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 Nr  Podstawa Opis robót  Jm  Ilość

1.  Prace rozbiórkowe- sanirarne
1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm

m 8,000

2 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej

szt 1,000

3 Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 50-100mm na ścianach budynku

m 2,000

4 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm

szt 1,000

5 Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki

kpl 1,000

6 Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową

kpl 2,000

2.  Instalacja wodociągowa
7 Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

gniazdo 12,700

8 Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm i grubości ścianki 1mm układane na przegrodach budowlanych 
w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim

m 75,000

9 Wykonanie podejść dopływowych o średnicy zewnętrznej 15mm do wody zimnej i ciepłej do baterii montowanych 
na obrzeżu urządzenia

szt 25,000

10 Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubości 9mm z nacięciem wzdłużnym na rurociągu o 
średnicy zewnętrznej 15mm

m 75,000

11 Próba wodna ciśnieniowa szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej o średnicy zewnętrznej 10-54mm w 
budynkach mieszkalnych

m 75,000

12 Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o średnicy nominalnej 20mm

kpl 1,000

13 Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy, gwintowany o średnicy nominalnej 20mm

szt 2,000

14 Wykonanie podejść obustronnych o średnicy 22mm do wodomierzy skrzydełkowych montowanych na ścianach do 
wody zimnej lub ciepłej

szt 1,000

3.  Inastalacja kanalizacyjna
15 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy do 50mm o połączeniach 

wciskowych

szt 13,000

16 Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 50mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi

szt 7,000

17 Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

m 15,000

18 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych

szt 6,000

19 Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi

szt 3,000

20 Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

m 10,500

4.  Armatura sanitarna
21 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

szt 9,000

22 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

szt 11,000

23 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15mm

szt 1,000

24 Zawory umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

szt 23,000

25 Urządzenia do podgrzewania wody

kpl 2,000

26 Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce

szt 2,000

27 Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego

kpl 1,000

28 Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"
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kpl 4,000

5.  Roboty remontowo-budowlane
5.1.  Biuro

29 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2

szt 1,000

30 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o 
powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2

m2 1,000

31 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych

m2 37,000

32 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 37,000

33 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

m2 37,000

34 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

m2 9,400

35 Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o powierzchni ponad 5,0m2  (paneli analogia)

m2 9,400

36 Podkład izolacyjny pod panele gr 5mm

m2 9,400

37 Posadzki z paneli podłogowych

m2 9,400

5.2.  Szatnia
38 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2

szt 2,000

39 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o 
powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2

m2 1,000

40 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych

m2 53,000

41 Ścianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym

m2 2,000

42 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (20%)

0,20*53 m2 10,600

razem m2 10,600

43 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

m2 53,000

44 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

m2 18,750

5.3.  Korytarz
45 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2

szt 3,000

46 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m2 14,700

47 Rozebranie ścianek grubości 1 cegły z cegieł na zaprawie cementowej

m2 6,000

48 Ułożenie nadproży prefabrykowanych

m 7,200

49 Dostosowanie otworów pod mowe przejści (filarki z cegły, domurowanie boku)

szt 1,000

50 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych

m2 100,000

51 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w 
jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu

m2 10,000

52 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 100,000

53 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

m2 100,000

54 Ścianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym

m2 2,000

55 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho

m2 2,000

56 Dostaw i montaż wraz z obróbką drzwi wewnętrznych o odporności ogniowej EI 60

szt 1,000

57 Dostawa i montaż wraz z obróbką drzwi wejściowych aluminiowych (ciepłych)
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szt 1,000

