEM: 1 650,939500 m2 1 650,940

260 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki krawędzi styku ściana warstwowych jako obróbki z blachy stalowej powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=430,160000

   PIR - Wiatrownice - SEFKO 
Architektura

(1.120+31.120+1.120)+(1.120+31.240+1.120)=66,84
0000

   Pas podrnnowy - SEFKO Architektura 58.300=58,300000

   Pas naddrnnowy - SEFKO Architektura 58.300=58,300000

   PIR - kalenica - SEFKO Architektura 60.420=60,420000

   PIR - obróbki świetlików - SEFKO 
Architektura

(2*3.200+2*15.400)+(2*3.200+2*15.400)+(2*3.200+
2*15.400)+(2*3.200+2*15.400)+(2*3.200+2*15.400)
=186,000000

   wywiew kanalizacji 0,3=0,300000

szerokosc s=0,12+0,12+0,05+0,05=0,340000

ilość m*s 146,254400

RAZEM: 146,254400 m2 146,254

2.4.3 Grupa ORYNNOWANIE

Wyliczenie ilości robót:

Rynny 58.300 58,300000

Rury 39.880 39,880000

RAZEM: 98,180000 m

2.4.3.1 Element Rynny

Wyliczenie ilości robót:

58.300 58,300000

RAZEM: 58,300000 m

261 KNR 202/508/3 
(1)

Rynny dachowe systemowe z blachy ocynkowanej powlekanej, półokrągłe o średnicy do 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=58,300000

   Pas podrnnowy - SEFKO Architektura 58.300=58,300000

ilość m 58,300000

RAZEM: 58,300000 m 58,300
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2.4.3.2 Element Rury

Wyliczenie ilości robót:

39.880 39,880000

RAZEM: 39,880000 m

262 KNR 202/510/3 
(1)

Rury spustowe systemowe z blachy ocynkowanej powlekanej, rury spustowe okrągłe o 
średnicy do 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Rura spustowa - SEFKO Architektura 9.970 9,970000

Rura spustowa - SEFKO Architektura 9.970 9,970000

Rura spustowa - SEFKO Architektura 9.970 9,970000

Rura spustowa - SEFKO Architektura 9.970 9,970000

RAZEM: 39,880000 m 39,880

2.5 Grupa ELEWACJA

Wyliczenie ilości robót:

2744.050 2 744,050000

RAZEM: 2 744,050000 m2

2.5.1 Grupa ŚCIANY WARSTWOWE

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna 460.280 460,280000

Elewacja zachodnia 608.131 608,131000

Elewacja południowa 408.293 408,293000

Elewacja wschodnia 359.071 359,071000

Elewacja wschodnia - podcień 42.590 42,590000

RAZEM: 1 878,365000 m2

2.5.1.1 Element Elewacja północna

Wyliczenie ilości robót:

460.280 460,280000

RAZEM: 460,280000 m2

263 KNR 205/1002/1 Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PIR gr 12cm wg specyfikacji opisu architektury

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=460,280000

   PIR elewacja północna - SEFKO 
Architektura

8.750*9.760=85,400000

   PIR elewacja północna - SEFKO 
Architektura

31.240*12.000=374,880000

   

ilość m2 460,280000

RAZEM: 460,280000 m2 460,280

264 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki krawędzi styku ściana warstwowych jako obróbki z blachy stalowej powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

szerokośc obróbki s=0,20+0,20=0,400000

Grupa przedmiarów m=33,700000

   Obróbka pionowa ściany warstowej - 
A1 SEFKO Rzut parteru

12,0*2+9,70=33,700000

   

ilość m*s 13,480000

RAZEM: 13,480000 m2 13,480

2.5.1.2 Element Elewacja zachodnia

Wyliczenie ilości robót:

608.131 608,131000

RAZEM: 608,131000 m2

265 KNR 205/1002/1 Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PIR gr 12cm wg specyfikacji opisu architektury

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=608,131000

   PIR elewacja zachodnia - SEFKO 
Architektura

1.120*2.030=2,273600

   PIR elewacja zachodnia - SEFKO 
Architektura

1.120*2.030=2,273600

   PIR elewacja zachodnia - SEFKO 
Architektura

60.540*9.970=603,583800

   

ilość m2 608,131000

RAZEM: 608,131000 m2 608,131
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266 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki krawędzi styku ściana warstwowych jako obróbki z blachy stalowej powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

szerokośc obróbki s=0,20+0,20=0,400000

Grupa przedmiarów m=28,000000

   Obróbka pionowa ściany warstowej - 
A1 SEFKO Rzut parteru

12,0*2+2,0*2=28,000000

   

ilość m*s 11,200000

RAZEM: 11,200000 m2 11,200

2.5.1.3 Element Elewacja południowa

Wyliczenie ilości robót:

408.293 408,293000

RAZEM: 408,293000 m2

267 KNR 205/1002/1 Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PIR gr 12cm wg specyfikacji opisu architektury

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=408,293000

   PIR elewacja południowa - SEFKO 
Architektura

31.240*11.950=373,318000

   PIR elewacja południowa - SEFKO 
Architektura

8.750*9.710=84,962500

   PIR elewacja południowa - bramy - 
SEFKO Architektura

-2.250*2.400=-5,400000

   PIR elewacja południowa - bramy - 
SEFKO Architektura

-2.250*2.400=-5,400000

   PIR elewacja południowa - okna - 
SEFKO Architektura

-0.900*1.500=-1,350000

   PIR elewacja południowa - drzwi - 
SEFKO Architektura

-1.000*2.050=-2,050000

   PIR elewacja południowa - bramy - 
SEFKO Architektura

-3.000*3.120=-9,360000

   PIR elewacja południowa - fasada - 
SEFKO Architektura

-2.750*9.610=-26,427500

   

ilość m2 408,293000

RAZEM: 408,293000 m2 408,293

268 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki ościeży ścian warstwowych jako obróbki z blachy stalowej powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

szerokośc obróbki s=0,05+0,12+0,05=0,220000

Grupa przedmiarów m=54,310000

   PIR elewacja południowa - bramy - 
SEFKO Architektura

2.250+2.400*2=7,050000

   PIR elewacja południowa - bramy - 
SEFKO Architektura

2.250+2.400*2=7,050000

   PIR elewacja południowa - okna - 
SEFKO Architektura

0.900+1.500*2=3,900000

   PIR elewacja południowa - drzwi - 
SEFKO Architektura

1.000+2.050*2=5,100000

   PIR elewacja południowa - bramy - 
SEFKO Architektura

3.000+3.120*2=9,240000

   PIR elewacja południowa - fasada - 
SEFKO Architektura

2.750+9.610*2=21,970000

   

ilość m*s 11,948200

RAZEM: 11,948200 m2 11,948

269 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki krawędzi styku ściana warstwowych jako obróbki z blachy stalowej powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

szerokośc obróbki s=0,20+0,20=0,400000

Grupa przedmiarów m=24,000000

   Obróbka pionowa ściany warstowej - 
A1 SEFKO Rzut parteru

12,0*2=24,000000

   

ilość m*s 9,600000

RAZEM: 9,600000 m2 9,600
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2.5.1.4 Element Elewacja wschodnia

Wyliczenie ilości robót:

359.071 359,071000

RAZEM: 359,071000 m2

270 KNR 205/1002/1 Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PIR gr 12cm wg specyfikacji opisu architektury

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=359,070710

   PIR elewacja wschodznia - SEFKO 
Architektura

1.120*2.240=2,508800

   PIR elewacja wschodznia - SEFKO 
Architektura

59.413*9.760=579,870880

   PIR elewacja wschodznia - SEFKO 
Architektura

1.127*12.000=13,524000

   PIR elewacja wschodznia - fasada - 
SEFKO Architektura

-2.423*8.770=-21,249710

   PIR elewacja wschodznia - fasada - 
SEFKO Architektura

-2.328*8.770=-20,416560

   PIR elewacja wschodznia - fasada - 
SEFKO Architektura

-3.186*8.770=-27,941220

   PIR elewacja wschodznia - fasada - 
SEFKO Architektura

-3.188*8.770=-27,958760

   PIR elewacja wschodznia - fasada - 
SEFKO Architektura

-1.286*8.770=-11,278220

   PIR elewacja wschodznia - fasada - 
SEFKO Architektura

-1.740*8.720=-15,172800

   PIR elewacja wschodznia - fasada - 
SEFKO Architektura

-1.100*8.710=-9,581000

   PIR elewacja wschodznia - fasada - 
SEFKO Architektura

-1.900*8.720=-16,568000

   PIR elewacja wschodznia - fasada - 
SEFKO Architektura

-1.400*8.770=-12,278000

   PIR elewacja wschodznia - fasada - 
SEFKO Architektura

-3.090*8.720=-26,944800

   PIR elewacja wschodznia - fasada - 
SEFKO Architektura

-3.150*8.770=-27,625500

   PIR elewacja wschodznia - fasada - 
SEFKO Architektura

-2.040*8.710=-17,768400

   PIR elewacja wschodznia - drzwi - 
SEFKO Architektura

-1.000*2.050=-2,050000

   

ilość m2 359,070710

RAZEM: 359,070710 m2 359,071
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271 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki ościeży ścian warstwowych jako obróbki z blachy stalowej powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

szerokośc obróbki s=0,05+0,12+0,05=0,220000

Grupa przedmiarów m=268,702000

   PIR elewacja wschodznia - fasada - 
SEFKO Architektura

2.423*2+8.770*2=22,386000

   PIR elewacja wschodznia - fasada - 
SEFKO Architektura

2.328*2+8.770*2=22,196000

   PIR elewacja wschodznia - fasada - 
SEFKO Architektura

3.186*2+8.770*2=23,912000

   PIR elewacja wschodznia - fasada - 
SEFKO Architektura

3.188*2+8.770*2=23,916000

   PIR elewacja wschodznia - fasada - 
SEFKO Architektura

1.286*2+8.770*2=20,112000

   PIR elewacja wschodznia - fasada - 
SEFKO Architektura

1.740*2+8.720*2=20,920000

   PIR elewacja wschodznia - fasada - 
SEFKO Architektura

1.100*2+8.710*2=19,620000

   PIR elewacja wschodznia - fasada - 
SEFKO Architektura

1.900*2+8.720*2=21,240000

   PIR elewacja wschodznia - fasada - 
SEFKO Architektura

1.400*2+8.770*2=20,340000

   PIR elewacja wschodznia - fasada - 
SEFKO Architektura

3.090*2+8.720*2=23,620000

   PIR elewacja wschodznia - fasada - 
SEFKO Architektura

3.150*2+8.770*2=23,840000

   PIR elewacja wschodznia - fasada - 
SEFKO Architektura

2.040*2+8.710*2=21,500000

   PIR elewacja wschodznia - drzwi - 
SEFKO Architektura

1.000+2.050*2=5,100000

   

ilość m*s 59,114440

RAZEM: 59,114440 m2 59,114

272 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki krawędzi styku ściana warstwowych jako obróbki z blachy stalowej powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

szerokośc obróbki s=0,20+0,20=0,400000

Grupa przedmiarów m=24,000000

   Obróbka pionowa ściany warstowej - 
A1 SEFKO Rzut parteru

12,0*2=24,000000

   

ilość m*s 9,600000

RAZEM: 9,600000 m2 9,600

2.5.1.5 Element Elewacja wschodnia - podcień

Wyliczenie ilości robót:

42.590 42,590000

RAZEM: 42,590000 m2

273 KNR 205/1002/1 Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PIR gr 12cm wg specyfikacji opisu architektury

Wyliczenie ilości robót:

Strop nad piętrem gr 20cm - 42.590

20_04K_JASIONKA SEFKO 42,590000

RAZEM: 42,590000 m2 42,590

274 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki krawędzi styku ściana warstwowych jako obróbki z blachy stalowej powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

szerokośc obróbki s=0,20+0,20=0,400000

Grupa przedmiarów m=115,970000

   Obróbka pionowa ściany warstowej - 
A1 SEFKO Rzut parteru

57,20+22,70+3,42+32,05+0,30+0,30=115,970000

   

ilość m*s 46,388000

RAZEM: 46,388000 m2 46,388
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2.5.2 Grupa OKŁADZINA KOMPOZYTOWA

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja wschodnia 393.774 393,774000

Elewacja południowa 57.660 57,660000

Elewacja północna 78.857 78,857000

RAZEM: 530,291000 m2

2.5.2.1 Element Elewacja wschodnia

Wyliczenie ilości robót:

393.774 393,774000

RAZEM: 393,774000 m2

275 KNR 205/902/9 
[A]
KNNR 7/601/3

Konstrukcje aluminiowe systemowe pod elewacje wentylowane; Lekka metalowa obudowa 
ścian z płyt kompozytowych FR (NRO)

Wyliczenie ilości robót:

Rewizja 107,748220

   PIR elewacja wschodznia - deska - 
SEFKO Architektura

1.953*8.770=17,127810

   PIR elewacja wschodznia - deska - 
SEFKO Architektura

3.985*8.770=34,948450

   PIR elewacja wschodznia - deska - 
SEFKO Architektura

2.989*8.770=26,213530

   PIR elewacja wschodznia - deska - 
SEFKO Architektura

2.524*8.770=22,135480

   PIR elewacja wschodznia - deska - 
SEFKO Architektura

0.835*8.770=7,322950

Grupa przedmiarów 239,365600

   Płyty kompozytowe - SEFKO PT 
Elewacja wschodnia 30.04.2021

(2.00*8.67)+(4.00*8.67)+(0.28*8.67)+(-0.96*2.05)+(2
.00*8.67)+(2.00*8.71)+(4.00*8.71)+(2.00*8.71)+(1.0
4*8.77)+(1.12*11.85)+(1.12*12.00)+(0.84*9.61)+(56.
86*0.84)+(0.84*9.76)=239,365600

Grupa przedmiarów 46,660000

   Podcień - SEFKO PT Rzut piętra 
27.04.2021

46.66=46,660000

RAZEM: 393,773820 m2 393,774

2.5.2.2 Element Elewacja południowa

Wyliczenie ilości robót:

57.660 57,660000

RAZEM: 57,660000 m2

276 KNR 205/902/9 
[A]
KNNR 7/601/3

Konstrukcje aluminiowe systemowe pod elewacje wentylowane; Lekka metalowa obudowa 
ścian z płyt kompozytowych FR (NRO)

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów 57,660000

   Płyta kompozytowa - SEFKO PT 
Elewacja południowa 29.04.2021

(2.00*9.61)+(4.00*9.61)=57,660000

RAZEM: 57,660000 m2 57,660

2.5.2.3 Element Elewacja północna

Wyliczenie ilości robót:

78.857 78,857000

RAZEM: 78,857000 m2

277 KNR 205/902/9 
[A]
KNNR 7/601/3

Konstrukcje aluminiowe systemowe pod elewacje wentylowane; Lekka metalowa obudowa 
ścian z płyt kompozytowych FR (NRO)

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów 78,857000

   Płyta kompozytowa - SEFKO PT 
Elewacja północna 27.04.2021

(-2.10*2.55)+(-1.98*0.60)+(8.75*9.76)=78,857000

RAZEM: 78,857000 m2 78,857
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2.6 Grupa STOLARKA I ŚLUSARKA

Wyliczenie ilości robót:

2744.050 2 744,050000

RAZEM: 2 744,050000 m2

2.6.1 Grupa STOLARKA DRZWIOWA

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi aluminiowe 10.600 10,600000

Drzwi stalowe 13.600 13,600000

Drzwi płytowe w okleinie CPL 43.200 43,200000

RAZEM: 67,400000 m2

2.6.1.1 Element Drzwi aluminiowe

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi aluminiowe wg zestawienia - D1 2.800 2,800000

Drzwi aluminiowe wg zestawienia - D2 2.400 2,400000

Drzwi aluminiowe wg zestawienia - D3 1.800 1,800000

Drzwi aluminiowe wg zestawienia - D4 1.800 1,800000

Drzwi aluminiowe wg zestawienia - D5 1.800 1,800000

RAZEM: 10,600000 m2

278 KNNR 7/503/8 Drzwi aluminiowe wg zestawienia - D1

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   D1 - SEFKO Architektura 1=1,000000

   

szerokość s=0,90+0,50=1,400000

wysokość h=2,0

ilosć s*h*szt 2,800000

RAZEM: 2,800000 m2 2,800

279 KNNR 7/503/8 Drzwi aluminiowe wg zestawienia - D2

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   D2 - SEFKO Architektura 1=1,000000

   

szerokość s=0,90+0,30=1,200000

wysokość h=2,0

ilosć s*h*szt 2,400000

RAZEM: 2,400000 m2 2,400

280 KNNR 7/503/8 Drzwi aluminiowe wg zestawienia - D3

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   D3 - SEFKO Architektura 1=1,000000

   

szerokość s=0,90

wysokość h=2,0

ilosć s*h*szt 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

281 KNNR 7/503/8 Drzwi aluminiowe wg zestawienia - D4

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   D4 - SEFKO Architektura 1=1,000000

   

szerokość s=0,90

wysokość h=2,0

ilosć s*h*szt 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

282 KNNR 7/503/8 Drzwi aluminiowe wg zestawienia - D5

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   D5 - SEFKO Architektura 1=1,000000

   

szerokość s=0,90

wysokość h=2,0

ilosć s*h*szt 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800
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283 KNNR 7/503/8 Drzwi aluminiowe wg zestawienia - D14 - EI30

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=2,000000

   D14 - SEFKO Architektura (1)+(1)=2,000000

   

szerokość s=0,90

wysokość h=2,0

ilosć s*h*szt 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600

2.6.1.2 Element Drzwi stalowe

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi stalowe wg zestawienia - D7 5.000 5,000000

Drzwi stalowe wg zestawienia - D8 - EI30 3.600 3,600000

Drzwi stalowe wg zestawienia - D6 5.000 5,000000

RAZEM: 13,600000 m2

284 KNR 202/1203/1 Drzwi stalowe wg zestawienia - D6

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   D6 - SEFKO Architektura 1=1,000000

   

szerokość s=1,0+1,0=2,000000

wysokość h=2,5

ilosć s*h*szt 5,000000

RAZEM: 5,000000 m2 5,000

285 KNR 202/1203/1 Drzwi stalowe wg zestawienia - D7

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=8,000000

   D7 - SEFKO Architektura (1)+(1)+(1)+(1+1)+(1)+(1)+(1)=8,000000

   

szerokość s=0,90

wysokość h=2,0

ilosć s*h*szt 14,400000

RAZEM: 14,400000 m2 14,400

286 KNR 202/1203/1 Drzwi stalowe wg zestawienia - D8 - EI30

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=2,000000

   D8 - SEFKO Architektura (1)+(1)=2,000000

   

szerokość s=0,90

wysokość h=2,0

ilosć s*h*szt 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600

2.6.1.3 Element Drzwi płytowe w okleinie CPL 0.2mm

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi płytowe w okleinie wg zestawienia 19.800

- D9 19,800000

Drzwi płytowe w okleinie wg zestawienia 1.800

- D10 1,800000

Drzwi płytowe w okleinie wg zestawienia 7.200

- D11 7,200000

Drzwi płytowe w okleinie wg zestawienia 5.400

- D12 5,400000

Drzwi płytowe w okleinie wg zestawienia 9.000

- D13 9,000000

RAZEM: 43,200000 m2

287 KNR 202/9010/1
(1)

Drzwi płytowe w okleinie wg zestawienia - D9

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=11,000000

   D9 - SEFKO Architektura (1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1)+(1+1)+(1)+(1)+1=12,000
000

   rewizja inwestorak -1=-1,000000

szerokość s=0,90

wysokość h=2,0

ilosć s*h*szt 19,800000

RAZEM: 19,800000 m2 19,800
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288 KNR 202/9010/1
(1)

