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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa
1 WYMIANA DRZWI
2 WYMIANA OKIEN

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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spe
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tech
n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Teatr Współczesny - drzwi, okna
1 WYMIANA DRZWI
1

d.1 analiza indywi-
dualna

ST-
01

Portiernia
Wymiana drzwi wewnętrznych 187x70 cm (wymiar otworu montażowego
w ścianie) na ppożarowe EI60, pełne, drewniane (skrzydło+ościeżnica),
lewe, jednoskrzydłowe, samozamykacz, klamka CL-Form, zamek za-
padkowo-zasuwkowy, zawiasy widoczne SFS standard lub równoważne,
fornir, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym
Dostawa + montaż

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

2
d.1 analiza indywi-

dualna

ST-
01

Z klatki K3 do holu
Wymiana drzwi wewnętrznych 225x115 cm (wymiar otworu montażowe-
go w ścianie) na ppożarowe EI60, pełne, drewniane (skrzydło+ościeżni-
ca), fornir jesion, prawe, jednoskrzydłowe, samozamykacz, klamka CL-
Form, zamek zapadkowo-zasuwkowy, zawiasy widoczne SFS standard
lub równoważne
Dostawa + montaż

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

3
d.1 analiza indywi-

dualna

ST-
01

Szatnia na zaplecze
Wymiana drzwi wewnętrznych 221x131 cm (wymiar otworu montażowe-
go w ścianie) na ppożarowe EI60, drewniane (skrzydła+ościeżnica),
dwuskrzydłowe (90+...), przeszklone, samozamykacz (tylko na skrzydle
czynnym), klamka CL-Form, zamek zapadkowo-zasuwkowy, zawiasy wi-
doczne SFS standard lub równoważne, fornir, kolor czarny (dąb)
Dostawa + montaż

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

4
d.1 wycena indywi-

dualna

ST-
01

Garderoba męska  - parter
Wymiana drzwi wewnętrznych 210x89 cm (wymiar otworu montażowego
w ścianie) na ppożarowe EI60, pełne, drewniane (skrzydło+ościeżnica),
prawe, jednoskrzydłowe 80 cm, fornir, kolor biały, samozamykacz, klam-
ka CL-Form, zamek zapadkowo-zasuwkowy, zawiasy widoczne SFS
standard lub równoważne
Dostawa + montaż

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

5
d.1 analiza indywi-

dualna

ST01 Schody na scenę z parteru
Wymiana drzwi wewnętrznych 203x75 cm (wymiar otworu montażowego
w ścianie) na ppożarowe EI60, pełne, drewniane (skrzydło+ościeżnica),
prawe, fornir, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, jednoskrzydłowe,
samozamykacz, klamka CL-Form, zamek zapadkowo-zasuwkowy, za-
wiasy widoczne SFS standard.lub równoważny
Dostawa + montaż

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

6
d.1 analiza indywi-

dualna

ST01 Pokój maszynistów
Wymiana drzwi wewnętrznych 226x131 cm (wymiar otworu montażowe-
go w ścianie) na ppożarowe EI60, pełne, drewniane,  fornir , kolor do uz-
godnienia z Zamawiającym, (skrzydła+ościeżnica), dwuskrzydłowe (90+
...), samozamykacz (tylko na skrzydle czynnym), klamka CL-Form, za-
mek zapadkowo-zasuwkowy, zawiasy widoczne SFS standard lub rów-
noważny
Dostawa + montaż

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

7
d.1 analiza indywi-

dualna

ST01 Tyrystorownia
Wymiana drzwi wewnętrznych 194x80 cm (wymiar otworu montażowego
w ścianie) na ppożarowe EI60, metalowe (skrzydło+ościeżnica), prawe,
lakierowane (szare), jednoskrzydłowe, samozamykacz, klamka CL-
Form, zamek zapadkowo-zasuwkowy lub równoważny.
Dostawa + montaż