58 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

m2 42,600

59 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

m2 42,600

60 Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych(analogia)

m2 42,600

61 Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną

m2 42,600

5.4.  Sala starszaków
62 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2

szt 1,000

63 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (okno)

m2 2,200

64 Powiększenie istniejącego otworu drzwiowego

szt 1,000

65 Rozebranie istniejących schodów

szt 1,000

66 Rozebranie posadzki drewnianej w pomieszczeniu przynalerznym

m2 11,450

67 Ścianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym

m2 7,500

68 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho

m2 7,500

69 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych

m2 168,000

70 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 168,000

71 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

m2 168,000

72 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko (pod starymi 
schodami i w pomieszczeniu przynalerznym)

m2 14,450

73 Podkład izolacyjny pod panele gr 5mm

m2 63,800

74 Posadzki z paneli podłogowych

m2 63,800

75 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

m2 63,800

76 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o 
powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2

m2 1,000

77 Dostawa, wstawienie i obrobienie okna

szt 1,000

78 Wykonanie nowych schodów z poręczą

szt 1,000

5.5.  Sala maluchów
79 Ścianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym

m2 12,000

80 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho

m2 12,000

81 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych

m2 67,000

82 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 67,000

83 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

m2 67,000

84 Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o powierzchni ponad 5,0m2  (paneli analogia)

m2 32,000

85 Podkład izolacyjny pod panele gr 5mm

m2 32,000

86 Posadzki z paneli podłogowych

m2 32,000

87 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o 
powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2

m2 1,000
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88 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

m2 32,000

5.6.  Sala średniaków
89 Ścianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym

m2 6,800

90 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho

m2 6,000

91 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych

m2 75,000

92 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 75,000

93 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

m2 75,000

94 Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o powierzchni ponad 5,0m2  (paneli analogia)

m2 40,900

95 Podkład izolacyjny pod panele gr 5mm

m2 40,900

96 Posadzki z paneli podłogowych

m2 40,900

97 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o 
powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2

m2 2,000

98 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

m2 40,900

5.7.  Pom. socjalne, kuchnia, zmywalnia, łazienka
99 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

m2 35,550

100 Rozebranie posadzki drewnianej w pomieszczeniu

m2 35,550

101 Podłoga na gotowym belkowaniu z bali grubości 50mm

m2 35,550

102 Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych(analogia)

m2 35,550

103 Ścianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym

m2 62,610

104 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho

m2 62,610

105 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych

m2 80,000

106 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 60,000

107 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

m2 60,000

108 Podkład izolacyjny pod panele gr 5mm

m2 8,400

109 Posadzki z paneli podłogowych

m2 8,400

110 Hydroizolacja w pomieszczeniach mokrych posadzki oraz ścian do 1m

m2 45,000

111 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą

m2 27,500

112 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą

m2 65,000

113 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

m2 34,000

114 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o 
powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2

m2 3,000

5.8.  Magazyn chemii, wc personelu, magazyn sprzętu
115 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (okno)

m2 11,000

116 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

m2 11,620

117 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2

szt 4,000
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118 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w 
jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu

m2 12,000

119 Ścianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym

m2 15,500

120 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho

m2 15,500

121 Montaż naświetla

szt 1,000

122 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą

m2 12,000

123 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą

m2 18,000

124 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych

m2 68,000

125 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 38,000

126 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

m2 38,000

127 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o 
powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2

m2 4,000

128 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

m2 12,000

6.  Instalacja elektryczna - demontaż
129 Demontaż instalacji elektrycznej, rozdzielni, lamp, koryt elektrycznych

kpl 1,000

7.  Instalacja elektryczna- nowa
130 Montaż instalacji elektrycznej: nowej rozdzielni elektrycznej z opomiarowaniem, rozprowadzenie nowych punktów 

elektrycznych i oświetleniowych, montaż 45 szt. nowych lamp, wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego 5 szt, 
wykonanie pomiarów elektrycznych, pomiar natęrzenia oświetlenia

kpl 1,000

131 Wykonanie instalacji domofonowej 5 szt, wykonanie instalacji kamer wraz z montażem 6 szt kamer oraz 
rejestratora.

kpl 1,000

8.  Instalacja wentylacyjna
132 Wykonanie przebić do istniejących kominów wentylacyjnych, montaż kratek wentylacyjnych w nowych 

pomieszczeniach, wykonanie przewodów wentylacyjnych

kpl 1,000

9.  Gruz
133 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km z utylizacją

m3 14,000

134 Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy 
następny 1km ponad 1km

m3 14,000

10.  Wykonanie zadaszenia przed wejściem
135 Wykoanie zadaszenia przed dzrwiami wejściowymi do żłobka

szt 1,000