Drzwi płytowe w okleinie wg zestawienia - D10

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   D10 - SEFKO Architektura 1=1,000000

   

szerokość s=0,90

wysokość h=2,0

ilosć s*h*szt 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

289 KNR 202/9010/1
(1)

Drzwi płytowe w okleinie wg zestawienia - D11

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=4,000000

   D11 - SEFKO Architektura (1)+(1)+(1)+1=4,000000

   

szerokość s=0,90

wysokość h=2,0

ilosć s*h*szt 7,200000

RAZEM: 7,200000 m2 7,200

290 KNR 202/9010/1
(1)

Drzwi płytowe w okleinie wg zestawienia - D12

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=3,000000

   D12 - SEFKO Architektura 1+1+1=3,000000

   

szerokość s=0,90

wysokość h=2,0

ilosć s*h*szt 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,400

291 KNR 202/9010/1
(1)

Drzwi płytowe w okleinie wg zestawienia - D13

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=5,000000

   D13 - SEFKO Architektura (1)+(1)+(1)+(1+1)=5,000000

   

szerokość s=0,90

wysokość h=2,0

ilosć s*h*szt 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000

2.6.2 Grupa STOLARKA OKIENNA

Wyliczenie ilości robót:

Okna aluminiowe 2.400 2,400000

RAZEM: 2,400000 m2

2.6.2.1 Element Okna aluminiowe

Wyliczenie ilości robót:

Okna aluminiowe zewnętrzne wg 1.200

zestawienia - O1 1,200000

Okna aluminiowe wewnętrzne wg 1.200

zestawienia - O2 1,200000

RAZEM: 2,400000 m2

292 KNNR 7/503/5 Okna aluminiowe zewnętrzne wg zestawienia - O1

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   O1 - SEFKO Architektura 1=1,000000

   

szerokość s=0,80

wysokość h=1,50

ilosć s*h*szt 1,200000

RAZEM: 1,200000 m2 1,200
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293 KNNR 7/503/5 Okna aluminiowe wewnętrzne wg zestawienia - O2

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   O2 - SEFKO Architektura 1=1,000000

   

szerokość s=0,80

wysokość h=1,50

ilosć s*h*szt 1,200000

RAZEM: 1,200000 m2 1,200

K.8 Parapety wewnętrzne i zewnętrzne liczone jako obróbki blacharskie w ścianach warstwowych PIR, dział elewacja

2.6.3 Grupa WITRYNY

Wyliczenie ilości robót:

Fasady systemowe 256.364 256,364000

RAZEM: 256,364000 m2

2.6.3.1 Element Fasady systemowe

Wyliczenie ilości robót:

Fasady systemowe wg zestawienia W7 - 18.417

bez drzwi 18,417000

Fasady systemowe wg zestawienia 55.251

W1+W8 55,251000

Fasady systemowe wg zestawienia W9 - 9.878

bez drzwi 9,878000

Fasady systemowe wg zestawienia 16.663

W2+W10 16,663000

Fasady systemowe wg zestawienia W11 7.847

- bez drzwi 7,847000

Fasady systemowe wg zestawienia 15.786

W3+W12 15,786000

Fasady systemowe wg zestawienia W13 11.232

- bez drzwi 11,232000

Fasady systemowe wg zestawienia 56.128

W4+W13 56,128000

Fasady systemowe wg zestawienia 41.044

W5+W14 41,044000

Fasady systemowe wg zestawienia 24.118

W6+W15 24,118000

RAZEM: 256,364000 m2

294 KNNR 7/504/2 
(1)

Fasady systemowe wg zestawienia W7A+W7

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   W7 - SEFKO Architektura 1=1,000000

   

szerokość s=2,10

wysokość h=8,77

ilosć s*h*szt 18,417000

RAZEM: 18,417000 m2 18,417

295 KNNR 7/504/2 
(1)

Fasady systemowe wg zestawienia W1+W8

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=2,000000

   W1 i W8 - SEFKO Architektura (1)+(1)=2,000000

   

szerokość s=3,15

wysokość h=8,77

ilosć s*h*szt 55,251000

RAZEM: 55,251000 m2 55,251
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296 KNNR 7/504/2 
(1)

Fasady systemowe wg zestawienia W9 - bez drzwi

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   W9 - SEFKO Architektura 1=1,000000

   

szerokość s=1,40

wysokość h=8,77

ilosć s*h*szt 12,278000

Grupa przedmiarów m2=2,400000

   Drzwi aluminiowe wg zestawienia - D2 2.400=2,400000

   

ilośc potrącenia -m2 -2,400000

RAZEM: 9,878000 m2 9,878

297 KNNR 7/504/2 
(1)

Fasady systemowe wg zestawienia W2+W10

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   W10+W2 - SEFKO Architektura 1=1,000000

   

szerokość s=1,9

wysokość h=8,77

ilosć s*h*szt 16,663000

RAZEM: 16,663000 m2 16,663

298 KNNR 7/504/2 
(1)

Fasady systemowe wg zestawienia W11 - bez drzwi

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   W11 - SEFKO Architektura 1=1,000000

   

szerokość s=1,10

wysokość h=8,77

ilosć s*h*szt 9,647000

Grupa przedmiarów m2=1,800000

   Drzwi aluminiowe wg zestawienia - D4 1.800=1,800000

   

ilośc potrącenia -m2 -1,800000

RAZEM: 7,847000 m2 7,847

299 KNNR 7/504/2 
(1)

Fasady systemowe wg zestawienia W3+W12

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   W12+W3 - SEFKO Architektura 1=1,000000

   

szerokość s=1,80

wysokość h=8,77

ilosć s*h*szt 15,786000

RAZEM: 15,786000 m2 15,786

300 KNNR 7/504/2 
(1)

Fasady systemowe wg zestawienia W13 - bez drzwi

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   W13 - SEFKO Architektura (1)=1,000000

   

szerokość s=1,60

wysokość h=8,77

ilosć s*h*szt 14,032000

Grupa przedmiarów m2=2,800000

   Drzwi aluminiowe wg zestawienia - D1 2.800=2,800000

   

ilośc potrącenia -m2 -2,800000

RAZEM: 11,232000 m2 11,232
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301 KNNR 7/504/2 
(1)

Fasady systemowe wg zestawienia W4+W13

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=2,000000

   W4+W13 - SEFKO Architektura (1+1)=2,000000

   

szerokość s=3,20

wysokość h=8,77

ilosć s*h*szt 56,128000

RAZEM: 56,128000 m2 56,128

302 KNNR 7/504/2 
(1)

Fasady systemowe wg zestawienia W5+W14

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=2,000000

   W14+W5 - SEFKO Architektura 1+1=2,000000

   

szerokość s=2,34

wysokość h=8,77

ilosć s*h*szt 41,043600

RAZEM: 41,043600 m2 41,044

303 KNNR 7/504/2 
(1)

Fasady systemowe wg zestawienia W6+W15

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   W15+W6 - SEFKO Architektura 1=1,000000

   

szerokość s=2,75

wysokość h=8,77

ilosć s*h*szt 24,117500

RAZEM: 24,117500 m2 24,118

2.6.4 Grupa BRAMY I DOKI

Wyliczenie ilości robót:

Bramy 63.000 63,000000

Doki 2.000 2,000000

RAZEM: 65,000000 m2/szt

2.6.4.1 Element Bramy

Wyliczenie ilości robót:

Brama przemysłowa wg zestawienia - B1 27.000 27,000000

Brama przemysłowa wg zestawienia - B2 36.000 36,000000

RAZEM: 63,000000 m2

304 KNR 202/1205/1 Brama przemysłowa wg zestawienia - B1

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=3,000000

   B1 - SEFKO Architektura (1)+(1)+(1)=3,000000

   

szerokość s=3,0

wysokość h=3,0

ilosć s*h*szt 27,000000

RAZEM: 27,000000 m2 27,000

305 KNR 202/1205/1 Brama przemysłowa wg zestawienia - B2

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=4,000000

   B2 - SEFKO Architektura (1)+(1)+(1)+(1)=4,000000

   

szerokość s=3,0

wysokość h=3,0

ilosć s*h*szt 36,000000

RAZEM: 36,000000 m2 36,000
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2.6.4.2 Element Doki

Wyliczenie ilości robót:

2.000 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl

306 KNR 702/215/6a Rampa przeładunkowa o wymiarach 2000x2500mm wg zestawienia

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=2,000000

   rampa przeładunkowa - SEFKO 
Architektura

(1)+(1)=2,000000

ilość szt 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000

307 KNR 202/1205/9
a

Uszczelniania klapowe do ramp przeładukowych wg zestawienia
m2 2,000

308 KNR 231/702/3a Odbojnica do systemu przeładunkowego wg zestawienia szt 2,000

309 KNR 231/701/1a Naprowadzacz stalowy kół z płytą montażową

Wyliczenie ilości robót:

1,90*2*2 7,600000

RAZEM: 7,600000 m 7,600

310 KNR 231/704/1 -
[A]

Bariera przeciuderzeniowa SP-05/M

Wyliczenie ilości robót:

12+9,90 21,900000

RAZEM: 21,900000 m 21,900

311 KNR 231/702/3 -
[A]

Słupek ochronny stalowy ocynkowany fi 120 z deklem PCV długość 1500 mm
szt 2,000

2.6.5 Grupa STOLARKA DACHOWA

Wyliczenie ilości robót:

Świetliki 228.000 228,000000

Wyłaz dachowy 2.880 2,880000

RAZEM: 230,880000 m2

2.6.5.1 Element Świetliki

Wyliczenie ilości robót:

Świetliki dachowy systemowy z panelem 228.000

uchylnym wg zestawienia - 3,0mx15,20m 228,000000

RAZEM: 228,000000 m2

312 KNNR 7/506/3 Świetliki dachowy systemowy z panelem uchylnym wg zestawienia - 3,0mx15,20m

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=5,000000

   Świetlik Dachowy - SEFKO 
Architektura

5=5,000000

   

szerokość s=3,0

długość d=15,20

ilosć s*d*szt 228,000000

RAZEM: 228,000000 m2 228,000

2.6.5.2 Element Wyłaz dachowy

Wyliczenie ilości robót:

Wyłaz dachowy systemowy z funkcją 2.880

oddymiania wg zestawienia -

1,20mx2,0m 2,880000

RAZEM: 2,880000 m2

313 KNNR 7/506/3 Wyłaz dachowy systemowy z funkcją oddymiania wg zestawienia - 1,20mx2,4m

Wyliczenie ilości robót:

Rewizja inwestorska szt=1,000000

   Świetlik Dachowy - SEFKO 
Architektura

1=1,000000

   

szerokość s=1,2

długość d=2,4

ilosć s*d*szt 2,880000

RAZEM: 2,880000 m2 2,880
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K.9 Drabinka wyłazowa ujęta w części działu Balustrady

2.6.6 Grupa BALUSTRADY

Wyliczenie ilości robót:

Balustrada klatka schodowa 7.940 7,940000

Balustrada antresoli 31.505 31,505000

Balustrada doki 21.900 21,900000

Drabinka wyłazowa 4.200 4,200000

RAZEM: 65,545000 m

2.6.6.1 Element Balustrada klatka schodowa

Wyliczenie ilości robót:

7.940 7,940000

RAZEM: 7,940000 m

314 KNNR 7/507/3 Balustrada z pochwytem ze stali nierdzewnej szczotkowanje, wg zesatwienia - detal balustrady

Wyliczenie ilości robót:

Balustrada klatka - SEFKO Architektura 1.460+3.175+0.130+3.175 7,940000

RAZEM: 7,940000 m 7,940

2.6.6.2 Element Balustrada antresoli

Wyliczenie ilości robót:

31.505 31,505000

RAZEM: 31,505000 m

K.10 Balustrady z pochwytem ze stali czarnej malowanej proszkowo - wyłączone z wyceny

2.6.6.3 Element Balustrada doki

Wyliczenie ilości robót:

21.900 21,900000

RAZEM: 21,900000 m

315 KNR 202/1209/2 Balustrady z pochwytem ze stali czarnej malowanej proszkowo

Wyliczenie ilości robót:

12+9,90 21,900000

RAZEM: 21,900000 m 21,900

2.6.6.4 Element Drabinka wyłazowa

Wyliczenie ilości robót:

4.200 4,200000

RAZEM: 4,200000 m

316 KNNR 7/507/3 Drabinka aluminiowa, spuszczana z wyłazu dachowego dla pomieszczenia o wysokości 4,0m m 4,200

2.6.7 Grupa KRATY

Wyliczenie ilości robót:

Kraty pomostowe 85.000 85,000000

RAZEM: 85,000000 m2

2.6.7.1 Element Kraty pomostowe

Wyliczenie ilości robót:

85.000 85,000000

RAZEM: 85,000000 m2

K.11 Kraty pomostowe zgrzewane wraz z uchwytami do mocowania krat - Kraty pomostowe zgrzewane wg 
zestawienia konstrukcji - wyłączone z wyceny
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1 PARTER
1.1 Rozdzielnice nN

1.1.1 KNNR 5
0405-05

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcją mo-
cowaną do podłoża przez zabetonowanie, rozdzielnica RGNN

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.2 KNNR 5
1201-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

1.1.3 KNNR 5
0405-03

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez zabetonowanie, rozdzielnica RP1

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.4 KNNR 5
1201-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

1.1.5 KNNR 5
0405-03

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez zabetonowanie, rozdzielnica RO

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.6 KNNR 5
1201-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

1.1.7 KNNR 5
0405-03

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez zabetonowanie, rozdzielnica RK

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.8 KNNR 5
1201-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

1.1.9 KNNR 5
0405-03

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez zabetonowanie, rozdzielnica RN

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.
10

KNNR 5
1201-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

1.1.
11

KNNR 5
0405-04

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mo-
cowaną do podłoża przez zabetonowanie, rozdzielnica RT5

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.
12

KNNR 5
1201-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

1.1.
13

KNNR 5
0405-04

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mo-
cowaną do podłoża przez zabetonowanie, rozdzielnica RT4

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.
14

KNNR 5
1201-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

1.1.
15

KNR 5-14
0102-04

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i na-
stawczych o masie do 600 kg, rozdzielnica RT3

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.
16

KNR 5-14
0102-04

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i na-
stawczych o masie do 600 kg, rozdzielnica RT2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.
17

KNR 5-14
0102-04

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i na-
stawczych o masie do 600 kg, rozdzielnica RT1

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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1.2 Trasy kablowe parter
1.2.1 KNNR 5

1201-03
Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 szt.

1650 szt. 1650,000
RAZEM 1650,000

1.2.2 KNNR 5
1101-04

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.

540 szt. 540,000
RAZEM 540,000

1.2.3 KNNR 5
1101-02

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.

390 szt. 390,000
RAZEM 390,000

1.2.4 KNNR 5
1101-02

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.

390 szt. 390,000
RAZEM 390,000

1.2.5 KNNR 5
1101-02

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.

300 szt. 300,000
RAZEM 300,000

1.2.6 KNNR 5
1105-02

Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do
400 mm przykręcane do gotowych otworów

m

180 m 180,000
RAZEM 180,000

1.2.7 KNNR 5
1105-01

Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do
200 mm przykręcane do gotowych otworów

m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

1.2.8 KNNR 5
1105-07

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

1.2.9 KNNR 5
1105-07

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów m

100 m 100,000
RAZEM 100,000
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1.3 WLZ parter na korytkach
1.3.1 KNNR 5

0202-04
Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 50 mm2 układane w goto-
wych korytkach

m

350 m 350,000
RAZEM 350,000

1.3.2 KNNR 5
0202-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 50 mm2 układane w goto-
wych korytkach

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

1.3.3 KNNR 5
0202-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 50 mm2 układane w goto-
wych korytkach

m

875 m 875,000
RAZEM 875,000

1.3.4 KNNR 5
0209-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

1.3.5 KNNR 5
0209-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych

m

125 m 125,000
RAZEM 125,000
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1.4 Układanie przewodów parter
1.4.1 KNNR 5

0209-06
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych

m

400 m 400,000
RAZEM 400,000

1.4.2 KNNR 5
0209-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych

m

800 m 800,000
RAZEM 800,000

1.4.3 KNNR 5
0209-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych

m

1000 m 1000,000
RAZEM 1000,000

1.4.4 KNNR 5
0209-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych

m

2300 m 2300,000
RAZEM 2300,000

1.4.5 KNNR 5
0209-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych

m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

1.4.6 KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

4180 m 4180,000
RAZEM 4180,000

1.4.7 KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

21 m3 21,000
RAZEM 21,000

1.4.8 KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

4180 m 4180,000
RAZEM 4180,000

1.4.9 KNNR 5
0205-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w betonie

m

350 m 350,000
RAZEM 350,000

1.4.
10

KNNR 5
0205-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w betonie

m

650 m 650,000
RAZEM 650,000

1.4.
11

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

1180 m 1180,000
RAZEM 1180,000

1.4.
12

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

2000 m 2000,000
RAZEM 2000,000
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1.5 Oprawy oświetleniowe
1.5.1 KNNR 5

0507-01
Oprawy zawieszane zwykłe w obudowie aluminiowej Orbit 100W kpl.

47 kpl. 47,000
RAZEM 47,000

1.5.2 KNNR 5
0501-01

Oprawy oświetleniowe AW DOT kpl.

40 kpl. 40,000
RAZEM 40,000

1.5.3 KNNR 5
0501-01

Oprawy oświetleniowe AW Quarter-B kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

1.5.4 KNNR 5
0503-03

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa LED SQR
36W4000K

kpl.

34 kpl. 34,000
RAZEM 34,000

1.5.5 KNNR 5
0503-03

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa LED downlight 30W kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

1.5.6 KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Hermes DOB kpl.

21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000

1.5.7 KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - plafon LED L&M kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

1.5.8 KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - naświetlacz LED 35W kpl.

23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000

1.5.9 KNNR 5
0303-02

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów
o przekroju do 2.5 mm2

szt.

150 szt. 150,000
RAZEM 150,000

1.5.
10

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

600 szt.żył 600,000
RAZEM 600,000
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1.6 Osprzęt elektryczny
1.6.1 KNNR 5

1209-0103
Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 15 cm w ścianach otw.

80 otw. 80,000
RAZEM 80,000

1.6.2 KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

80 szt. 80,000
RAZEM 80,000

1.6.3 KNNR 5
0302-03

Puszki instalacyjne podtynkowe poczwórne o śr.do 60 mm szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

1.6.4 KNNR 5
0306-01

Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczękowej szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

1.6.5 KNNR 5
0306-01

Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczękowej szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

1.6.6 KNNR 5
0306-01

Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczękowej szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

1.6.7 KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

1.6.8 KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do
2.5 mm2

szt.

34 szt. 34,000
RAZEM 34,000

1.6.9 KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do
2.5 mm2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.6.
10

KNNR 5
0308-08

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bie-
gunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10
mm2

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

1.6.
11

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg, przycisk GWP szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.6.
12

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg, przycisk żaluzjowy 16A 2b szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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2 PIĘTRO
2.1 Trasy kablowe piętro

2.1.1 KNNR 5
1201-03

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 szt.

780 szt. 780,000
RAZEM 780,000

2.1.2 KNNR 5
1101-02

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.

240 szt. 240,000
RAZEM 240,000

2.1.3 KNNR 5
1101-02

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.