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

8
d.1 analiza indywi-

dualna

ST01 Z holu do klatki K3 na piętrze
Wymiana drzwi wewnętrznych 206x99 cm (wymiar otworu montażowego
w ścianie) na ppożarowe EI60, pełne, drewniane (skrzydło+ościeżnica),
fornir jesion, prawe, jednoskrzydłowe, samozamykacz, klamka CL-Form,
zamek zapadkowo-zasuwkowy, zawiasy widoczne SFS standard lub
równoważny.
Dostawa + montaż

kpl.
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1 kpl. 1
RAZEM 1

9
d.1 analiza indywi-

dualna

ST01 Wejście 1 na widownię - piętro I
Wymiana drzwi wewnętrznych 214x135 cm (wymiar otworu montażowe-
go w ścianie) na ppożarowe EI60, pełne, drewniane (skrzydła+ościeżni-
ca), fornir jesion, dwuskrzydłowe (90+...),uchwyty antypaniczne, samo-
zamykacz (tylko na skrzydle czynnym), klamka CL-Form+zamek panicz-
ny z funkcją D na skrzydle głównym, zawiasy widoczne SFS standard
lub równoważny.
Dostawa + montaż

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

10
d.1 analiza indywi-

dualna

ST01 Wejście 2 na widownię - piętro I
Wymiana drzwi wewnętrznych 215x134 cm (wymiar otworu montażowe-
go w ścianie) na ppożarowe EI60, pełne, drewniane (skrzydła+ościeżni-
ca), fornir jesion, dwuskrzydłowe (90+...),uchwyty antypaniczne, samo-
zamykacz (tylko na skrzydle czynnym), klamka CL-Form+zamek panicz-
ny z funkcją D na skrzydle głównym, zawiasy widoczne SFS standard
lub równoważny.
Dostawa + montaż

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

11
d.1 analiza indywi-

dualna

ST01 Wyjście ewakuacyjne z widowni
Wymiana drzwi wewnętrznych 203x120 cm (wymiar otworu montażowe-
go w ścianie) na ppożarowe EI60S, pełne, drewniane (skrzydło+oścież-
nica), fornir, kolor czarny,jednoskrzydłowe, lewe, uchwyt antypaniczny,
samozamykacz, klamka CL-Form+zamek paniczny z funkcją D na
skrzydle głównym, zawiasy widoczne SFS standard lub równoważny.
Dostawa + montaż

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

12
d.1 analiza indywi-

dualna

ST01 Wejście na balkon
Wymiana drzwi wewnętrznych 213x102 cm (wymiar otworu montażowe-
go w ścianie) na ppożarowe EI60, pełne, drewniane  (skrzydło+ościeżni-
ca), lewe, jednoskrzydłowe, fornir, kolor do uzgodnienia,
samozamykacz, klamka CL-Form, zamek zapadkowo-zasuwkowy, za-
wiasy widoczne SFS standard lub równoważny.
Dostawa + montaż

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

13
d.1 analiza indywi-

dualna

ST01 Kabina oświetleniowców
Wymiana drzwi wewnętrznych 218x93 cm (wymiar otworu montażowego
w ścianie) na ppożarowe EI60, pełne, drewniane  (skrzydło+ościeżnica),
fornir, kolor do uzgodnienia, prawe, jednoskrzydłowe, samozamykacz,
klamka CL-Form, zamek zapadkowo-zasuwkowy, zawiasy widoczne
SFS standard lub równoważny.
Dostawa + montaż

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

14
d.1 analiza indywi-

dualna

ST01 Pracownia akustyczna
Wymiana drzwi wewnętrznych 187x80 cm (wymiar otworu montażowego
w ścianie) na ppożarowe EI60, pełne, drewniane  (skrzydło+ościeżnica),
fornir, kolor do uzgodnienia, prawe, jednoskrzydłowe,  samozamykacz,
klamka CL-Form, zamek zapadkowo-zasuwkowy, zawiasy widoczne
SFS standard lub równoważny.
Dostawa + montaż

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

15
d.1 analiza indywi-

dualna

ST01 Piwnica - wyjście ewakuacyjne do klatki K1
Wymiana drzwi wewnętrznych 197x97 cm (wymiar otworu montażowego
w ścianie) na ppożarowe EI60, pełne, drewniane  (skrzydło+ościeżnica),
prawe, jednoskrzydłowe, fornir,kolor do uzgodnienia, samozamykacz,
klamka CL-Form, zamek zapadkowo-zasuwkowy, zawiasy widoczne
SFS standard lub równoważny.
Dostawa + montaż

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1
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16
d.1 analiza indywi-

dualna

ST01 Piwnica - wentylatornia
Wymiana drzwi wewnętrznych 226x117 cm (wymiar otworu montażowe-
go w ścianie) na ppożarowe EI30, pełne,  metalowe (skrzydło+ościeżni-
ca), lewe, lakierowane (szare), jednoskrzydłowe, samozamykacz, klam-
ka CL-Form, zamek zapadkowo-zasuwkowy lub równoważny..
Dostawa + montaż

