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Nr Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

I Pochylnia zewnętrzna oraz wejście główne do budynku

I Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnią - grubość m2 24,300
warstwy do 15cm

2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z przewozem taczkami z darnią - doplata za m2 24,300
każde dalsze 5cm grubości

3 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do m3 3,300
I km w gruncie kategorii IV

4 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ław fundamentowych m3 3,300

5 Analogia - Palisada 10xl0 cm wys. 80 cm na ławie betonowej m 10,200

6 Analogia - Palisada IOx1O cm wys. ł 00 cm na ławie betonowej m 10,000

7 Analogia - Palisada 10xlO cm wys. 1200 cm na ławie betonowej m 10,800

8 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm m2 20,100

9 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm m2 20,100

10 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm m2 20,100

II Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 20,100
wypełnieniem spoin piaskiem

12 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - z rur nierdzewnych m 37,100

13 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej m2 4,900
14 Rozebranie balustrad z ksztaltowników stalowych w poziomie kondygnacji 1 m 4,400
15 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do I ,5m, głębokości do 1,5m m3 1,300

w gruncie kategorii III

16 Skucie nierówności betonu przy glębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach m2 4,900
17 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 m2 13,400
18 Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegly na zaprawie wapiennej i m3 0,450

cementowo-wapiennej
19 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej m2 3,000
20 Drzwi aluminiowe przymykowe m2 13,400
21 Dostawa drzwi aluminiowych z naświetlem (ocieplanych) m2 13,400
22 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża m2 4,900

Krotność = 3
23 Okładziny schodów z plytek układanych na klej metodą kombinowaną o wymiarach m2 4,900

30x30cm
24 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą m2 3,600

zwykłą
25 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy m2 10,100

cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i
słupach prostokątnych na podłożach z ccgły, pustaków ccramicznych, gazo- i pianobetonu

26 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 m2 12,000
27 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach m2 12,000
28 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2 3,600
29 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2 8,400
30 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną o wysokości 10cm 111 3,000

bez przecinania płytek

II Pokoje wraz z łazienkami dla osób uiepełnosprawnych
31 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 21112 szt 12,000
32 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na m2 4,800

zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

33 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 48,400
34 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej m2 10,500
35 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z m2 48,400

zaprawy cementowej

36 Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej m2 5,400
37 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 45,300
38 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy m2 48,400

cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i
słupach prostokątnych na pod lożach z cegly, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu

39 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża m2 22,800
Krotność = 3

40 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2 51,300
41 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym m2 22,800

podwieszanym z kształtowników CD i UD
42 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach m2 25,200
43 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą 1112 51,300
44 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą m2 55,810

zwykłą

45 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2 25,200
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46 Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach szt 12,000

wewnętrznych z cegieł wraz z opaską drewnianą
47 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pelne "90" z klamka i m2 22,700

szyldem
48 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle o głębokości do 8cm i średnicy do szt 36,000

10mm pod uchwyty dla niepełnosprawnych
49 Osadzenie kołków plastykowych rozporowych w ścianie lub stropie szt 36,000
50 Analogia: Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych szt 9,000
51 Analogia: Progi dylatacyjne metalowe w wc m 3,000
52 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach szt 3,000
53 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru m3 4,000
54 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odległość do I km m3 4,000
55 Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami m3 4,000

samowyladowczymi - na każdy następny I km ponad Ikm
III Instalacja wod-kan

56 Demontaż baterii umywalkowych lub zmywakowych ściennych szt 3,000
57 Demontaż umywalki porcelanowej kpI 3,000
58 Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną kpi 3,000
59 Demontaż rurociągu z PCW o średnicy 75-1 10mm na ścianach budynku m 7,500
60 Demontaż rurociągu z PCW o średnicy do 50mm na ścianach budynku m 9,000
61 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu m 16,500

gruzowego
62 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x 1/2 cegly w ścianach z cegieł na m 13,500

zaprawie cementowo-wapiennej
63 Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy I 10mm w gotowych wykopach wewnątrz m 7,500

budynków o połączeniach wciskowych
64 Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm w gotowych wykopach wewnątrz m 22,500

budynków o połączeniach wciskowych
65 Dodatki za wykonanie podejść odplywowych z rur i ksztaltek z PCW o średnicy I 10mm o szt 3,000

połączeniach wciskowych
66 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i ksztaltek z PCW o średnicy 50mm o szt 6,000

połączeniach wciskowych
67 Montaż wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm szt 3,000
68 Montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt" kpI 3,000
69 Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym - umywalka dla kpI 3,000

nicpełnosprawnych
70 Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm szt 3,000
71 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm m 9,000

na ścianach w budynkach nicmieszkalnych
72 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20mm m 13,500

na ścianach w budynkach niemieszkalnych
73 Dodatki za podejścia dopływowe o polączeniu elastycznym metalowym w rurociągach szt 3,000

stalowych o średnicy nominalnej 15mm do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek

74 Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach stalowych o szt 6,000
średnicy nominalnej 15mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.

75 Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm z natryskiem ręcznym szt 3,000
IV Instalacja c.o.

76 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5m2 kpi 3,000

77 Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm o polączeniach lutowanych na ścianach m 15,000
w budynkach

78 Rury przyłączne miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm do grzejników kpi 3,000

V Instalacja elektryczna
79 Demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego szt 12,000

80 Demontaż oprawy świetłówkowej z kloszem szt 6,000

81 Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych szt 6,000
RVKLn p.t na podłożu z cegly w przedszkolach, hotelach, bursach, internatach,
przychodniach, szpitalach na wylączniki (przelączniki)

82 Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych szt 3,000
RVKLn p.t na podłożu z cegly w przedszkolach, hotelach, bursach, internatach,
przychodniach, szpitalach na gniazda wtykowe 10A i 10NZ

83 Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych szt 12,000
RVKLn p.t na podlożu z cegły w prLedszkolach, hotelach, bursach, internatach,
przychodniach, szpitalach na wyłączniki (prLelączniki)
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