150 szt. 150,000
RAZEM 150,000

2.1.4 KNNR 5
1105-07

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

2.1.5 KNNR 5
1105-07

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów m

100 m 100,000
RAZEM 100,000
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2.2 Przewody instalacyjne piętro
2.2.1 KNNR 5

0209-06
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych

m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

2.2.2 KNNR 5
0209-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych

m

360 m 360,000
RAZEM 360,000

2.2.3 KNNR 5
0209-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych

m

640 m 640,000
RAZEM 640,000

2.2.4 KNNR 5
0209-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych

m

1850 m 1850,000
RAZEM 1850,000

2.2.5 KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

700 m 700,000
RAZEM 700,000

2.2.6 KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

2,7 m3 2,700
RAZEM 2,700

2.2.7 KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

700 m 700,000
RAZEM 700,000

2.2.8 KNNR 5
0205-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w betonie

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

2.2.9 KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

2.2.
10

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

2.2.
11

KNNR 5
0101-03

Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

2.2.
12

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

100 m 100,000
RAZEM 100,000
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2.3 Oprawy oświetleniowe piętro
2.3.1 KNNR 5

0501-01
Oprawy oświetleniowe AW DOT kpl.

21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000

2.3.2 KNNR 5
0501-01

Oprawy oświetleniowe AW Quarter-B kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

2.3.3 KNNR 5
0503-03

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa LED SQR
36W4000K

kpl.

75 kpl. 75,000
RAZEM 75,000

2.3.4 KNNR 5
0503-03

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa LED downlight 30W kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.3.5 KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - plafon LED L&M kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

2.3.6 KNNR 5
0303-02

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów
o przekroju do 2.5 mm2

szt.

55 szt. 55,000
RAZEM 55,000

2.3.7 KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

300 szt.żył 300,000
RAZEM 300,000
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2.4 Osprzęt elektryczny piętro
2.4.1 KNNR 5

1209-0103
Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 15 cm w ścianach otw.

161 otw. 161,000
RAZEM 161,000

2.4.2 KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

65 szt. 65,000
RAZEM 65,000

2.4.3 KNNR 5
0302-03

Puszki instalacyjne podtynkowe poczwórne o śr.do 60 mm szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

2.4.4 KNNR 5
0306-01

Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczękowej szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

2.4.5 KNNR 5
0306-01

Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczękowej szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.4.6 KNNR 5
0306-01

Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczękowej szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

2.4.7 KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.4.8 KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do
2.5 mm2

szt.

43 szt. 43,000
RAZEM 43,000

2.4.9 KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do
2.5 mm2

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

2.4.
10

KNNR 5
0308-08

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bie-
gunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10
mm2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.4.
11

KNNR 5
0405-09

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mo-
cowaną do podłoża przez przykręcenie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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2.5 Uziom fundamentowy
2.5.1 KNNR 5

0605-06
Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV m

480 m 480,000
RAZEM 480,000

2.5.2 KNNR 5
0611-05

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia

szt.

50 szt. 50,000
RAZEM 50,000

2.5.3 KNNR 5
0605-06

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

2.5.4 KNNR 5
0611-05

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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2.6 Instalacja odgromowa
2.6.1 KNNR 5

0601-02
Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach klejonych

m

690 m 690,000
RAZEM 690,000

2.6.2 KNNR 5
0601-04

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspor-
nikach wstrzeliwanych

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

2.6.3 KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
pręta o śr.do 10 mm na dachu

szt.

28 szt. 28,000
RAZEM 28,000

2.6.4 KNNR 5
0615-06

Iglice typu IO-5.0 o masie 42 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

2.6.5 KNNR 5
0303-09

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 3 wylotach dla
przewodów o przekroju do 16 mm2

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

2.6.6 KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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2.7 Instalacja oddymiania klatki schodowej
2.7.1 KNR 5-06

1601-02
Zainstalowanie centralek oddymiania szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.7.2 KNR 5-06
1610-03

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu
szczelnym i iskrobezpiecznym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.7.3 KNR 5-06
1610-03

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu
szczelnym i iskrobezpiecznym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.7.4 KNR 5-06
1612-02

Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach
i obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.7.5 KNR 5-06
1614-01

Sprawdzenie i uruchomienie instalacji oddymiania szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.7.6 KNNR 5
0303-05

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 3 wylotach dla przewo-
dów o przekroju do 6 mm2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.7.7 KNNR 5
0303-05

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 3 wylotach dla przewo-
dów o przekroju do 6 mm2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.7.8 KNR AL-01
0304-01

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wyko-
naniu standard

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.7.9 KNR AL-01
0304-01

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wyko-
naniu standard

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

2.7.
10

Analiza
własna

dostawa i montaż siłowników drzwiowych DDS 54/500 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

2.7.
11

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

2.7.
12

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300

2.7.
13

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

2.7.
14

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

2.7.
15

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

2.7.
16

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 28005



PR SEFKO hala Tajęcina 2.kst PRZEDMIAR

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

2.8 Instalacja zasilania pomp pożarowych
2.8.1 KNNR 5

0206-02
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane n.t. na
betonie

m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

2.8.2 Analiza
własna

Montaż przepustów ognioodpornych systemem PROMASTOP kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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2.9 System bezpieczeństwa instalacji gazowej
2.9.1 KNR AL-01

0401-01
Montaż czujek pożarowych - detektor gazu DG12N szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.9.2 KNR AL-01
0101-01

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.9.3 KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.9.4 KNR INS-
TAL 0206-06

Zawór lub kurek gazowy o śr. nom. 40 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.9.5 KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

2.9.6 KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

2.9.7 KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

2.9.8 KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

10 m 10,000
RAZEM 10,000
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PR SEFKO hala Tajęcina 2.kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM

1 PARTER 0,00
1.1 Rozdzielnice nN 0,00
1.2 Trasy kablowe parter 0,00
1.3 WLZ parter na korytkach 0,00
1.4 Układanie przewodów parter 0,00
1.5 Oprawy oświetleniowe 0,00
1.6 Osprzęt elektryczny 0,00

2 PIĘTRO 0,00
2.1 Trasy kablowe piętro 0,00
2.2 Przewody instalacyjne piętro 0,00
2.3 Oprawy oświetleniowe piętro 0,00
2.4 Osprzęt elektryczny piętro 0,00
2.5 Uziom fundamentowy 0,00
2.6 Instalacja odgromowa 0,00
2.7 Instalacja oddymiania klatki schodowej 0,00
2.8 Instalacja zasilania pomp pożarowych 0,00
2.9 System bezpieczeństwa instalacji gazo-

wej
0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PR SEFKO hala Tajęcina 2.kst ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 
za-
sto-
so-
wa-
ny

1. bednarka ocynkowana
30x4

m 52,0000 52,0000 0,00 0,00

2. bednarka ocynkowana
50x5

m 499,200
0

499,2000 0,00 0,00

3. cement portlandzki CEM
1

t 4,5840 4,5840 0,00 0,00

4. centrala oddymiania RZN
4402-K z akumulatorem
7Ah

kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

5. ciasto wapienne (wapno
gaszone)

m3 3,8400 3,8400 0,00 0,00

6. Detektor gazu DG12N szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
7. elektrozaczep rewersyjny kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
8. gniazda podtynkowe 2-

biegunowe 16A IP44
szt. 16,3200 16,3200 0,00 0,00

9. gniazda podtynkowe 2-
biegunowe 2x16A 230V

szt. 78,5400 78,5400 0,00 0,00

10. kołki kotwiące szt. 780,000
0

780,0000 0,00 0,00

11. kołki kotwiące' szt. 1706,00
00

1706,000
0

0,00 0,00

12. kołki rozporowe plastyko-
we

szt. 52,5000 52,5000 0,00 0,00

13. konstrukcje wsporcze ko-
rytka 100mm

szt. 630,000
0

630,0000 0,00 0,00

14. konstrukcje wsporcze ko-
rytka 200mm

szt. 390,000
0

390,0000 0,00 0,00

15. konstrukcje wsporcze ko-
rytka 300mm

szt. 540,000
0

540,0000 0,00 0,00

16. konstrukcje wsporcze ko-
rytka 50mm

szt. 550,000
0

550,0000 0,00 0,00

17. korytko kablowe 100 mm m 260,000
0

260,0000 0,00 0,00

18. korytko kablowe 200 mm m 130,000
0

130,0000 0,00 0,00

19. korytko kablowe 300 mm m 180,000
0

180,0000 0,00 0,00

20. korytko kablowe 50 mm' m 100,000
0

100,0000 0,00 0,00

21. kotwa gwoździowa GOS szt. 121,500
0

121,5000 0,00 0,00

22. łączniki instalacyjne 1b szt. 19,3800 19,3800 0,00 0,00
23. łączniki instalacyjne scho-

dowy
szt. 10,2000 10,2000 0,00 0,00

24. łączniki instalacyjne
świecznikowy

szt. 21,4200 21,4200 0,00 0,00

25. masa ogniochronna PRO-
MASTOP

kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

26. maszt odgromowy h=5m,
podstawa wolnostojąca

kpl. 10,0000 10,0000 0,00 0,00

27. moduł sterujący MD 1Z szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
28. Oprawa AW DOT CR

LED 2W
szt. 61,0000 61,0000 0,00 0,00

29. Oprawa AW Quarter-B
ONTEC E ATDOT CR
LED 2W

szt. 9,0000 9,0000 0,00 0,00

30. oprawa Hermes DOB
35W 4000K

szt. 21,0000 21,0000 0,00 0,00

31. oprawa naświetlacz LED
35W

szt. 23,0000 23,0000 0,00 0,00

32. Oprawa Orbit 100W
4000K

szt. 47,0000 47,0000 0,00 0,00

33. oprawa plafon LED L&M
22W

szt. 12,0000 12,0000 0,00 0,00

34. oprawy LED downlight
30W 4000K

szt. 8,0000 8,0000 0,00 0,00

35. oprawy LED SQR 36W
4000K

szt. 109,000
0

109,0000 0,00 0,00

36. optyczna czujka dymu
DOR 40

kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

37. piasek do betonów m3 26,4000 26,4000 0,00 0,00
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PR SEFKO hala Tajęcina 2.kst ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 
za-
sto-
so-
wa-
ny

38. pręty stalowe ocynkowane
fi 8

m 769,600
0

769,6000 0,00 0,00

39. przewody izolowane jed-
nożyłowe YLgY 1x240

m 364,000
0

364,0000 0,00 0,00

40. przewody izolowane jed-
nożyłowe YLgY 1x70

m 910,000
0

910,0000 0,00 0,00

41. przewody izolowane jed-
nożyłowe YLgY 1x95

m 208,000
0

208,0000 0,00 0,00

42. przewody kabelkowe
HDGs 2x1,5

m 36,4000 36,4000 0,00 0,00

43. przewody kabelkowe
NKGsżo 4x2,5 mm

m 46,8000 46,8000 0,00 0,00

44. przewody kabelkowe UTP
4x2x0,4, kat. 6

m 2184,00
00

2184,000
0

0,00 0,00

45. przewody kabelkowe YDY
2x2,5

m 10,4000 10,4000 0,00 0,00

46. przewody kabelkowe YDY
3x1,5

m 5350,80
00

5350,800
0

0,00 0,00

47. przewody kabelkowe YDY
3x2,5

m 2875,60
00

2875,600
0

0,00 0,00

48. przewody kabelkowe YKY
5x25

m 130,000
0

130,0000 0,00 0,00

49. przewody kabelkowe YKY
5x35

m 104,000
0

104,0000 0,00 0,00

50. przewody kabelkowe YKY
5x4

m 1809,60
00

1809,600
0

0,00 0,00

51. przewody kabelkowe YKY
5x6

m 780,000
0

780,0000 0,00 0,00

52. przewody kabelkowe YnT-
KSY 3x2x0,8

m 26,0000 26,0000 0,00 0,00

53. przewody kabelkowe YT-
KSY 1x4x0,8

m 10,4000 10,4000 0,00 0,00

54. Przycisk Głównego Wy-
łącznika Prądu

szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

55. przycisk oddymiania RT
45

kpl. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

56. przycisk przewietrzania
LT 43U

kpl. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

57. Przycisk zaluzjowy 16A
2b

szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00

58. punkt logiczny 3x16A
230V+2xRJ45

szt. 25,5000 25,5000 0,00 0,00

59. puszka sterująco łącze-
niowa

szt. 1,0200 1,0200 0,00 0,00

60. puszki 75x75 szt. 209,100
0

209,1000 0,00 0,00

61. puszki izolacyjne podtyn-
kowe 60 głębokie

szt. 324,780
0

324,7800 0,00 0,00

62. puszki kontrolna złącza
odgromowego

szt. 18,3600 18,3600 0,00 0,00

63. puszki PIP szt. 1,0200 1,0200 0,00 0,00
64. Rozdzielnica RGNN szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
65. Rozdzielnica RK szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
66. Rozdzielnica RN szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
67. Rozdzielnica RO szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
68. Rozdzielnica RP1 szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
69. Rozdzielnica RT1 szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
70. Rozdzielnica RT2 szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
71. Rozdzielnica RT3 szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
72. Rozdzielnica RT4 szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
73. Rozdzielnica RT5 szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
74. rury winidurowe RL 20 m 26,0000 26,0000 0,00 0,00
75. rury winidurowe RVKL 37 m 104,000

0
104,0000 0,00 0,00

76. rygiel drzwiowy kpl. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
77. siłownik drzwiowy DDS

54/500
kpl. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

78. Sterownik ogrzewanych
wpustów dachowych z
czujnikiem temperatury i
wilgoci

szt. 7,0000 7,0000 0,00 0,00
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PR SEFKO hala Tajęcina 2.kst ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 
za-
sto-
so-
wa-
ny

79. sygnalizator optyczno-
akustyczny SL21

kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

80. Szafa serwerowa
800x800x42U

szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

81. śruby kotwiące szt. 12,0000 12,0000 0,00 0,00
82. uchwyt ognioodporny szt. 121,500

0
121,5000 0,00 0,00

83. uchwyty RL szt. 52,5000 52,5000 0,00 0,00
84. Wpust dachowy ogrzewa-

ny 10W 230V
szt. 7,0000 7,0000 0,00 0,00

85. wsporniki dachowe szt. 696,900
0

696,9000 0,00 0,00

86. wsporniki ścienne szt. 50,5000 50,5000 0,00 0,00
87. zawór odcinający MAG 3

DN40
szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

88. zestaw gniazd 32A
3x400V+2x16A 230V

szt. 16,3200 16,3200 0,00 0,00

89. złącza rynnowe szt. 70,5000 70,5000 0,00 0,00
90. złącza spawane szt. 31,8000 31,8000 0,00 0,00
91. złączki RL 20 szt. 10,2500 10,2500 0,00 0,00
92. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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´dgq^ ^qgZ_gd `Y i ^[eWtd`YaZY Zi[fdt[ ZY _X `i Zi[Zid o©b_c]d`hbm �� ª¬ s¯s ¡�¦�¢�b���

�b¦µ � jfh �

^df[c jfh �

 � �l�
slno©ª
� �±¡��

´dgq^ ^qgZ_gd `Y i ^[eWtd`YaZY Zi[fdt[ ZY _X `i Zi[Zid o©b_c]d`hbm �� s¯s ¡�¦�¢�b���

�b¦³ ¢ jfh ¢

^df[c jfh ¢

 ¦ �ll� �
��¦�¡�µ
dZdt_eid

m^f[]WjhZi`d ci XfY\_£Zi[^f_gd `[Zh^Y`fZdº ^ `fZd ª¤¥ ��±� ¸l¢� r©¬©�

�b¦± � jfh �

^df[c jfh �

   �ll� �
��¦¢¡�µ

²ith^ jidh\_gY µ��� ¸l¢� r©¬©�

�b � � jfh �

^df[c jfh �

 � �l� µb�³
�³�¢¡� 

fdgq^ ^[eWtd`YaZY f ji£_gZi\i[c ¨  �¢ �¥© ¸l¦� ji£_gZi\ o©b¯ ��À s¯s ¡ ¢�  �b�¦� s¯s ¡
¢����b�� 

�b � � jfh �

^df[c jfh �

 � �ll� �
�� ¦¡��
dZdt_eid

�^Yfd ]_cid^_gd ¯¸ �� ¸l ¦ s¯s ¡ �¦�µ¢b� ¦

�b ¦ � jfh �

^df[c jfh �

 ¢ �l� �b �
�¦�³¡��

m_c]d _ki[e_gd nh^dh_j ¯©¹p ¦�¡�º�b�� ml�� ¦�¢��µ�

�b   � jfh �

^df[c jfh �

 µ �ll� �
�� ¦¡�¢
dZdt_eid

�^Yfd ]_cid^_gd ¯¸ �� ¸l�� s¯s ¡ �¦�µ¢b���

�b � � jfh �

^df[c jfh �

 ³ �l� �b �
�¦�¢¡��

fdgq^ k[f]i[`f[ jgd nÀ� �±�� �¡¦° nÀ� ¡ §¤noÀ

�b � ¦ jfh ¦

^df[c jfh ¦

 ± �ll� �
���¦¡�¢

pX]_gi[h^fZi\ dWh_cdhY`fZY ©¬�snp ©²^ij_ ¡ µµ µ � ��

�b ¢ � jfh �

^df[c jfh �

�� �ll� �
�� �¡��
dZdt_eid

g [ [tdjhY`fZ[ g _]t_`i[ ¸l��º ��`c

�b µ ¦� jfh ¦�

^df[c jfh ¦�

�� �ll� �
�� �¡�¦
dZdt_eid

g [ [tdjhY`fZ[ g _]t_`i[ ¸l¦�º ��`c

�b ³  ¦ jfh  ¦

^df[c jfh  ¦

�¦ �dt\Wtd`ad
iZXYgiXWdtZd

^_fXfi[td`f \_c]d\h_gY nsl¤n �¢�¡³� X£¶ ¦��� ½ if_td`ad m¤� g _hWtiZi[ ©ª¥� ½ \_Zj_td jh_ad\_gd
�[²t[Á ¡ m^_jiZWj ¹ ge \d^hY X_k_^W ¡ j][`Y²i\d`ai ]^f[hd^e_g[a

�b ±º �b ±©º �b ±V � \]t¶ �

^df[c \]t¶ �

�  �ll� �
����¡��
dZdt_eid

fdgq^ Zd][£Zidad`Y ½ cdZ_c[h^ ¨¬�¢ �¡¦ V ½ ¯¬ �¦¢b©� §_Z[Yg[tt
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VWXYZ[\ ]^_XW\`YaZ_bcdedfYZ_gY g^df f Whgd^Xf[Zidci h[^[ZW i ci[aj`dci ]_jh_a_gYci _^df ]^f[kWX_gd ^_gW

l^ m_Xjhdgd l^ no p]ij ^_kqh rc st_

�b�� � \]t¶ �

^df[c \]t¶ �

�� �ll� �
�� �¡� 
dZdt_eid

c[`ÃdZi`fZY ²ith^ X_ g_XY ¸l¦� ®W^_]d²ith[^ �n Ä�¬Å �° V«o ¡ ³��¦ �

�b�� � jfh �

^df[c jfh �

�� �ll� �
�� �¡��
dZdt_eid

W^f Xf[Zi[ X_ Zd][£ZidZid V«o ©Æ© hÃ[^c §¬V V«o ¡ ³���¦�

�b�� � jfh �

^df[c jfh �

�¢ �dt\Wtd`ad
iZXYgiXWdtZd

jhd`ad a_Z_gYci[ZZd V«o oÃ[^c §®n f gY gi[htd`f[c V«o ¡ ³¦��¦  ½ g\£dX X_ ^[XW\`ai j_ti V«o
©Æ© oÃ[^c n� ®Áh^d ªd^e[ Ä¹ªÅ V«o ¡ ³�¦���

�b�¦ � \]t¶ �

^df[c \]t¶ �

�µ �ll� �
�� �¡�¦
dZdt_eid

W^f Xf[Zi[ X_ ]_cid^W ]^f[g_XZ_ `i g_XY V«o ©Æ© hÃ[^c `_Zh^_t V«o ¡ �³±¢³

�b�  � jfh �

^df[c jfh �

�³ �ll� �
����¡� 

Zd`fYZi[ gfki_^`f[ l¥ ³� �[²t[Á ¡ ³���¦�  ½ f£ `f[ _X`iZda `[ n¤ �� �[²t[Á ¡ µ¢� ���

�b��º �b�� � jfh �

^df[c jfh �

�± �dt\Wtd`ad
iZXYgiXWdtZd

®t[c[ZhY _X]^_gdXf[Zid j]dtiZ jYjh[c ¸«®p ¦¶�©ª ²i^cY r®�®¯s©n

�b�¢ � \]t¶ �

^df[c \]t¶ �

�� �l� µb�³
��� ¡�¦
dZdt_eid

´dk[f]i[`f[Zi[ jhdZW g_XY ±  ¶¦ §¤noÀ

jfh¶ �

�� �l� µb�³
�±� ¡� 

¯_Zhd \^q `qg ]_cid^_gY`Ã h[^c_c[h^Y`fZY`Ã _ ]_£ `f[ZiW egiZh_gdZYc
W\£dX �

�¦ �dt\Wtd`ad
iZXYgiXWdtZd

_e^dZi`fZi\ h[c][^dhW^Y f j_ZX fdZW^f[Zi_g no« µ�� � no¥�¦b��� ¥�¡¦° §_Z[Yg[tt

�b�³ � \]t¶ �

^df[c \]t¶ �

�  �l� µb�³
�±� ¡��

¯_Zhd \^q `qg ]_cid^_gY`Ã cdZ_c[h^Y`fZY`Ã _ ]_£ `f[ZiW egiZh_gdZYc
W\£dX �

�� �dt\Wtd`ad
iZXYgiXWdtZd

_e^dZi`fZi\ `i Zi[Zid Vm  § ¥�¡¦° ¸dZ²_jj ¡ ��µV�� ³

�b�± � jfh¶ �

^df[c jfh¶ �

�� �l�b« ¦b�µ
���µ¡��

`f[^]Zid ]_gi[h^fd X_ j]dtdZid ©¨b��b¦�� ©tZ_^

�b�� � jfh �

^df[c jfh �

�¢ �dt\Wtd`ad
iZXYgiXWdtZd

m^f[gqX X_]^_gdXfda `Y ]_gi[h^f[ X_ j]dtdZid _ ^¶ ²i¦��cc

mn � \]t¶ �

^df[c \]t¶ �

�µ �l� µb�³
�±� ¡��

¯_Zhd \^q `qg ]_cid^_gY`Ã cdZ_c[h^Y`fZY`Ã _ ]_£ `f[ZiW egiZh_gdZYc
W\£dX ¦

�³ �dt\Wtd`ad
iZXYgiXWdtZd

fdZW^f[Zi_gY `fWaZi\ h[c][^dhW^Y omb±³�b³�bo fd\i

f�º f¦ ¦ jfh¶ ¦

^df[c jfh¶ ¦

�± �dt\Wtd`ad
iZXYgiXWdtZd

]_ci[jf`f[Zi_gY `fWaZi\ h[c][^dhW^Y omb±��b�bo® fd\i
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VWXYZ[\ ]^_XW\`YaZ_bcdedfYZ_gY g^df f Whgd^Xf[Zidci h[^[ZW i ci[aj`dci ]_jh_a_gYci _^df ]^f[kWX_gd ^_gW

l^ m_Xjhdgd l^ no p]ij ^_kqh rc st_

o � jfh¶ �

^df[c jfh¶ �

¢� �ll� �
�¦�³¡�¦
dZdt_eid

ª[a[\ X_ j\^_]tiZ

jfh ¦

¢� �ll� �
�� �¡��

¸gWf£ `f\d _ ^[XZi`Y Z_ciZdtZ[a  ¦cc
jfh ¦

¢¦ �ll� �
���¦¡��

fdgq^ h[^c_jhdhY`fZY \ h_gY ¯WthitWÁ ®`ti]j[ �] �¡¦ s¯s ¡  ³¢¢b�¦¶���

¥b� � jfh �

^df[c jfh �

¢  �l� �b �
�¦��¡��

e£_gi`d h[^c_jhdhY`fZd � s¯s ¡ ¢���b��¶���

¥b¦ �� \]t ��

^df[c \]t ��

¢� �ll� �
���¦¡�¦

fdgq^ h[^c_jhdhY`fZY \ h_gY ¯WthitWÁ ®`ti]j[ �]  ¡� s¯s ¡  ³¢³b�¦¶���

¥b  � jfh �

^df[c jfh �

¢� �ll� �
���¦¡��

fdgq^ h[^c_jhdhY`fZY ]^_jhY f _e^dZi`fZi\i[c ]^f[]£YgW ®`ti]j[ ¸l�� s¯s ¡  ± ¦b�¦¶���

¥b� � jfh �

^df[c jfh �

¢¢ �ll� �
���¦¡��

´dgq^ _X`iZda `Y ]^_jhY f ²WZ\`a _]^q ZidZid �[eWtWÁ ¸l�� s¯s ¡ � �¦b�¦¶���

¥b� � jfh �

^df[c jfh �

¢µ �ll� �
���³¡��

e^f[aZi\ ]£Yh_gY slo®¥�© ¦¦ È ��� Á ¢�� �©¸npl ¡ ¬¯¦¦����¢������

¥�b� � jfh �

^df[c jfh �

¢³ �ll� �
���³¡��

e^f[aZi\ ]£Yh_gY slo®¥�© ¦¦ È ��� Á �¶��� �©¸npl ¡ ¬¯¦¦�����������

¥�b¦ � jfh �

^df[c jfh �

¢± �ll� �
���³¡��

e^f[aZi\ ]£Yh_gY slo®¥�© ¦¦ È ��� Á µ¦� �©¸npl ¡ ¬¯¦¦����µ¦�����

¥�b  � jfh �

^df[c jfh �

µ� �ll� �
���³¡�µ

e^f[aZi\ ]£Yh_gY slo®¥�© ¦¦ È ¢�� Á ��� �©¸npl ¡ ¬¯¦¦�¢���������

¥�b� � jfh �

^df[c jfh �

µ� �ll� �
���³¡��

e^f[aZi\ ]£Yh_gY slo®¥�© ¦¦ È ��� Á �¦� �©¸npl ¡ ¬¯¦¦�����¦�����

¥�b� � jfh �

^df[c jfh �

µ¦ �ll� �
���³¡�±

e^f[aZi\ ]£Yh_gY md^dXd mªslo   È ¦�� Á �¶¢�� �©¸npl ¡ ¬�©  �¦��¢��� �� ½ \_Zj_td g_tZ_jh_a `d

¥�b¢ ¦ jfh ¦

^df[c jfh ¦

µ  �ll� �
���³¡�±

e^f[aZi\ ]£Yh_gY md^dXd mªslo   È ¦�� Á �¶¦�� �©¸npl ¡ ¬�©  �¦��¦��� �� ½ \_Zj_td g_tZ_jh_a `d

¥�bµ ¦ jfh ¦

^df[c jfh ¦

µ� �ll� �
���³¡�±

e^f[aZi\ ]£Yh_gY md^dXd mªslo ��È ¦�� Á �¶��� �©¸npl ¡ ¬�©���¦������ �� ½ \_Zj_td g_tZ_jh_a `d

¥�b³ � jfh �

^df[c jfh �

µ� �ll� �
��¦�¡� 

e^f[aZi\ £dfi[Z\_gY ©ms �³ �¢ ¯ �©¸npl ¡ ¬ ¨®��³��¢������

¥�b± ¦ jfh ¦

^df[c jfh ¦
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VWXYZ[\ ]^_XW\`YaZ_bcdedfYZ_gY g^df f Whgd^Xf[Zidci h[^[ZW i ci[aj`dci ]_jh_a_gYci _^df ]^f[kWX_gd ^_gW

l^ m_Xjhdgd l^ no p]ij ^_kqh rc st_

µ¢ �ll� �
��¦�¡� 

e^f[aZi\ £dfi[Z\_gY ©ms �³ �µ ¯ �©¸npl ¡ ¬ ¨®��³��µ������

¥�b�� � jfh �

^df[c jfh �

µµ �l� �b ³
��� ¡� 
dZdt_eid

e^f[aZi\ [t[\h^Y`fZY Àdti md^dXd ¡ À©ªs m �����¦�¦ ���� �©¸npl ¡ ¬®�¦��������©n��

¥�b�� � jfh �

^df[c jfh �

µ³ �l�b� ¦b��
���µ¡�¦

�W^_`i ei f ^W^ m®�ob©tbm®�o Zd `i Zi[Zi[ ml�� _ ^[XZi`Y �¢º�Á¦º�cc g kWXYZ\d`Ã Zi[ci[jf\dtZY`Ã
£ `f_Z[ c[h_X fd`ij\_g ]i[^ `i[Zi[c jhdt_gYc ]^f[f fd]^dj_gdZi[ f \jfhd£h\dci mmn¤

c ³�

µ± �l�b� ¦b��
���³¡�±

É `f[Zi[ fd`ij\_g[ ]^f[a `i_g[ ^W^ m®�ob©tbm®�o _ ^[XZi`Y �¢º�Á¦º�cc fd ]_c_` \jfhd£h\i
]^f[a `i_g[a c_ji Z[a g kWXYZ\d`Ã Zi[ci[jf\dtZY`Ã

jfh ��

³� �l� �b �
�¦�µ¡��

m_X£ `f[Zi[ f[ `idZY X_ iZjhdtd`ai `¶_¶ e^f[aZi\qg ]dZ[t_gY`Ã ¨� _ ^[XZi`Y Z_ciZdtZ[a ]_X£ `f[Zid
��cc

jfh �

³� �l� �b �
�¦�µ¡��

m_X£ `f[Zi[ _X X_£W X_ iZjhdtd`ai `¶_¶ e^f[aZi\qg £dfi[Z\_gY`Ã _ ^[XZi`Y Z_ciZdtZ[a ]_X£ `f[Zid ��cc
jfh  

³¦ �l� �b �
�¦�³¡� 

m^qkd jf`f[tZ_ `i iZjhdtd`ai `[Zh^dtZ[e_ _e^f[gdZid _ ^[XZi`Y Z_ciZdtZ[a ��º ¦¦ i ¦³cc g kWXYZ\d`Ã
Zi[ci[jf\dtZY`Ã b ]£W\dZi[ iZjhdtd`aiº `fYZZ_ `i ]^fYe_h_gdg`f[ i fd\_ `f[Zi_g[ X_ gY\_ZdZid ]^qkY

c ³�

³  �l� �b �
�¦�³¡��

m^qkd jf`f[tZ_ `i iZjhdtd`ai `[Zh^dtZ[e_ _e^f[gdZid _ ^[XZi`Y Z_ciZdtZ[a ��º ¦¦ i ¦³cc g kWXYZ\d`Ã
Zi[ci[jf\dtZY`Ã b ]^qkd g_XZd `i Zi[Zi_gd

c ³�

³� �l� �b �
���µ¡��

sf_td`ad e^Wk_ `i � cc ^W^_`i eqg _ ^[XZi`Y f[gZ h^fZ[a �¦b¦¦cc _hWtiZdci oÃ[^cd`_c]d`h nb¦
c[h_X if_t_gdZid ]_ c_Zhd W ^W^_`i eW¡ ²i�¢

c ³�

³� �l�b� ¦b��
��¦¢¡�¦

�W^_`i ei f ^W^ jhdt_gY`Ã `YZ\_gdZY`Ã edtgdZi`fZi[ _ ^[XZi`Y ��º�Á�º¦cc g kWXYZ\d`Ã
Zi[ci[jf\dtZY`Ã £ `f_Z[ k[f]_ ^[XZi_ f \jfhd£h\dci Äf£ `f\dciÅ c[h_X fd`ij\_g ]^f[f fd]^dj_gdZi[

c �±�

³¢ �l�b� ¦b��
��¦¢¡� 

�W^_`i ei f ^W^ jhdt_gY`Ã `YZ\_gdZY`Ã edtgdZi`fZi[ _ ^[XZi`Y �³º�Á�º¦cc g kWXYZ\d`Ã
Zi[ci[jf\dtZY`Ã £ `f_Z[ k[f]_ ^[XZi_ f \jfhd£h\dci Äf£ `f\dciÅ c[h_X fd`ij\_g ]^f[f fd]^dj_gdZi[

c ³�

³µ �l�b� ¦b��
��¦¢¡��

�W^_`i ei f ^W^ jhdt_gY`Ã `YZ\_gdZY`Ã edtgdZi`fZi[ _ ^[XZi`Y ¦¦º�Á�º�cc g kWXYZ\d`Ã
Zi[ci[jf\dtZY`Ã £ `f_Z[ k[f]_ ^[XZi_ f \jfhd£h\dci Äf£ `f\dciÅ c[h_X fd`ij\_g ]^f[f fd]^dj_gdZi[

c ³�

³³ �l�b� ¦b��
��¦¢¡��

�W^_`i ei f ^W^ jhdt_gY`Ã `YZ\_gdZY`Ã edtgdZi`fZi[ _ ^[XZi`Y ¦³º�Á�º�cc g kWXYZ\d`Ã
Zi[ci[jf\dtZY`Ã £ `f_Z[ k[f]_ ^[XZi_ f \jfhd£h\dci Äf£ `f\dciÅ c[h_X fd`ij\_g ]^f[f fd]^dj_gdZi[

c ��µ

³± �l�b� ¦b��
��¦¢¡�¢

�W^_`i ei f ^W^ jhdt_gY`Ã `YZ\_gdZY`Ã edtgdZi`fZi[ _ ^[XZi`Y  �º�Á�º�cc g kWXYZ\d`Ã
Zi[ci[jf\dtZY`Ã £ `f_Z[ k[f]_ ^[XZi_ f \jfhd£h\dci Äf£ `f\dciÅ c[h_X fd`ij\_g ]^f[f fd]^dj_gdZi[

c ¦¦�

±� �l�b� ¦b��
��¦¢¡�µ

�W^_`i ei f ^W^ jhdt_gY`Ã `YZ\_gdZY`Ã edtgdZi`fZi[ _ ^[XZi`Y �¦º�Á�º�cc g kWXYZ\d`Ã
Zi[ci[jf\dtZY`Ã £ `f_Z[ k[f]_ ^[XZi_ f \jfhd£h\dci Äf£ `f\dciÅ c[h_X fd`ij\_g ]^f[f fd]^dj_gdZi[

c ��

±� �l�b� ¦b��
��¦¢¡�³

�W^_`i ei f ^W^ jhdt_gY`Ã `YZ\_gdZY`Ã edtgdZi`fZi[ _ ^[XZi`Y ��º�Á�º�cc g kWXYZ\d`Ã
Zi[ci[jf\dtZY`Ã £ `f_Z[ k[f]_ ^[XZi_ f \jfhd£h\dci Äf£ `f\dciÅ c[h_X fd`ij\_g ]^f[f fd]^dj_gdZi[

c ��

±¦ �l�b� ¦b��
��¦¢¡��

É `f[Zi[ ]^f[a `i_g[ fd ]_c_` \jfhd£h\i Äf£ `f\iÅ jhdt_g[a `YZ\_gdZ[a edtgdZi`fZi[
fd`ij\_g_begiZh_gdZ[a ^W^ jhdt_gY`Ã `YZ\_gdZY`Ã edtgdZi`fZi[ _ ^[XZi`Y ��º�Á�º¦cc g kWXYZ\d`Ã
Zi[ci[jf\dtZY`Ã

jfh �¢

±  �l�b� ¦b��
��¦¢¡��

É `f[Zi[ ]^f[a `i_g[ fd ]_c_` \jfhd£h\i Äf£ `f\iÅ jhdt_g[a `YZ\_gdZ[a edtgdZi`fZi[
fd`ij\_g_begiZh_gdZ[a ^W^ jhdt_gY`Ã `YZ\_gdZY`Ã edtgdZi`fZi[ _ ^[XZi`Y �³º�Á�º¦cc g kWXYZ\d`Ã
Zi[ci[jf\dtZY`Ã

jfh ¦³

±� �l�b� ¦b��
��¦¢¡�¢

É `f[Zi[ ]^f[a `i_g[ fd ]_c_` \jfhd£h\i Äf£ `f\iÅ jhdt_g[a `YZ\_gdZ[a edtgdZi`fZi[
fd`ij\_g_begiZh_gdZ[a ^W^ jhdt_gY`Ã `YZ\_gdZY`Ã edtgdZi`fZi[ _ ^[XZi`Y ¦¦º�Á�º¦cc g kWXYZ\d`Ã
Zi[ci[jf\dtZY`Ã

jfh ��

±� �l�b� ¦b��
��¦¢¡�µ

É `f[Zi[ ]^f[a `i_g[ fd ]_c_` \jfhd£h\i Äf£ `f\iÅ jhdt_g[a `YZ\_gdZ[a edtgdZi`fZi[
fd`ij\_g_begiZh_gdZ[a ^W^ jhdt_gY`Ã `YZ\_gdZY`Ã edtgdZi`fZi[ _ ^[XZi`Y ¦³º�Á�º¦cc g kWXYZ\d`Ã
Zi[ci[jf\dtZY`Ã

jfh �¢

±¢ �l�b� ¦b��
��¦¢¡�³

É `f[Zi[ ]^f[a `i_g[ fd ]_c_` \jfhd£h\i Äf£ `f\iÅ jhdt_g[a `YZ\_gdZ[a edtgdZi`fZi[
fd`ij\_g_begiZh_gdZ[a ^W^ jhdt_gY`Ã `YZ\_gdZY`Ã edtgdZi`fZi[ _ ^[XZi`Y  �º�Á�º�cc g kWXYZ\d`Ã
Zi[ci[jf\dtZY`Ã

jfh ³
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VWXYZ[\ ]^_XW\`YaZ_bcdedfYZ_gY g^df f Whgd^Xf[Zidci h[^[ZW i ci[aj`dci ]_jh_a_gYci _^df ]^f[kWX_gd ^_gW

l^ m_Xjhdgd l^ no p]ij ^_kqh rc st_

±µ �l�b� ¦b��
��¦¢¡�±

É `f[Zi[ ]^f[a `i_g[ fd ]_c_` \jfhd£h\i Äf£ `f\iÅ jhdt_g[a `YZ\_gdZ[a edtgdZi`fZi[
fd`ij\_g_begiZh_gdZ[a ^W^ jhdt_gY`Ã `YZ\_gdZY`Ã edtgdZi`fZi[ _ ^[XZi`Y �¦º�Á�º�cc g kWXYZ\d`Ã
Zi[ci[jf\dtZY`Ã

jfh ��

±³ �l�b� ¦b��
��¦¢¡¦�

É `f[Zi[ ]^f[a `i_g[ fd ]_c_` \jfhd£h\i Äf£ `f\iÅ jhdt_g[a `YZ\_gdZ[a edtgdZi`fZi[
fd`ij\_g_begiZh_gdZ[a ^W^ jhdt_gY`Ã `YZ\_gdZY`Ã edtgdZi`fZi[ _ ^[XZi`Y ��º�Á�º�cc g kWXYZ\d`Ã
Zi[ci[jf\dtZY`Ã

jfh ¦

±± �ll� �
����¡� 

�W^_`i ei jhdt_g[ _ ^[XZi`Y Z_ciZdtZ[a ¦�cc £ `f_Z[ ]^f[f j]dgdZi[
c �

��� �ll� µ
�¦�±¡��

«Y\_ZdZi[ i c_Zhd Zd kWX_gi[ \_Zjh^W\`ai j\^ `dZY`Ã Zd ^WkY _ cdji[ [t[c[Zhqg �\e
h �º��

��� �ll� �
���¢¡��

¯_Zhd ^W^_`i eqg jhdt_gY`Ã _ ^[XZi`Y Z_ciZdtZ[a ��cc
c ��

��¦ �ll� �
���¢¡�¦

¯_Zhd ^W^_`i eqg jhdt_gY`Ã _ ^[XZi`Y Z_ciZdtZ[a ��cc
c �

��  �ll� �
���¢¡� 

¯_Zhd ^W^_`i eqg jhdt_gY`Ã _ ^[XZi`Y Z_ciZdtZ[a ¢�cc
c ��

��� �ll� �
���µ¡��

¯_Zhd \jfhd£h[\ jhdt_gY`Ã _ ^[XZi`Y Z_ciZdtZ[a ��cc
jfh ��

��� �ll� �
���µ¡�¦

¯_Zhd \jfhd£h[\ jhdt_gY`Ã _ ^[XZi`Y Z_ciZdtZ[a ��cc
jfh �

��¢ �ll� �
���µ¡� 

¯_Zhd \jfhd£h[\ jhdt_gY`Ã _ ^[XZi`Y Z_ciZdtZ[a ¢�cc
jfh ��

��µ �ll� �
���³¡��

n]dgdZi[ ^ `fZ[ edf_g[ ^W^_`i eW tWk \jfhd£h\i _ ^[XZi`Y Z_ciZdtZ[a ��cc
f£ `f[ ¦�

��³ �ll� �
���³¡�¦

n]dgdZi[ ^ `fZ[ edf_g[ ^W^_`i eW tWk \jfhd£h\i _ ^[XZi`Y Z_ciZdtZ[a ��cc
f£ `f[ ��

��± �ll� �
���³¡� 

n]dgdZi[ ^ `fZ[ edf_g[ ^W^_`i eW tWk \jfhd£h\i _ ^[XZi`Y Z_ciZdtZ[a ¢�cc
f£ `f[ ¦�

��� �ll� �
���¢¡�¦

m^qkd jf`f[tZ_ `i iZjhdtd`ai `[Zh^dtZ[e_ _e^f[gdZid f ^W^ jhdt_gY`Ã i ci[XfidZY`Ã g kWXYZ\d`Ã
Zi[ci[jf\dtZY`Ã

c ³  

��� �l�b« µb�¦
����¡��

fYjf`f[Zi[ ]^f[f jf`f_h\_gdZi[ ^ `fZ[ _X jhdZW gYa `i_g[e_ ]_gi[^f`ÃZi V X_ h^f[`i[e_ jh_]Zid
`fYjh_ `i ^W^_`i eqg jhdt_gY`Ã _ ^[XZi`Y f[gZ h^fZ[a X_ �µcc

�º� �Ë º��Ë� c¦ �º� �
�º��³Ë º��Ë�� c¦ �º��µ

^df[c c¦ ¦º���

��¦ �l�b« µb�¦
����¡��

fYjf`f[Zi[ ]^f[f jf`f_h\_gdZi[ ^ `fZ[ _X jhdZW gYa `i_g[e_ ]_gi[^f`ÃZi V X_ h^f[`i[e_ jh_]Zid
`fYjh_ `i ^W^_`i eqg jhdt_gY`Ã _ ^[XZi`Y f[gZ h^fZ[a _X �³cc X_ ¦�±cc

�º�¢Ë º��Ë� c¦ �º±�¦
�º�µ¢Ë º��Ë�� c¦ ¦º ³¢

^df[c c¦  º ¦³

��  �l�b« µb�¦
����¡��

pXh£Wjf`fdZi[ a[XZ_\^_hZ[ ]_gi[^f`ÃZi ^W^_`i eqg jhdt_gY`Ã

¦º���½ º ¦³ c¦ �º ¢±

^df[c c¦ �º ¢±

��� �l�b« µb�¦
�¦�µ¡��

ÄX_]£dhd ¦ÁÅ

¯dt_gdZi[ ] Xft[c ²d^kdci ]_tigiZYt_gYci X_ e^WZh_gdZid h[^c__X]_^ZYci X_ ��� jh_]Zi º
j^[k^fYjh_jfd^Yci ^W^_`i eqg _ ^[XZi`Y f[gZ h^fZ[a X_ �µcc

c¦ ¦º���

��� �l�b« µb�¦
�¦�µ¡��

ÄX_]£dhd ¦ÁÅ

¯dt_gdZi[ ] Xft[c ²d^kdci ]_tigiZYt_gYci X_ e^WZh_gdZid h[^c__X]_^ZYci X_ ��� jh_]Zi º
j^[k^fYjh_jfd^Yci ^W^_`i eqg _ ^[XZi`Y f[gZ h^fZ[a _X �³ X_ ¦�±cc

c¦  º ¦³

��¢ �l�b« ¦b�¢
� � ¡��

sf_td`ad a[XZ_gd^jhg_gd _hWtiZdci f g[£ZY ciZ[^dtZ[a f ²_ti dtWciZi_g e^Wk_ `i  �cc ^W^_`i eqg _
^[XZi`Y f[gZ h^fZ[a ¦�b  cc¡ e^¶ ¦� cc Ä¯ » �º�Å
¯»�¶�

Ä�º���½�º��ÅË º��Ë�±� c¦   º���
Ä�º��³½�º��ÅË º��Ë³� c¦ ��º�³
Ä�º�¦¦½�º��ÅË º��Ë³� c¦ �¢º��³
Ä�º�¦³½�º��ÅË º��Ë��µ c¦   º�¦ 

^df[c c¦ ±±º���

��µ �l�b« ¦b�¢
� � ¡�¦

sf_td`ad a[XZ_gd^jhg_gd _hWtiZdci f g[£ZY ciZ[^dtZ[a f ²_ti dtWciZi_g e^Wk_ `i  �cc ^W^_`i eqg _
^[XZi`Y f[gZ h^fZ[a  ³b�³cc¡ e^¶ ¦� cc Ä¯ » �º�Å
¯»�¶�

Ä�º� �½�º��ÅË º��Ë¦¦� c¦ ��º³�
Ä�º��¦½�º��ÅË º��Ë�� c¦ � º� �

^df[c c¦ ¢�º±��
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VWXYZ[\ ]^_XW\`YaZ_bcdedfYZ_gY g^df f Whgd^Xf[Zidci h[^[ZW i ci[aj`dci ]_jh_a_gYci _^df ]^f[kWX_gd ^_gW

l^ m_Xjhdgd l^ no p]ij ^_kqh rc st_

��³ �l�b« ¦b�¢
� � ¡�¦

sf_td`ad a[XZ_gd^jhg_gd _hWtiZdci f g[£ZY ciZ[^dtZ[a f ²_ti dtWciZi_g e^Wk_ `i  �cc ^W^_`i eqg _
^[XZi`Y f[gZ h^fZ[a  ³b�³cc

Ä�º��³½�º�¢ÅË º��Ë�� c¦  º ±�

^df[c c¦  º ±�

��± �l�b« ¦b�¢
� � ¡� 

sf_td`ad a[XZ_gd^jhg_gd _hWtiZdci f g[£ZY ciZ[^dtZ[a f ²_ti dtWciZi_g e^Wk_ `i  �cc ^W^_`i eqg _
^[XZi`Y f[gZ h^fZ[a �µb³±cc

Ä�º���½�º�¢ÅË º��Ë�� c¦  º± ³
Ä�º�¢½�º�¢ÅË º��Ë� c¦ �º³³�
Ä�º�µ¢½�º�¢ÅË º��Ë�� c¦ �º¦µ

^df[c c¦ ��º�±¦

�¦� �ll� �
���³¡�¦

�W^_`i ei jhdt_g[ _`YZ\_gdZ[ _ ]_£ `f[Zid`Ã egiZh_gdZY`Ã _ ^[XZi`Y Z_ciZdtZ[a ¦�cc g
ÃYX^_²_^Zid`Ãº ]_c]_gZid`Ãº \_h£_gZid`Ã i g f£d`Ã `i[]tZY`Ã

c �

�¦� �ll� �
��¦³¡�¦

m£W\dZi[ iZjhdtd`ai g_X_`i e_g[a g kWXYZ\d`Ã Zi[ci[jf\dtZY`Ã
c �

�¦¦ �ll� �
��¦¢¡��

m^qkd jf`f[tZ_ `i iZjhdtd`ai g_X_`i e_gY`Ã f ^W^ [tigZY`Ãº jhdt_gY`Ã _ ^[XZi`Y Z_ciZdtZ[a X_ ¢�cc g
kWXYZ\d`Ã Zi[ci[jf\dtZY`Ã

c �

�¦  �ll� �
��¦±¡�¦

¤^W`Ã_ci[Zi[ \_h£_gZi `¶_¶ ]^f[f Xgi[ _j_kY _kj£Wei
\_h£_gZid �

�¦� �ll� �
�� ¢¡��

m^qkd iZjhdtd`ai `[Zh^dtZ[e_ _e^f[gdZid ÄZd e_^ `_Å f X_\_ZdZi[c ^[eWtd`ai
W^f Xf[ ��

Í� ÎÏ�UJP IJNLQJ�NJ �U�H Q��UHKH��Q �HNS�J�

�¦� �dt\Wtd`ad
iZXYgiXWdtZd

`fWaZi\ c[hdZW ©t]d ®`_o[^c ¹o Äm«b���bl¥Å ©h[jhb¥df

´¥� � jfh¶ �

^df[c jfh¶ �

�¦¢ �dt\Wtd`ad
iZXYgiXWdtZd

a[XZ_jh\d jh[^Wa `d ®`_©t]dbm�µ Äm«b���b¨�b¤mnÅ ©h[jhb¥df

´¥¦ � jfh¶ �

^df[c jfh¶ �

�¦µ �ll� �
� �¦¡��
dZdt_eid

[t[\h^_fdgq^ _X`iZdad`Y ¯n¨b��¦¡�º�V ¡ �¦¨ ¸ ¸l�� ©h[jhb¥df

´¥  � jfh¶ �

^df[c jfh¶ �

�¦³ �dt\Wtd`ad
iZXYgiXWdtZd

jYeZdtifdh_^ _]hY`fZ_bd\WjhY`fZY ©t]d n´p©ciZi �¦¨ ¸ ©h[jhb¥df

´¥� � jfh¶ �

^df[c jfh¶ �

Ð� ���UHKH��H �HNS�H

�¦± �l�b« ¦b�±
� ��¡��
dZdt_eid

j\^fYZ\d edf_gd f ]_jhWc[Zh[c ¢�� Á ¢�� Á¦�� cc «_ah[Á ¡ ��b��b�� ¡ �©ª±��  b � jfh¶ ½ m^fY£ `f[
jhdt_g[ if_t_gdZ[ hd c º ei h[ m®�� Á egiZh � �¡¦°º ª»�¶��� Á § »�¶��� «®V© ¡ ��b��b����b�³ b ¦ jfh¶

¥b�º ¥b� � \]t¶ �

^df[c \]t¶ �

� � �ll� �
� �¦¡��

fdgq^ \Wt_gY egiZh_gdZY X_ edfW eg � �¡¦° Á eg � �¡¦° «®V© ¡ ��b¦�b����b��

¥b¦ ¦ jfh ¦

^df[c jfh ¦

� � �ll� �
� �¦¡��
dZdt_eid

²ith^ jidh\_gY X_ edfW ¥�� ¸l�� ¬®��p ¡ ¬�¥

¥b  � jfh �

^df[c jfh �

� ¦ �l�b« ¦b�±
� � ¡��

cW²d [t[\h^__]_^_gd m®��� ²i�� «®V© ¡ �¦b��b����b�³

¥b� ¦ f£ `f[ ¦

^df[c f£ `f[ ¦

�   �l�b« ¦b�±
� ��¡��

�W^d ]_ti[hYt[Z_gd X_ edfW m®��� n¸��� ��Á�º¢ ¥dc^dh rdj£_
c ¦�
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VWXYZ[\ ]^_XW\`YaZ_bcdedfYZ_gY g^df f Whgd^Xf[Zidci h[^[ZW i ci[aj`dci ]_jh_a_gYci _^df ]^f[kWX_gd ^_gW

l^ m_Xjhdgd l^ no p]ij ^_kqh rc st_

� � �l�b« ¦b�±
���¦¡��

pfZd\_gdZi[ hd c f hg_^fYgd jfhW`fZ[e_ h^djY edf_`i eW W£_ _Z[e_ g fi[ci
c ¦�

� � �l�b« ¦b�±
� �¢¡� 

�W^d _j£_Z_gd m® ��� n¸��µº¢ µ�Á�º  ¥dc^dh rdj£_

�p¥   c  

^df[c c  

� ¢ �ll� �
� ��¡��

�W^_`i ei jhdt_g[ _ ^[XZi`Y �¦�cc _ ]_£ `f[Zid`Ã j]dgdZY`Ã Zd `idZd`Ã g kWXYZ\d`Ã Zi[ci[jf\dtZY`Ã

V¥ ¦ c ¦

^df[c c ¦

� µ �ll� �
� ��¡��

�W^_`i ei jhdt_g[ _ ^[XZi`Y ��cc _ ]_£ `f[Zid`Ã j]dgdZY`Ã Zd `idZd`Ã g kWXYZ\d`Ã Zi[ci[jf\dtZY`Ã
c ³

� ³ �l�b« ¦b�±
�¦¦�¡��

¯_Zhd d]d^dhW^Y \_Zh^_tZ_ b]_cid^_g[a
\]t �

� ± �l�b« ¦b�±
�¦¦�¡�¦

m^qkd jf`f[tZ_ `i i gYh^fYcd£_ `i ]^fY£ `fY X_c_gY`Ã
c ¦�

��� �ll� �
� �µ¡��

m^qkd iZjhdtd`ai edf_g[a _ X£We_ `i X_ ���cº _ ^[XZi`Y X_ ¢�cc Xtd gY\_Zdg`Y i X_jhdg`Y edfW g
kWXYZ\d`Ã Zi[ci[jf\dtZY`Ã

]^qkd �

��� �l�b« µb�¦
����¡��

fYjf`f[Zi[ ]^f[f jf`f_h\_gdZi[ ^ `fZ[ _X jhdZW gYa `i_g[e_ ]_gi[^f`ÃZi V X_ h^f[`i[e_ jh_]Zid
`fYjh_ `i ^W^_`i eqg jhdt_gY`Ã _ ^[XZi`Y f[gZ h^fZ[a X_ �µcc

�º��³Ë º��Ë³ c¦ �º¦�¢

^df[c c¦ �º¦�¢

��¦ �l�b« µb�¦
����¡��

fYjf`f[Zi[ ]^f[f jf`f_h\_gdZi[ ^ `fZ[ _X jhdZW gYa `i_g[e_ ]_gi[^f`ÃZi V X_ h^f[`i[e_ jh_]Zid
`fYjh_ `i ^W^_`i eqg jhdt_gY`Ã _ ^[XZi`Y f[gZ h^fZ[a _X �³cc X_ ¦�±cc

�º��±Ë º��Ë¦ c¦ �º±±±

^df[c c¦ �º±±±

��  �l�b« µb�¦
����¡��

pXh£Wjf`fdZi[ a[XZ_\^_hZ[ ]_gi[^f`ÃZi ^W^_`i eqg jhdt_gY`Ã

�º¦�¢½�º±±± c¦ ¦º¦��

^df[c c¦ ¦º¦��

��� �l�b« µb�¦
�¦��¡��

¯dt_gdZi[ ] Xft[c ²d^kdci ²hdt_gYci X_ e^WZh_gdZid ]^f[`ig^Xf[gZYciº ciZi_gYci ¢�Ñ ^W^_`i eqg _
^[XZi`Y f[gZ h^fZ[a X_ �µcc

c¦ �º¦�¢

��� �l�b« µb�¦
�¦��¡��

¯dt_gdZi[ ] Xft[c ²d^kdci ²hdt_gYci X_ e^WZh_gdZid ]^f[`ig^Xf[gZYciº ciZi_gYci ¢�Ñ ^W^_`i eqg _
^[XZi`Y f[gZ h^fZ[a _X �³ X_ ¦�±cc

c¦ �º±±±

��¢ �l�b« µb�¦
�¦��¡��

¯dt_gdZi[ ] Xft[c ²d^kdci ²hdt_gYci Zdgi[^f`ÃZi_gYci _eqtZ[e_ jh_j_gdZid ^W^_`i eqg _ ^[XZi`Y
f[gZ h^fZ[a X_ �µcc

c¦ �º¦�¢

��µ �l�b« µb�¦
�¦��¡��

¯dt_gdZi[ ] Xft[c ²d^kdci X_ e^WZh_gdZid `Ãt_^_\dW`fW\_gYci _eqtZ[e_ jh_j_gdZid ^W^_`i eqg _
^[XZi`Y f[gZ h^fZ[a _X �³ X_ ¦�±cc

c¦ �º±±±

Ò� ÓJ�UÏKH��H ÔSUÕS��Q

��³ �l�b« ¦b�µ
���¢¡��

`f[^]Zid `i[ZZd ´nb���Á¦��bnª±��� n¯©À

«� � jfh �

^df[c jfh �

��± �l�b« ¦b�µ
�� �¡��

]^f[]WjhZi`d f ji£_gZi\i[c m«ssb�b¦��Á¦��b«�bo�b©¹ n¯©À

«µ � jfh �

^df[c jfh �

��� �l�b« ¦b�µ
���¢¡��

gY^fWhZid `i[ZZd ´nb¦��Á¦��bnª±��� n¯©À

«³ � jfh �

^df[c jfh �

��� �l�b« ¦b�µ
�� ³¡��

jidh\d _ _`f`\d`Ã ��Á�� cc VÁ§ ¡ ¦��Á¦��

«�� � jfh �

^df[c jfh �

��¦ �l�b« ¦b�µ
���¦¡� 

m^f[g_XY g[ZhYtd`YaZ[ f ktd`ÃY jhdt_g[a _`YZ\_gdZ[aº ]^_jh_\ hZ[º hY] ©¡s Äf WXfid£[c \jfhd£h[\ X_ ��ÑÅ
_ _kg_Xfi[ X_ ����cc

«�º «¢º «± ¦ c¦ ¦

^df[c c¦ ¦
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VWXYZ[\ ]^_XW\`YaZ_bcdedfYZ_gY g^df f Whgd^Xf[Zidci h[^[ZW i ci[aj`dci ]_jh_a_gYci _^df ]^f[kWX_gd ^_gW

l^ m_Xjhdgd l^ no p]ij ^_kqh rc st_

��  �l�b« ¦b�µ
��� ¡��

m^f[g_XY g[ZhYtd`YaZ[ f ktd`ÃY jhdt_g[a _`YZ\_gdZ[aº ]^_jh_\ hZ[º hY] ©¡s Äf WXfid£[c \jfhd£h[\ X_ ¢�ÑÅ
_ _kg_Xfi[ X_ ����cc