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

17
d.1 analiza indywi-

dualna

ST01 Rekwizytornia
Wymiana drzwi wewnętrznych 217x93 cm (wymiar otworu montażowego
w ścianie) na ppożarowe EI60, pełne, drewniane  (skrzydło+ościeżnica),
prawe, jednoskrzydłowe, fornir, kolor do uzgodnienia, samozamykacz,
klamka CL-Form, zamek zapadkowo-zasuwkowy, zawiasy widoczne
SFS standard lub równoważny..
Dostawa + montaż

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

18
d.1 analiza indywi-

dualna

ST 01 Archiwum artystyczne - parter
Wymiana drzwi wewnętrznych 208x86cm (wymiar otworu montażowego
w ścianie) na ppożarowe  EI60, pełne, drewniane (skrzydło+ościeżnica)
lewe, jednoskrzydłowe 80cm, fornir kolor biały, samozamykacz, klamka
CL-Form, zamek zapadkowo-zasuwkowy, zawiasy widoczne SFS stan-
dard lub równoważny..
Dostawa + montaż

szt

1 szt 1
RAZEM 1

19
d.1 analiza indywi-

dualna

ST 01 Magazynek rekwizytów - parter
Wymiana drzwi wewnętrznych 209x89cm (wymiar otworu montażowego
w ścianie) na ppożarowe  EI60, pełne, drewniane (skrzydło+ościeżnica)
lewe, jednoskrzydłowe 80cm, fornir, kolor biały, samozamykacz, klamka
CL-Form, zamek zapadkowo-zasuwkowy, zawiasy widoczne SFS stan-
dard lub równoważny..
Dostawa + montaż

szt

1 szt 1
RAZEM 1

2 WYMIANA OKIEN
20

d.2 analiza indywi-
dualna

ST01 Klatka KG - oddymianie.
Wymiana okna drewnianego z funkcją oddymiania.
Okno 137x236 cm (wymiar otworu montażowego w ścianie), dwuskrzyd-
łowe (uchylno-rozwierne, uchylne), w dolnej części skrzydła wypełnienie
szkło (wys 60 cm), w górnej części skrzydła szklenie 33.1/16/33.1 Ther-
mofloat, U=1.1, 
Siłowniki KA34/1000 lub równoważne. 
Dostawa + montaż
Wymiana parapetu i obróbki blacharskiej

kpl.

3 kpl. 3
RAZEM 3

21
d.2 analiza indywi-

dualna

ST01 Klatka K3 - piętro II - oddymianie.
Wymiana okna drewnianego  z funkcją oddymiania.
Okno 152x186 cm (wymiar otworu montażowego w ścianie), dwuskrzyd-
łowe (uchylno-rozwierne, uchylne), w dolnej częsci  skrzydła wypełnienie
szkło  (wys 61 cm), w górnej części skrzydła szklenie 33.1/16/33.1 Ther-
mofloat, U=1.1, 
Siłowniki KA34/1000 lub równoważne
Dostawa + montaż
Wymiana parapetu i obróbki blacharskiej

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

22
d.2 analiza indywi-

dualna

ST01 Klatka K3 - parter - napowietrzanie.
Wymiana okna drewnianego na okno z funkcją napowietrzania.
Okno 152x196 cm (wymiar otworu montażowego w ścianie), dwuskrzyd-
łowe (uchylno-rozwierne, uchylne), w dolnej częsci  skrzydła wypełnienie
szkło (wys 61 cm), w górnej części skrzydła szklenie 33.1/16/33.1 Ther-
mofloat, U=1.1, 
Siłowniki KA34/1000 lub równoważne
Dostawa + montaż
Wymiana parapetu i obróbki blacharskiej

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1
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23
d.2 analiza indywi-

dualna

ST01 Klatka K3 - piętro I - napowietrzanie.
Wymiana okna drewnianego na okno  z funkcją napowietrzania.
Okno 130x186 cm (wymiar otworu montażowego w ścianie), dwuskrzyd-
łowe (uchylno-rozwierne, uchylno-rozwierne), w dolnej częsci  skrzydła
wypełnienie  szkło (wys 61 cm), w górnej części skrzydła szklenie 33.1/
16/33.1 Thermofloat, U=1.1, 
Siłowniki KA34/1000 lub równoważne
Dostawa + montaż
Wymiana parapetu i obróbki blacharskiej

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1
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