«¦º « º «� ¦ c¦ ¦

^df[c c¦ ¦

Ö� ���UHKH��H �KQÔSKS�J�S SONÏ�ÔR �QJLÕH

��� �ll� �
���±¡��

²ith^ jidh\_gY ³¦ © ��� �� ´®o�©¯©

p¥b� � jfh �

^df[c jfh �

��� �ll� �
����¡��

fdgq^ \Wt_gY �¦� ®¬©� ¥ � �¡¦° ®¬©�

p¥b¦ ¢ jfh ¢

^df[c jfh ¢

��¢ �ll� �
���¦¡�¢

_X]_gi[h^fZi\ ´[]d^_ ´¤o¹ ¦� s¯s ¡ µ³± � ¦�

p¥b  ¦ jfh ¦

^df[c jfh ¦

��µ �l� �b �
�¦��¡��

fdgq^ \Wt_gY j]Wjh_gY p¯ls �¡¦° ¨©ª¨®¹ ¡ ��³¦¦³�

p¥b� ¦ \]t ¦

^df[c \]t ¦

��³ �ll� �
�� �¡��

h[^c_c[h^ ©�� ��¶��º ln¢ º t�»¢�cc fd\^[j ]_cid^_gY¼ °½°�¾°½°�¦� «s�©

p¥b� ¦ jfh ¦

^df[c jfh ¦

��± �ll� �
����¡��

fdgq^ fg^_hZY oie[^ mtWj ¸l�� ¨©ª¨®¹ ¡ �±��¦��

p¥b¢ � jfh �

^df[c jfh �

�¢� �ll� �
�� �¡�¦

cdZ_c[h^ hd^`f_gY fd\^[j �b¢ kd^ ¦�¦¶¦� ¡ln��� ¡�¾¢¡¥�¡¦V¡X_tZ[ «s�© ½ ^W^\d ] hti`_gd «i\d ¡
±�±�¦�  ½ \W^[\ cdZ_c[h^Y`fZY ±��¶�� «s�© ¡ ±�±�µµµ

p¥bµº p¥bµ©º p¥bµV ¦ jfh ¦

^df[c jfh ¦

�¢� �l�
slno©ª
� �±¡��

´dgq^ ^qgZ_gd `Y no©¸ ¦� s¯s ¡ �¦³��b�¦�

p¥b³ � jfh �

^df[c jfh �

�¢¦ �l� µb�³
�³�¢¡� 

fdgq^ ^[eWtd`YaZY f ji£_gZi\i[c ¨  �¢ �¥©  ¡�° ji£_gZi\ o©b¯ ��À s¯s ¡ ¢�  µb�¦� s¯s ¡
¢����b�� 

p¥b± � jfh �

^df[c jfh �

�¢  �dt\Wtd`ad
iZXYgiXWdtZd

j[]d^dh_^ fdZi[`fYjf`f[ ¬tdc`_¿[Zh t[dZ ncd^h � �¡¦·· ¬tdc`_ ¡  ����

p¥b�� � jfh¶ �

^df[c jfh¶ �

�¢� �l� µb¦�
���¢¡��

]_c]d _ki[e_gd no�©opn ¥s¥© ��¡�b¦�¡�º  «sªp ¡ ¦�µ���µ
�»�¶±��

p¥b�� � jfh �

^df[c jfh �

�¢� �ll� �
����¡��

Zd`fYZi[ gfki_^`f[ l¥ ¦� �[²t[Á ¡ ³¦¢���  ½ f£ `f[ _X`iZda `[ n¤�  ¡�·· �[²t[Á ¡ µ¢� ���

p¥b�¦º p¥b�  � jfh �

^df[c jfh �

�¢¢ �l� �b �
�¦�¢¡��

fdgq^ k[f]i[`f[ jgd nÀ� �±�� �¡¦° nÀ� ¡ §¤noÀ

p¥b�� � jfh �

^df[c jfh �

�¢µ �ll� �
�� �¡�¦

¸gWf£ `f\d _ ^[XZi`Y Z_ciZdtZ[a ¦�cc
jfh �
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VWXYZ[\ ]^_XW\`YaZ_bcdedfYZ_gY g^df f Whgd^Xf[Zidci h[^[ZW i ci[aj`dci ]_jh_a_gYci _^df ]^f[kWX_gd ^_gW

l^ m_Xjhdgd l^ no p]ij ^_kqh rc st_

�¢³ �l�b� ¦b��
��¦¢¡� 

�W^_`i ei f ^W^ jhdt_gY`Ã `YZ\_gdZY`Ã edtgdZi`fZi[ _ ^[XZi`Y �³º�Á�º¦cc g kWXYZ\d`Ã
Zi[ci[jf\dtZY`Ã £ `f_Z[ k[f]_ ^[XZi_ f \jfhd£h\dci Äf£ `f\dciÅ c[h_X fd`ij\_g ]^f[f fd]^dj_gdZi[

c ¦

�¢± �l�b� ¦b��
��¦¢¡��

�W^_`i ei f ^W^ jhdt_gY`Ã `YZ\_gdZY`Ã edtgdZi`fZi[ _ ^[XZi`Y ¦¦º�Á�º�cc g kWXYZ\d`Ã
Zi[ci[jf\dtZY`Ã £ `f_Z[ k[f]_ ^[XZi_ f \jfhd£h\dci Äf£ `f\dciÅ c[h_X fd`ij\_g ]^f[f fd]^dj_gdZi[

c  

�µ� �l�b� ¦b��
��¦¢¡�µ

�W^_`i ei f ^W^ jhdt_gY`Ã `YZ\_gdZY`Ã edtgdZi`fZi[ _ ^[XZi`Y �¦º�Á�º�cc g kWXYZ\d`Ã
Zi[ci[jf\dtZY`Ã £ `f_Z[ k[f]_ ^[XZi_ f \jfhd£h\dci Äf£ `f\dciÅ c[h_X fd`ij\_g ]^f[f fd]^dj_gdZi[

c ��

�µ� �l�b� ¦b��
��¦¢¡��

É `f[Zi[ ]^f[a `i_g[ fd ]_c_` \jfhd£h\i Äf£ `f\iÅ jhdt_g[a `YZ\_gdZ[a edtgdZi`fZi[
fd`ij\_g_begiZh_gdZ[a ^W^ jhdt_gY`Ã `YZ\_gdZY`Ã edtgdZi`fZi[ _ ^[XZi`Y �³º�Á�º¦cc g kWXYZ\d`Ã
Zi[ci[jf\dtZY`Ã

jfh �

�µ¦ �l�b� ¦b��
��¦¢¡�¢

É `f[Zi[ ]^f[a `i_g[ fd ]_c_` \jfhd£h\i Äf£ `f\iÅ jhdt_g[a `YZ\_gdZ[a edtgdZi`fZi[
fd`ij\_g_begiZh_gdZ[a ^W^ jhdt_gY`Ã `YZ\_gdZY`Ã edtgdZi`fZi[ _ ^[XZi`Y ¦¦º�Á�º¦cc g kWXYZ\d`Ã
Zi[ci[jf\dtZY`Ã

jfh �

�µ  �l�b� ¦b��
��¦¢¡�±

É `f[Zi[ ]^f[a `i_g[ fd ]_c_` \jfhd£h\i Äf£ `f\iÅ jhdt_g[a `YZ\_gdZ[a edtgdZi`fZi[
fd`ij\_g_begiZh_gdZ[a ^W^ jhdt_gY`Ã `YZ\_gdZY`Ã edtgdZi`fZi[ _ ^[XZi`Y �¦º�Á�º�cc g kWXYZ\d`Ã
Zi[ci[jf\dtZY`Ã

jfh �±

�µ� �ll� �
���¢¡�¦

m^qkd jf`f[tZ_ `i iZjhdtd`ai `[Zh^dtZ[e_ _e^f[gdZid f ^W^ jhdt_gY`Ã i ci[XfidZY`Ã g kWXYZ\d`Ã
Zi[ci[jf\dtZY`Ã¡ ©l©ªp¥s© b iZjhdtd`ad eti\_t_g[e_ _XfYj\W `i[]£d

c ��

�µ� �l� �b �
����¡�µ

sf_td`ad e^Wk_ `i � cc ^W^_`i eqg _ ^[XZi`Y f[gZ h^fZ[a ¦³b�³cc _hWtiZdci oÃ[^cd²t[Á ©¡¡ ²i�¦
c ��

�µ¢ �dt\Wtd`ad
iZXYgiXWdtZd

ld][£Zi[Zi[ iZjhdtd`ai eti\_t[c

\]t¶ �

�µµ �l� µb¦�
����¡��

m^f[]^_gdXf[Zi[ ]^d` ^[eWtd`YaZY`Ã b W^W`Ã_ci[Zi[ i WfYj\dZi[ Zij\i`Ã h[c][^dhW^ g W^f Xf[Zid`Ã i
iZjhdtd`ad`Ã _ `Ã£_Xf[ZiW k[f]_ ^[XZic i gYXdaZ_ `i  �hYj¶\`dt¡Ã¡ ©l©ªp¥s© b iZjhdtd`ad eti\_t_g[e_
_XfYj\W `i[]£d
�»�¶±�� \]t �

×� ØSISUÏ US�HMNÏ�N �J

�µ³ �l�b« �b��
�¦�³¡�¦

m^f[ki`i[ _hg_^qg _ ]_gi[^f`ÃZi X_ �º��c¦ g [t[c[Zhd`Ã f k[h_ZW gi^_g[e_ _ e^Wk_ `i X_ ¦�`c
jfh �

�µ± �dt\Wtd`ad
iZXYgiXWdtZd

«Y\_ZdZi[ _hg_^qg g `idZd`Ã f ]£YhY eb\ Xtd ]^f[a iZjhdtd`YaZY`Ã

\]t¶ �

�³� �dt\Wtd`ad
iZXYgiXWdtZd

¤jf`f[tZi[Zi[ ]^f[a iZjhdtd`YaZY`Ã g [t[c[Zhd`Ã _Xfi[t[Zid ]¶]_ ¶

\]t¶ �

�³� �ll� �
� �µ¡�¦

«Y\_]Y tiZi_g[ g e^WZ`i[ jW`ÃYc \dh[e_^ii sssbs¨ jf[^_\_ `i �º³b¦º�cº e£ k_\_ `i X_ �º�c _ `idZd`Ã
]i_Z_gY`Ãº f ^ `fZYc gYX_kY`i[c W^_k\W

c  ¦�

�³¦ �ll� �
� � ¡��

¤c_`Zi[Zi[ d W^_g[ ]dtdci jfdtWZ\_gYci jhdt_gYci ÄgY]^dj\dciÅ g^df f i`Ã ^_fkiq^\ `idZ gY\_]qg
g e^WZhd`Ã jW`ÃY`Ã \dh[e_^ii sssbs¨ _ jf[^_\_ `i �c i e£ k_\_ `i X_  º�c

c¦ ��

�³  �ll� �
����¡�¦

m_X£_ d ]_X \dZd£Y i _ki[\hY f cdh[^id£qg jY]\i`Ã _ e^Wk_ `i ��`c
c  ��

�³� �ll� �
� �³¡�¦

´djY]dZi[ gY\_]qg _ `idZd`Ã ]i_Z_gY`Ã _ jf[^_\_ `i �º³b¦º�c i e£ k_\_ `i �º�c e^WZh[c \dh[e_^ii
sssbs¨ t[ `Yc _k_\

c  ��

�³� �ll� �
�¦�¢¡��

�_k_hY fi[cZ[ gY\_ZYgdZ[ \_]d^\dci ]_Xji ki[^ZYci _ ]_a[cZ_ `i £Y \i �º��c  g fi[ci \dh[e_^ii sbsss
W]^f[XZi_ fcdedfYZ_gdZ[a g Ãd£Xd`Ã f h^dZj]_^h[c W^_k\W jdc_`Ã_Xdci jdc_gY£dX_g`fYci X_ �h Zd
_Xt[e£_ �\c

c  ��

�³¢ �ll� �
�¦�³¡�¦

ÄX_]£dhd ±ÁÅ

ld\£dXY WfW][£Zida `[ X_ hdkti` fd \d XY XdtjfY ^_f]_`f hY �\c _Xt[e£_ `i h^dZj]_^hW ]_ZdX �\c
jdc_`Ã_Xdci jdc_gY£dX_g`fYci e^WZhW \dh[e_^ii sbs¨ ]_ X^_ed`Ã _ Zdgi[^f`ÃZi Whgd^Xf_Z[a

c  ��

�³µ �l�b« ¦b�±
�¦�¢¡��

m^f[a `i[ ]^f[f `idZY cW^_gdZ[ _ e^Wk_ `i � `[e£Yº Xtd ]^fY£ `f[Zid edf_g[e_ _ ^[XZi`Y Z_ciZdtZ[a
��ccº g hWt[i f ^W^Y jhdt_g[a _ ^[XZi`Y ³�cc

]^f[a `i[ �
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VWXYZ[\ ]^_XW\`YaZ_bcdedfYZ_gY g^df f Whgd^Xf[Zidci h[^[ZW i ci[aj`dci ]_jh_a_gYci _^df ]^f[kWX_gd ^_gW

l^ p]ij

�¶ sZjhdtd`ad e^f[g`fd

¦¶ nYjh[c k[f]i[`f[ jhgd iZjhdtd`ai edf_g[a

 ¶ sZjhdtd`ad edf_gd

�¶ «[ZhYtd`ad \_h£_gZi

�¶ sZjhdtd`ad eti\_t_g[e_ _XfYj\W `i[]£d

¢¶ �_k_hY h_gd^fYjf `[
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UVWXYZ[ \]^WV[_X`Y^abcdceXY^fX f]ce e Vgfc]WeZYhcbh gZ]ZYV h bhZ`i_cbh \^ig^`^fXbh ^]ce \]eZjVW^fc ]^fV

k] l^Wigcfc k] mn o\hi ]^jpg qb rs^

tuvwxy z{|}~|~�{�~ ��~ ��� � �����~�� �{ �~�~}� ���~���{�� � �{�{�� ������|�~����

�� ���TGJG��G K�KR �

� �k�a� �a��
�������
cYcs^dhc

�Zigcf \^WY^ieZYhc _h YhZYhc gX\ � ¡Z�¢�£  XW]^a¡c_VVb

[\s �

� �cs[Vsc_`c
hYWXfhWVcsYc

¤]V_¥^bhZYhZ eZigcfV \^WY^ieZYhc _h YhZYhc

[\s¢ �

¦ �kk� §
���£���

�V]^_h dh igcs^fZ ^_XY[^fcYZ ^ \^¨ _eZYhc_¥ dfhYg^fcYX_¥ ^ ]ZWYh_X Y^bhYcsYZ` ©ªbb f ¥XW]^«^]Yhc_¥¬
\^b\^fYhc_¥¬ [^g¨^fYhc_¥ h f e¨c_¥ _hZ\sYX_¥

b �ª

§ �kk� §
���©��©

�V]^_h dh igcs^fZ ^_XY[^fcYZ ^ \^¨ _eZYhc_¥ dfhYg^fcYX_¥ ^ ]ZWYh_X Y^bhYcsYZ` ª�bb Yc _hcYc_¥ f
jVWXY[c_¥ YhZbhZie[csYX_¥

b �©�

ª �kk� §
���©��ª

�V]^_h dh igcs^fZ ^_XY[^fcYZ ^ \^¨ _eZYhc_¥ dfhYg^fcYX_¥ ^ ]ZWYh_X Y^bhYcsYZ` §�bb Yc _hcYc_¥ f
jVWXY[c_¥ YhZbhZie[csYX_¥

b �©

© �kk� §
���©��§

�V]^_h dh igcs^fZ ^_XY[^fcYZ ^ \^¨ _eZYhc_¥ dfhYg^fcYX_¥ ^ ]ZWYh_X Y^bhYcsYZ` ¦�bb Yc _hcYc_¥ f
jVWXY[c_¥ YhZbhZie[csYX_¥

b ©

� �kk� §
���ª��ª

^Wcg[h ec \^WZ` _hc W^\¨Xf^fZ ^ \^¨ _eZYhV iegXfYXb f ]V]^_h dc_¥ igcs^fX_¥ ^ ]ZWYh_X Y^bhYcsYZ` §�bb
W^ ecf^]pf _eZ]\csYX_¥¬ jcgZ]hh¬ bhZiec_eX¬ ¥XW]cYgpf hg\¢

ieg §

£ �kk� §
���ª��§

^Wcg[h ec \^WZ` _hc W^\¨Xf^fZ ^ \^¨ _eZYhV iegXfYXb f ]V]^_h dc_¥ igcs^fX_¥ ^ ]ZWYh_X Y^bhYcsYZ` ¦�bb
W^ ecf^]pf _eZ]\csYX_¥¬ jcgZ]hh¬ bhZiec_eX¬ ¥XW]cYgpf hg\¢

ieg �

® �kk� §
���©��§

l]pjc ie_eZsY^ _h hYigcsc_`h f^W^_h d^fX_¥ e ]V] ZshfYX_¥¬ igcs^fX_¥ ^ ]ZWYh_X Y^bhYcsYZ` W^ ©ªbb f
jVWXY[c_¥ YhZbhZie[csYX_¥

�ª¯�©�¯�©¯© b �®�

]ceZb b �®�

�� �kk� §
���£���

l¨V[cYhZ hYigcsc_`h f^W^_h d^fZ` f jVWXY[c_¥ YhZbhZie[csYX_¥
b �®�

�� �k� �a¦§
������®

re^sc_`c `ZWY^fc]igf^fc d]Vj^ _h �¦bb ]V]^_h dpf ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` �©a��§bb ^gVshYcbh n¥Z]bc«sZ°
±��� k©ª

b �ª

�� �k� �a¦§
������£

re^sc_`c `ZWY^fc]igf^fc d]Vj^ _h �¦bb ]V]^_h dpf ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ª§a��bb ^gVshYcbh n¥Z]bc«sZ°
±��� kª�

b �©�

�¦ �k� �a¦§
�������

re^sc_`c `ZWY^fc]igf^fc d]Vj^ _h �¦bb ]V]^_h dpf ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` �£a§£bb ^gVshYcbh n¥Z]bc«sZ°
±��� k§�

b �©

�§ �k� �a¦§
�������

re^sc_`c `ZWY^fc]igf^fc d]Vj^ _h �¦bb ]V]^_h dpf ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` �£a§£bb ^gVshYcbh n¥Z]bc«sZ°
±��� k¦�

b ©

�ª �kk� §
��¦����

�cfp] [Vs^fX k ©ª ²±³� � ��� ²±³�
ieg ª

�© �kk� §
��¦���©

�cfp] [Vs^fX k ª� ²±³� � ��� ²±³�
ieg ª

�� �kk� §
��¦���ª

�cfp] [Vs^fX k §� ²±³� � ��� ²±³�
ieg §

�£ �kk� §
��¦���§

�cfp] [Vs^fX k ¦� ²±³� � ��� ²±³�
ieg �

�® �kk� §
��¦ª���
cYcs^dhc

�cfp] [Vs^fX i\Vig^fX eZ e¨ _e[ W^ f c k �� ¡cs´Z° � �ª£¦�£�

ieg ª

�� �kk� §
��§����

 XW]cYg fZfY g]eYX YcgXY[^fX Yc f \p¨iegXfYX k¦� ^ W¨¢ ¦�b e b^WV¨Zb Yc dc Yh_ µ�³m �
 �µa¦¦ka�a¦� ¶^WV¨^fX

[\s §

�� �kk� §
��§����

 XW]cYg fZfY g]eYX YcgXY[^fX Yc f \p¨iegXfYX k�ª ^ W¨¢ ¦�b e b^WV¨Zb Yc dc Yh_ µ�³m �
 �a�ªka¦� m·r¶ �ª� ¶^WV¨^fX

[\s �

�� �kk� §
��¦£���

�cfp] ¥XW]cYg^fX ^ ]ZWYh_X Y^bhYcsYZ` �ªbb b^Yg^fcYX Yc _hcYhZ� Yc fX\^ic ZYhV ¥XW]cYgpf `�f
ieg ª

¸� ���TGJG��G ¹RNº MPO�I� P �PIK»I�

�¦ �cs[Vsc_`c
hYWXfhWVcsYc

²sZ[g]X_eYX \^Wd]eZfc_e f^WX l²� Uhcfc] � o�aª¢�

ieg¢ ©
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UVWXYZ[ \]^WV[_X`Y^abcdceXY^fX f]ce e Vgfc]WeZYhcbh gZ]ZYV h bhZ`i_cbh \^ig^`^fXbh ^]ce \]eZjVW^fc ]^fV

k] l^Wigcfc k] mn o\hi ]^jpg qb rs^

�§ �cs[Vsc_`c
hYWXfhWVcsYc

²sZ[g]X_eYX \^Wd]eZfc_e f^WX l²� Uhcfc] � o�a² ª�¢�¯

ieg¢ �

�ª �k� �a¦�
���¦���

kc_eXYhZ fejh^]_eZ �Z«h° � �Z«sZ° � �¦£�ª�� ¯ ³]bcgV]c \]eZ\¨Xf^fc ±s^f`Zg ½ �Z«sZ° � ®��©�®®
ieg �

�© �k� �a¦�
���®��¦

�cfp] jZe\hZ_eZ igfc m¾� �®�ª ¿À  VigX
ieg �

�� �kk� §
��¦����
cYcs^dhc

�cfp] ef]^gYX cYgXi[c ZYh^fX gX\V ²³�ª� m^_sc

ieg �

�£ �kk� §
��¦ª���
cYcs^dhc

�cfp] i\Vig^fX k�ª ¡cs´Z° � �ª£��£�

ieg �

�® �kk� §
��¦ª���

�cfp] _eZ]\csYX k�ª ²±³� � ��£ ²±³�
ieg �

¦� �kk� §
��¦���©

�cfp] [Vs^fX ^W_hYc` _X ª� �³kag¥Z]b ll � �§����ª�
ieg �

¦� �kk� §
��¦���§

�cfp] [Vs^fX ^W_hYc` _X ¦� �³kag¥Z]b ll � �§����ª�
ieg ¦

¦� �kk� §
��¦���¦

�cfp] [Vs^fX ^W_hYc` _X �ª �³kag¥Z]b ll � �§����ª�
ieg �

¦¦ �kk� §
��¦����

�cfp] [Vs^fX ^W_hYc` _X �� �³kag¥Z]b ll � �§������
ieg �

¦§ �k� �a¦�
���®��§

�cfp] [Vs^fX ^W_hYc` _X µ� ²±³� � ��� ²±³�
ieg �

¦ª �k� �a¦�
���®���

�cfp] [Vs^fX ^W_hYc` _X µ¦�§ ²±³� � ��� ²±³�
ieg ©

¦© �kk� §
��¦����

�cfp] W^ f^WX bhYh fae ¿À ²±³� � ª��§
ieg §£

¦� �k� �a�¦
���£��¦
cYcs^dhc

�V]c fhZs^fc]igf^fc l²a�n�³·¢�l²a�nÁ ¦� ° ¦¬� bb lh\Z·h«Z � �cW^\]Zii ¯ [iegc¨g[h

b �

¦£ �k� �a�¦
���£���

�V]c fhZs^fc]igf^fc l²a�n�³·¢�l²a�nÁ �© ° ¦¬� bb lh\Z·h«Z � �cW^\]Zii ¯ [iegc¨g[h
b £

¦® �k� �a�¦
���£���

�V]c fhZs^fc]igf^fc l²a�n�³·¢�l²a�nÁ �� ° �¬� bb lh\Z·h«Z � �cW^\]Zii ¯ [iegc¨g[h
b ©©

§� �k� �a�¦
���£���

�V]c fhZs^fc]igf^fc l²a�n�³·¢�l²a�nÁ �© ° �¬� bb lh\Z·h«Z � �cW^\]Zii ¯ [iegc¨g[h
b �©

§� �kk� §
������ª

�V]^_h dh e \^sh\]^\XsZYV ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ª�bb ^ \^¨ _eZYhc_¥ ed]eZfcYX_¥ Yc _hcYc_¥ f jVWXY[c_¥
YhZbhZie[csYX_¥

b £

§� �kk� §
������¦

�V]^_h dh e \^sh\]^\XsZYV ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ¦�bb ^ \^¨ _eZYhc_¥ ed]eZfcYX_¥ Yc _hcYc_¥ f jVWXY[c_¥
YhZbhZie[csYX_¥

b �§

§¦ �kk� §
�������

�V]^_h dh e \^sh\]^\XsZYV ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` �ªbb ^ \^¨ _eZYhc_¥ ed]eZfcYX_¥ Yc _hcYc_¥ f jVWXY[c_¥
YhZbhZie[csYX_¥

b §©

§§ �kk� §
�������

�V]^_h dh e \^sh\]^\XsZYV ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ��bb ^ \^¨ _eZYhc_¥ ed]eZfcYX_¥ Yc _hcYc_¥ f jVWXY[c_¥
YhZbhZie[csYX_¥

b �ª

§ª �k� �a¦�
�������

�X[^YcYhZ \^WZ` W^\¨Xf^fX_¥ ^ ]ZWYh_X Y^bhYcsYZ` �ªbb W^ jcgZ]hh f^WX ehbYZ` sVj _hZ\¨Z`
ieg §

§© �k� �a¦�
���©��¦

�X[^YcYhZ \^WZ` _hc W^\¨Xf^fZd^ ^ ]ZWYh_X Y^bhYcsYZ` �ªbb W^ f^WX ehbYZ` sVj _hZ\¨Z` ecf^]pf
_eZ]\csYX_¥ h ¥XW]cYgpf ^d]^W^fX_¥

ieg ¦

§� �k� �a�ªV�
�©����£

l^¨ _eZYhZ c]bcgV]X ¶Z\sc ^ ]ZWYh_X �©a�©bb
ieg �£

§£ �kk� §
�������

l]pjc ecicWYh_ec Â\Vsic_X`YcÃ ie_eZsY^ _h hYigcsc_`h f^W^_h d^fX_¥ e gf^]eXf iegV_eYX_¥
\]pjc �

§® �kk� §
������§

^WcgZ[ ec \]pj ie_eZsY^ _h hYigcsc_`h f^W^_h d^fX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` W^ ©¦bb e gf^]eXf iegV_eYX_¥
f jVWXY[c_¥ YhZbhZie[csYX_¥

b ��ª

ª� �kk� §
���£���

l¨V[cYhZ hYigcsc_`h f^W^_h d^fZ` f jVWXY[c_¥ YhZbhZie[csYX_¥
b ��ª

ª� �k� �a¦§
������©

re^sc_`c d]Vj^ _h �¦bb ]V]^_h dpf ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` �£a¦ªbb ^gVshYcbh n¥Z]bc_^b\c_g ma� bZg^W
he^s^fcYhc \^ b^Ygc V ]V]^_h dV� «h¦�

b �

ª� �k� �a¦§
������©

re^sc_`c d]Vj^ _h �¦bb ]V]^_h dpf ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` �£a¦ªbb ^gVshYcbh n¥Z]bc_^b\c_g ma� bZg^W
he^s^fcYhc \^ b^Ygc V ]V]^_h dV� «h�©

b £
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ª¦ �k� �a¦§
������ª

re^sc_`c d]Vj^ _h �¦bb ]V]^_h dpf ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ��a��bb ^gVshYcbh n¥Z]bc_^b\c_g ma� bZg^W
he^s^fcYhc \^ b^Ygc V ]V]^_h dV� «h��

b ©©

ª§ �k� �a¦§
������ª

re^sc_`c d]Vj^ _h �¦bb ]V]^_h dpf ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ��a��bb ^gVshYcbh n¥Z]bc_^b\c_g ma� bZg^W
he^s^fcYhc \^ b^Ygc V ]V]^_h dV� «h�©

b �©

ªª �k� �a¦§
������£

re^sc_`c `ZWY^fc]igf^fc d]Vj^ _h �¦bb ]V]^_h dpf ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ª§a��bb ^gVshYcbh n¥Z]bc«sZ°
±��� «hª�

b £

ª© �k� �a¦§
�������

re^sc_`c `ZWY^fc]igf^fc d]Vj^ _h �¦bb ]V]^_h dpf ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` �£a§£bb ^gVshYcbh n¥Z]bc«sZ°
±��� «h¦�

b �§

ª� �k� �a¦§
�������

re^sc_`c `ZWY^fc]igf^fc d]Vj^ _h �¦bb ]V]^_h dpf ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` �£a§£bb ^gVshYcbh n¥Z]bc«sZ°
±��� «h�ª

b §©

ª£ �k� �a¦§
������©

re^sc_`c `ZWY^fc]igf^fc d]Vj^ _h �¦bb ]V]^_h dpf ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ��a��bb ^gVshYcbh n¥Z]bc«sZ°
±��� «h��

b �ª

Ä� ���TGJG��G ÅG�GJPMG��P �G�PTGL�I�

ª® �kk� §
���¦��§

�V]^_h dh [cYcshec_X`YZ e lÆ� ^ ]ZWYh_X �©�bb f d^g^fX_¥ fX[^\c_¥ fZfY g]e jVWXY[pf ^ \^¨ _eZYhc_¥
f_hi[^fX_¥

b ©ª

©� �kk� §
���¦��¦

�V]^_h dh [cYcshec_X`YZ e lÆ� ^ ]ZWYh_X ���bb f d^g^fX_¥ fX[^\c_¥ fZfY g]e jVWXY[pf ^ \^¨ _eZYhc_¥
f_hi[^fX_¥

b ¦�

©� �kk� §
���¦���

�V]^_h dh [cYcshec_X`YZ e lÆ� ^ ]ZWYh_X �ªbb f d^g^fX_¥ fX[^\c_¥ fZfY g]e jVWXY[pf ^ \^¨ _eZYhc_¥
f_hi[^fX_¥

b ��

©� �kk� §
���£��¦

�V]^_h dh [cYcshec_X`YZ e lÆ� ^ ]ZWYh_X ���bb ^ \^¨ _eZYhc_¥ f_hi[^fX_¥ Yc _hcYc_¥ f jVWXY[c_¥
YhZbhZie[csYX_¥

b �©

©¦ �kk� §
���£���

�V]^_h dh [cYcshec_X`YZ e lÆ� ^ ]ZWYh_X �ªbb ^ \^¨ _eZYhc_¥ f_hi[^fX_¥ Yc _hcYc_¥ f jVWXY[c_¥
YhZbhZie[csYX_¥

b ��

©§ �kk� §
���£���

�V]^_h dh [cYcshec_X`YZ e lÆ� ^ ]ZWYh_X ª�bb ^ \^¨ _eZYhc_¥ f_hi[^fX_¥ Yc _hcYc_¥ f jVWXY[c_¥
YhZbhZie[csYX_¥

b ®

©ª �kk� §
�������

^Wcg[h ec fX[^YcYhZ \^WZ` ^W\¨Xf^fX_¥ e ]V] h [iegc¨gZ[ e lÆ� ^ ]ZWYh_X ª�bb ^ \^¨ _eZYhc_¥
f_hi[^fX_¥

ieg �©

©© �kk� §
�������

^Wcg[h ec fX[^YcYhZ \^WZ` ^W\¨Xf^fX_¥ e ]V] h [iegc¨gZ[ e lÆ� ^ ]ZWYh_X �ªbb ^ \^¨ _eZYhc_¥
f_hi[^fX_¥

ieg �

©� �kk� §
������¦

^Wcg[h ec fX[^YcYhZ \^WZ` ^W\¨Xf^fX_¥ e ]V] h [iegc¨gZ[ e lÆ� ^ ]ZWYh_X ���bb ^ \^¨ _eZYhc_¥
f_hi[^fX_¥

ieg £

©£ �kk� §
�������

¶^Ygc _eXie_ec[pf [cYcshec_X`YX_¥ e lÆ� ^ ]ZWYh_X ���bb ^ \^¨ _eZYhV f_hi[^fXb
ieg �

©® �kk� §
���¦��§

�XfhZf[c [cYcshec_X`Yc «h�ª Æc\]h_^]Y � ®a¦��¦a��ªa¦£a��a�¦
ieg �

�� �kk� §
���¦��ª

�XfhZf[c [cYcshec_X`Yc «h�����©� Æc\]h_^]Y � ®a¦���a���a§§a��a�¦
ieg �

�� �kk� §
���©���
cYcs^dhc

�Zfhe`c \¨Xg^fc �l �¶U mn²²· l�o¤Æn gX\ �la���a���

ieg ¦

�� �kk� §
���©���
cYcs^dhc

l^W¨^d^fX f\Vig _hZ[^fX �mÆ� �¶U mn²²· l�o¤Æn gX\ �¶���a���a¡�

ieg �

�¦ �kk� §
���©���

l^W¨^d^fX f\Vig _hZ[^fX �mÆ� �¶U mn²²· l�o¤Æn gX\ �¶�ª�a��ªa �
ieg �

�§ �kk� §
���£���
cYcs^dhc

·Z`Z[ W^ i[]^\shY

ieg �

Ç� ÈG�GJPMG��G NI�M�MR¹G KRN�P �PI�PR¹G

�ª �k� �a�ªV�
�§�ª���

�\Vig Wc_¥^fX µZjZ]hg lsV´hc e [^¨YhZ]eZb b^_V` _Xb Wª© ³± ¯ l^Wd]eZfc_e f\VigV µZjZ]hg lsV´hc gX\ �
Wª© �¦�¡ � £�

[\s �

�© �k� �a�ªV�
�§�����

¶^Ygc ]V]^_h dpf \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` §�bb ^
\^¨ _eZYhc_¥ ed]eZfcYX_¥ Yc _hcYc_¥ jVWXY[pf¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

b �¬�
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�� �k� �a�ªV�
�§�����

¶^Ygc ]V]^_h dpf \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ª�bb ^
\^¨ _eZYhc_¥ ed]eZfcYX_¥ Yc _hcYc_¥ jVWXY[pf¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

b �¬�

�£ �k� �a�ªV�
�§�����

¶^Ygc ]V]^_h dpf \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ª©bb ^
\^¨ _eZYhc_¥ ed]eZfcYX_¥ Yc _hcYc_¥ jVWXY[pf¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

®¬®a£¬©ª b �¬�ª

]ceZb b �¬�ª

�® �k� �a�ªV�
�§�����

¶^Ygc ]V]^_h dpf \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ª©bb ^
\^¨ _eZYhc_¥ ed]eZfcYX_¥ Yc \^WfhZieZYhc_¥¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

b £¬©ª

£� �k� �a�ªV�
�§�����

¶^Ygc ]V]^_h dpf \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ©¦bb ^
\^¨ _eZYhc_¥ ed]eZfcYX_¥ Yc _hcYc_¥ jVWXY[pf¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

�¦¬�a£¬�§a�¬®¦ b �¬©¦

]ceZb b �¬©¦

£� �k� �a�ªV�
�§�����

¶^Ygc ]V]^_h dpf \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ©¦bb ^
\^¨ _eZYhc_¥ ed]eZfcYX_¥ Yc \^WfhZieZYhc_¥¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

£¬�§¯�¬®¦ b �©¬��

]ceZb b �©¬��

£� �k� �a�ªV�
�§����¦

¶^Ygc ]V]^_h dpf \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` �ªbb ^
\^¨ _eZYhc_¥ ed]eZfcYX_¥ Yc _hcYc_¥ jVWXY[pf¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

¦�a£¬©ªa�¬®¦a�¬�®a�¬�®a¦¬£�a�¬�® b ©¬£¦

]ceZb b ©¬£¦

£¦ �k� �a�ªV�
�§����¦

¶^Ygc ]V]^_h dpf \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` �ªbb ^
\^¨ _eZYhc_¥ ed]eZfcYX_¥ Yc \^WfhZieZYhc_¥¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

£¬©ª¯�¬®¦¯�¬�®¯�¬�®¯¦¬£�¯�¬�® b �¦¬��

]ceZb b �¦¬��

£§ �k� �a�ªV�
�§����§

¶^Ygc ]V]^_h dpf \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ®�bb ^
\^¨ _eZYhc_¥ ed]eZfcYX_¥ Yc _hcYc_¥ jVWXY[pf¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

©¬£a¦¬£�a�¬�® b �¬�®

]ceZb b �¬�®

£ª �k� �a�ªV�
�§����§

¶^Ygc ]V]^_h dpf \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ®�bb ^
\^¨ _eZYhc_¥ ed]eZfcYX_¥ Yc \^WfhZieZYhc_¥¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

¦¬£�¯�¬�® b ª¬��

]ceZb b ª¬��

£© �k� �a�ªV�
�§����ª

¶^Ygc ]V]^_h dpf \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ���bb ^
\^¨ _eZYhc_¥ ed]eZfcYX_¥ Yc _hcYc_¥ jVWXY[pf¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

b �¬£

£� �k� �a�ªV�
�§�¦���

¶^Ygc [iegc¨gZ[ \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` §�bb ^ \^¨ _eZYhc_¥
ed]eZfcYX_¥¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

ieg �

££ �k� �a�ªV�
�§�©���

l^¨ _eZYhc ZsZ[g]^bV«cbh \^shZgXsZY^fXbh µZjZ]hg  l² ]V] ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` §�bb f iXigZbhZ µZjZ]hg
lsV´hc

ieg §

£® �k� �a�ªV�
�§�¦���

¶^Ygc [iegc¨gZ[ \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ª�bb ^ \^¨ _eZYhc_¥
ed]eZfcYX_¥¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

ieg §

®� �k� �a�ªV�
�§�©���

l^¨ _eZYhc ZsZ[g]^bV«cbh \^shZgXsZY^fXbh µZjZ]hg  l² ]V] ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ª�bb f iXigZbhZ µZjZ]hg
lsV´hc

ieg ¦

®� �k� �a�ªV�
�§�¦���

¶^Ygc [iegc¨gZ[ \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ª©bb ^ \^¨ _eZYhc_¥
ed]eZfcYX_¥¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

ieg ®

®� �k� �a�ªV�
�§�©���

l^¨ _eZYhc ZsZ[g]^bV«cbh \^shZgXsZY^fXbh µZjZ]hg  l² ]V] ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ª©bb f iXigZbhZ µZjZ]hg
lsV´hc

ieg ��

®¦ �k� �a�ªV�
�§�¦���

¶^Ygc [iegc¨gZ[ \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ©¦bb ^ \^¨ _eZYhc_¥
ed]eZfcYX_¥¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

ieg ª

®§ �k� �a�ªV�
�§�§���

l^¨ _eZYhc [hZsh_¥cbh [^b\ZYic_X`YXbh \^shZgXsZY^fXbh µZjZ]hg  l² ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ©¦bb¬ f
iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

ieg �
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®ª �k� �a�ªV�
�§�©���

l^¨ _eZYhc ZsZ[g]^bV«cbh \^shZgXsZY^fXbh µZjZ]hg  l² ]V] ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ©¦bb f iXigZbhZ µZjZ]hg
lsV´hc

ieg ©

®© �k� �a�ªV�
�§�¦��¦

¶^Ygc [iegc¨gZ[ \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` �ªbb ^ \^¨ _eZYhc_¥
ed]eZfcYX_¥¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

ieg ��

®� �k� �a�ªV�
�§�§���

l^¨ _eZYhc [hZsh_¥cbh [^b\ZYic_X`YXbh \^shZgXsZY^fXbh µZjZ]hg  l² ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` �ªbb¬ f
iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

ieg �

®£ �k� �a�ªV�
�§�©���

l^¨ _eZYhc ZsZ[g]^bV«cbh \^shZgXsZY^fXbh µZjZ]hg  l² ]V] ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` �ªbb f iXigZbhZ µZjZ]hg
lsV´hc

ieg �

®® �k� �a�ªV�
�§�¦��§

¶^Ygc [iegc¨gZ[ \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ®�bb ^ \^¨ _eZYhc_¥
ed]eZfcYX_¥¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

ieg ®

��� �k� �a�ªV�
�§�§��¦

l^¨ _eZYhc [hZsh_¥cbh [^b\ZYic_X`YXbh \^shZgXsZY^fXbh µZjZ]hg  l² ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ®�bb¬ f
iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

ieg �

��� �k� �a�ªV�
�§�©���

l^¨ _eZYhc ZsZ[g]^bV«cbh \^shZgXsZY^fXbh µZjZ]hg  l² ]V] ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ®�bb f iXigZbhZ µZjZ]hg
lsV´hc

ieg ª

��� �k� �a�ªV�
�§�¦��ª

¶^Ygc [iegc¨gZ[ \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ���bb ^
\^¨ _eZYhc_¥ ed]eZfcYX_¥¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

ieg ¦

��¦ �k� �a�ªV�
�§�§��§

l^¨ _eZYhc [hZsh_¥cbh [^b\ZYic_X`YXbh \^shZgXsZY^fXbh µZjZ]hg  l² ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ���bb¬ f
iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

ieg �

��§ �k� �a�ªV�
�§�©���

l^¨ _eZYhc ZsZ[g]^bV«cbh \^shZgXsZY^fXbh µZjZ]hg  l² ]V] ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ���bb f iXigZbhZ
µZjZ]hg lsV´hc

ieg �

��ª �cs[Vsc_`c
hYWXfhWVcsYc

l¨Xg[c b^Ygc ^fc ���Ë

ieg¢ ©

��© �cs[Vsc_`c
hYWXfhWVcsYc

l] g dfhYg^fcYX ¶����¢ªb

ieg¢ ¦�

��� �cs[Vsc_`c
hYWXfhWVcsYc

l¨Xg[c b^Ygc ^fc ¶��

ieg¢ §�

��£ �cs[Vsc_`c
hYWXfhWVcsYc

�ZigcfX feb^_YhZYhc j^_eYZd^ µZjZ]hg lsV´hc W®�a���

ieg¢ §

��® �k� ®a�ª
������ª

re^sc_`c ]V]^_h dpf ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` §�a§�bb ^gVshYcbh ³]bc«sZ° ^ d]Vj^ _h ®bb� «h§�
b �¬�

��� �k� ®a�ª
������©

re^sc_`c ]V]^_h dpf ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` §£aª§bb ^gVshYcbh ³]bc«sZ° ^ d]Vj^ _h ®bb� «hª�
b �¬�

��� �k� ®a�ª
�������

re^sc_`c ]V]^_h dpf ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ©�a©§bb ^gVshYcbh ³]bc«sZ° ^ d]Vj^ _h ®bb� «hª©
b ®¬®

��� �k� ®a�ª
�������

re^sc_`c ]V]^_h dpf ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ©�a©§bb ^gVshYcbh ³]bc«sZ° ^ d]Vj^ _h ®bb� «h©¦

�¦¬�a©¬£§ b �©¬£©

]ceZb b �©¬£©

��¦ �k� ®a�ª
������£

re^sc_`c ]V]^_h dpf ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ��a�©bb ^gVshYcbh ³]bc«sZ° ^ d]Vj^ _h ®bb� «h�ª

¦�a©¬£§ b �¦¬�©

]ceZb b �¦¬�©

��§ �k� ®a�ª
������®

re^sc_`c ]V]^_h dpf ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` £�a£®bb ^gVshYcbh ³]bc«sZ° ^ d]Vj^ _h ®bb� «h®�

©¬£a�¬ªa�¬¦ b ª

]ceZb b ª

Ì� ÈG�GJPMG��G NI�M�MR¹G KRN�P �PI�PR¹G G¹GLº��G

��ª �k� �a�ªV�
�§�ª���

�\Vig Wc_¥^fX µZjZ]hg lsV´hc e [^¨YhZ]eZb b^_V` _Xb Wª© ³± ¯ ²sZbZYg i\h g]ec` _X f\VigV Wc_¥^fZd^
µZjZ]hg lsV´hc Wª©

[\s �

��© �k� �a�ªV�
�§�����

¶^Ygc ]V]^_h dpf \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` §�bb ^
\^¨ _eZYhc_¥ ed]eZfcYX_¥ Yc _hcYc_¥ jVWXY[pf¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

b �

��� �k� �a�ªV�
�§�����

¶^Ygc ]V]^_h dpf \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ª�bb ^
\^¨ _eZYhc_¥ ed]eZfcYX_¥ Yc _hcYc_¥ jVWXY[pf¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

b �¬£
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k] l^Wigcfc k] mn o\hi ]^jpg qb rs^

��£ �k� �a�ªV�
�§�����

¶^Ygc ]V]^_h dpf \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ª©bb ^
\^¨ _eZYhc_¥ ed]eZfcYX_¥ Yc _hcYc_¥ jVWXY[pf¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

b �¬�

��® �k� �a�ªV�
�§�����

¶^Ygc ]V]^_h dpf \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ©¦bb ^
\^¨ _eZYhc_¥ ed]eZfcYX_¥ Yc _hcYc_¥ jVWXY[pf¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

�£¬�a£¬�§a£¬©ª b �¬¦�

]ceZb b �¬¦�

��� �k� �a�ªV�
�§�����

¶^Ygc ]V]^_h dpf \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ©¦bb ^
\^¨ _eZYhc_¥ ed]eZfcYX_¥ Yc \^WfhZieZYhc_¥¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

£¬�§¯£¬©ª b �©¬�®

]ceZb b �©¬�®

��� �k� �a�ªV�
�§����¦

¶^Ygc ]V]^_h dpf \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` �ªbb ^
\^¨ _eZYhc_¥ ed]eZfcYX_¥ Yc _hcYc_¥ jVWXY[pf¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

�¦¬§a£¬©ªa�¬®¦ b ©¬£�

]ceZb b ©¬£�

��� �k� �a�ªV�
�§����¦

¶^Ygc ]V]^_h dpf \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` �ªbb ^
\^¨ _eZYhc_¥ ed]eZfcYX_¥ Yc \^WfhZieZYhc_¥¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

£¬©ª¯�¬®¦ b �©¬ª£

]ceZb b �©¬ª£

��¦ �k� �a�ªV�
�§����§

¶^Ygc ]V]^_h dpf \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ®�bb ^
\^¨ _eZYhc_¥ ed]eZfcYX_¥ Yc _hcYc_¥ jVWXY[pf¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

��¬¦a£¬®¦a�¬£�a§¬¦� b �¬�ª

]ceZb b �¬�ª

��§ �k� �a�ªV�
�§����§

¶^Ygc ]V]^_h dpf \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ®�bb ^
\^¨ _eZYhc_¥ ed]eZfcYX_¥ Yc \^WfhZieZYhc_¥¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

£¬®¦¯�¬£�¯§¬¦� b �§¬�ª

]ceZb b �§¬�ª

��ª �k� �a�ªV�
�§����ª

¶^Ygc ]V]^_h dpf \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ���bb ^
\^¨ _eZYhc_¥ ed]eZfcYX_¥ Yc _hcYc_¥ jVWXY[pf¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

®¬�a�¬£�a§¬¦¦ b §¬�©

]ceZb b §¬�©

��© �k� �a�ªV�
�§����ª

¶^Ygc ]V]^_h dpf \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ���bb ^
\^¨ _eZYhc_¥ ed]eZfcYX_¥ Yc \^WfhZieZYhc_¥¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

�¬£�¯§¬¦¦ b ª¬�§

]ceZb b ª¬�§

��� �k� �a�ªV�
�§�©���

l^¨ _eZYhc ZsZ[g]^bV«cbh \^shZgXsZY^fXbh µZjZ]hg  l² ]V] ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` §�bb f iXigZbhZ µZjZ]hg
lsV´hc

ieg ¦

��£ �k� �a�ªV�
�§�¦���

¶^Ygc [iegc¨gZ[ \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ª�bb ^ \^¨ _eZYhc_¥
ed]eZfcYX_¥¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

ieg ©

��® �k� �a�ªV�
�§�©���

l^¨ _eZYhc ZsZ[g]^bV«cbh \^shZgXsZY^fXbh µZjZ]hg  l² ]V] ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ª�bb f iXigZbhZ µZjZ]hg
lsV´hc

ieg ª

�¦� �k� �a�ªV�
�§�¦���

¶^Ygc [iegc¨gZ[ \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ª©bb ^ \^¨ _eZYhc_¥
ed]eZfcYX_¥¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

ieg ®

�¦� �k� �a�ªV�
�§�©���

l^¨ _eZYhc ZsZ[g]^bV«cbh \^shZgXsZY^fXbh µZjZ]hg  l² ]V] ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ª©bb f iXigZbhZ µZjZ]hg
lsV´hc

ieg ®

�¦� �k� �a�ªV�
�§�¦���

¶^Ygc [iegc¨gZ[ \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ©¦bb ^ \^¨ _eZYhc_¥
ed]eZfcYX_¥¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

ieg ©

�¦¦ �k� �a�ªV�
�§�©���

l^¨ _eZYhc ZsZ[g]^bV«cbh \^shZgXsZY^fXbh µZjZ]hg  l² ]V] ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ©¦bb f iXigZbhZ µZjZ]hg
lsV´hc

ieg ©

�¦§ �k� �a�ªV�
�§�¦��¦

¶^Ygc [iegc¨gZ[ \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` �ªbb ^ \^¨ _eZYhc_¥
ed]eZfcYX_¥¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

ieg §



��6�7 89:9;8 <;;:;=> ?@A�BC ÍE;:
FGHIJG KLMINOPGLQ LRHST

UVWXYZ[ \]^WV[_X`Y^abcdceXY^fX f]ce e Vgfc]WeZYhcbh gZ]ZYV h bhZ`i_cbh \^ig^`^fXbh ^]ce \]eZjVW^fc ]^fV
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�¦ª �k� �a�ªV�
�§�§���

l^¨ _eZYhc [hZsh_¥cbh [^b\ZYic_X`YXbh \^shZgXsZY^fXbh µZjZ]hg  l² ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` �ªbb¬ f
iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

ieg �

�¦© �k� �a�ªV�
�§�©���

l^¨ _eZYhc ZsZ[g]^bV«cbh \^shZgXsZY^fXbh µZjZ]hg  l² ]V] ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` �ªbb f iXigZbhZ µZjZ]hg
lsV´hc

ieg ª

�¦� �k� �a�ªV�
�§�¦��§

¶^Ygc [iegc¨gZ[ \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ®�bb ^ \^¨ _eZYhc_¥
ed]eZfcYX_¥¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

ieg ��

�¦£ �k� �a�ªV�
�§�§��¦

l^¨ _eZYhc [hZsh_¥cbh [^b\ZYic_X`YXbh \^shZgXsZY^fXbh µZjZ]hg  l² ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ®�bb¬ f
iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

ieg �

�¦® �k� �a�ªV�
�§�©���

l^¨ _eZYhc ZsZ[g]^bV«cbh \^shZgXsZY^fXbh µZjZ]hg  l² ]V] ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ®�bb f iXigZbhZ µZjZ]hg
lsV´hc

ieg ©

�§� �k� �a�ªV�
�§�¦��ª

¶^Ygc [iegc¨gZ[ \^shZgXsZY^fX_¥ µZjZ]hg  l² [cYcshec_X`YX_¥ ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ���bb ^
\^¨ _eZYhc_¥ ed]eZfcYX_¥¬ f iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

ieg ��

�§� �k� �a�ªV�
�§�§��§

l^¨ _eZYhc [hZsh_¥cbh [^b\ZYic_X`YXbh \^shZgXsZY^fXbh µZjZ]hg  l² ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ���bb¬ f
iXigZbhZ µZjZ]hg lsV´hc

ieg �

�§� �k� �a�ªV�
�§�©���

l^¨ _eZYhc ZsZ[g]^bV«cbh \^shZgXsZY^fXbh µZjZ]hg  l² ]V] ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ���bb f iXigZbhZ
µZjZ]hg lsV´hc

ieg ª

�§¦ �cs[Vsc_`c
hYWXfhWVcsYc

l¨Xg[c b^Ygc ^fc ���Ë

ieg¢ ©

�§§ �cs[Vsc_`c
hYWXfhWVcsYc

l] g dfhYg^fcYX ¶����¢ªb

ieg¢ �©

�§ª �cs[Vsc_`c
hYWXfhWVcsYc

l¨Xg[c b^Ygc ^fc ¶��

ieg¢ ¦©

�§© �k� ®a�ª
������ª

re^sc_`c ]V]^_h dpf ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` §�a§�bb ^gVshYcbh ³]bc«sZ° ^ d]Vj^ _h ®bb� «h§�
b �

�§� �k� ®a�ª
������©

re^sc_`c ]V]^_h dpf ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` §£aª§bb ^gVshYcbh ³]bc«sZ° ^ d]Vj^ _h ®bb� «hª�
b �¬£

�§£ �k� ®a�ª
�������

re^sc_`c ]V]^_h dpf ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ©�a©§bb ^gVshYcbh ³]bc«sZ° ^ d]Vj^ _h ®bb� «hª©
b �¬�

�§® �k� ®a�ª
�������

re^sc_`c ]V]^_h dpf ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ©�a©§bb ^gVshYcbh ³]bc«sZ° ^ d]Vj^ _h ®bb� «h©¦
b �£¬�

�ª� �k� ®a�ª
������£

re^sc_`c ]V]^_h dpf ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ��a�©bb ^gVshYcbh ³]bc«sZ° ^ d]Vj^ _h ®bb� «h�ª

�¦¬§a©¬£§ b �©¬ª©

]ceZb b �©¬ª©

�ª� �k� ®a�ª
������®

re^sc_`c ]V]^_h dpf ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` £�a£®bb ^gVshYcbh ³]bc«sZ° ^ d]Vj^ _h ®bb� «h®�

��¬¦aªa�¬ªa�¬¦ b �§¬ª

]ceZb b �§¬ª

�ª� �k� ®a�ª
�������

re^sc_`c ]V]^_h dpf ^ ]ZWYh_X eZfY g]eYZ` ���a��§bb ^gVshYcbh ³]bc«sZ° ^ d]Vj^ _h ®bb� «h���

®¬�a�¬£§a�¬ªa�¬¦ b ª¬ª©

]ceZb b ª¬ª©

Î� ÏLMºHRLº ÐPÑPI�P�M�RÒ�G�PTGL�I

�ª¦ �k� �a�ªV�
���§��¦

¤bXfcs[c n]c««h_ ªª_b �^¨^ � ·®��ªª ¯ mX«^Y W^ VbXfcs[h � ���§ ° k§� µZjZ]hg � �ª�¢�¦ª¢��¢�
[\s ��

�ª§ �k� �a�ªV�
�������

²sZbZYg b^Ygc ^fX µZdZ]hg V^«h° W^ VbXfcs[h Wsc jcgZ]hh ig^` _Z`¬  ��� µZjZ]hg � ���¢§¦�¢��¢�
[\s ��

�ªª �kk� §
��¦���¦

UcgZ]hc VbXfcs[^fc ³sjhg �±³ ³]bcgV]c � §©��a®�ªa��
ieg ��

�ª© �k� �a¦ª
���¦���

µ²o [cjhYc \p¨^[] d¨c ®� _b¬ ie[¨^ \]eZe]^_eXigZ �Z«sZ° �^¨^ � ª©�¢���¢��¢¦ ¯ ±r�mn j]^Weh[ \p¨^[] d¨X ®�
_b �^¨^ � ÓUk�©®����

[\s �

�ª� �kk� §
���£���

�Zigcf ^W\¨Xf^fX µZjZ]hg W^ j]^Weh[pf¬ W®�¬  £� ¥ª�¬ [^b\sZgYX¬ _¥]^b j¨Xie_e _X µZjZ]hg � �ª�¢ªª�¢��¢�
ieg �

�ª£ �kk� §
��¦���£

UcgZ]hc Ycg]Xi[^fc �±³ ³]bcgV]c � ª�§©a®��a��
ieg �

�ª® �k� �a�ªV�
���§���

n�³±±rÆ ¶hi[c fhie _c �^¨^ � ·®¦��� ¯ n�³±±rÆ Zi[c iZWZi^fc gfc]Wc¬ e gf^]eXfc V]^\scig¬ ecfhciX
bZgcs^fZ �^¨^ � ·®����

[\s ª
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k] l^Wigcfc k] mn o\hi ]^jpg qb rs^

�©� �k� �a�ªV�
������ª

²sZbZYg b^Ygc ^fX µZdZ]hg V^«h° W^ �Æ¬ mhdbc ��_b¬  ��� µZjZ]hg � ���¢¦��¢��¢ª
[\s ª

�©� �k� �a�ªV�
���ª���

l]eX_hi[ V]V_¥cbhc` _X µZjZ]hg mhdbc��¬ \]eZWYh¬ _¥]^b j¨a_¥]^b bcga_¥]^b j¨¢ µZdZ]hg � ��ª¢££�¢� ¢�
ieg ª

�©� �k� �a�ªV�
���§���

³·²Ó \hiVc] W^\¢e gX¨V ^W\¢\^eh^bX �^¨^ � ©©���
ieg ¦

�©¦ �k� �a�ªV�
������©

²sZbZYg b^Ygc ^fX µZdZ]hg V^«h° W^ \hiVc]V VYhfZ]icsYX¬ Wsc c]bcgV]X \^WgXY[^fZ`¬  ���a�¦� µZjZ]hg �
���¢©�©¢��¢�

[\s ¦

�©§ �k� �a�ªV�
���¦��¦

²sZ[g]^Yh_eYX ecfp] i\¨V[V` _X µZjZ]hg W^ \hiVc]V¬ ecihscYhZ �¦�¡¬ nX\ ��¬ _¥]^b j¨¢a_¥]^b bcg µZjZ]hg �
��©¢��ª¢� ¢�

[\s ¦

�©ª �kk� §
���®��ª
cYcs^dhc

�sZf^ebXfc[ `ZWY^[^b^]^fX d]cYhg^fX �¾µ³ §�� ° ª��bb l�r¶³µ�³k

ieg �

�©© �kk� §
��¦���¦

UcgZ]hc [V_¥ZYYc l]hbcd]cY ®��� l�r¶³µ�³k
ieg �

�©� �kk� §
���£���

mX«^Y \]eX _hZYYX [sciX_eYX `ZWY^[^b^]^fX l�r¶³µ�³k
ieg �

�©£ �kk� §
���®��ª
cYcs^dhc

�sZf^ebXfc[ WfV[^b^]^fX d]cYhg^fX U²�µ²k �£� ° ª��bb l�r¶³µ�³k

ieg �

�©® �kk� §
��¦���¦

UcgZ]hc [V_¥ZYYc l]hbcd]cY ª��� l�r¶³µ�³k
ieg �

��� �kk� §
���£��¦

mX«^Y \]eX _hZYYX [sciX_eYX WfV[^b^]^fX l�r¶³µ�³k
ieg �

��� �cs[Vsc_`c
hYWXfhWVcsYc

mec«[c \^WVbXfcs[^fc

ieg¢ ¦

Õ� ÖRHRTº TR¹GLMº�M �I

��� �kk� ¦
���¦���
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UVWXYZ[ \]^WV[_X`Y^abcdceXY^fX f]ce e Vgfc]WeZYhcbh gZ]ZYV h bhZ`i_cbh \^ig^`^fXbh ^]ce \]eZjVW^fc ]^fV
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�¢ rYigcsc_`c \¢\^ ¢

�¢ rYigcsc_`c f^WX ehbYZ` h _hZ\¨Z`

¦¢ rYigcsc_`c [cYcshec_`h icYhgc]YZ`

§¢ �cYcshec_`c WZie_e^fc \^W_h YhZYh^fc

ª¢ �cYcshec_`c WZie_e^fc \^W_h YhZYh^fc cfc]X`Yc

©¢ l]eXj^]X ¥hdhZYh_eY^aicYhgc]YZ
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