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/K.P./sp11-ofertowy.kst KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Roboty budowlane

1
d.1

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

-drzwi
6 szt. 6.000
-okienko podawcze
1 szt. 1.000
A (suma częściowa) --------------------

7.000
RAZEM 7.000

2
d.1

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cemen-
towo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - okienka podawcze i drzwi

m3

1,0*1,1*0,74<na okienko podawcze> m3 0.814
0,9*2,05*0,59<drzwi pomiędzy komunikacją a przygotowalnią> m3 1.089
0,5*0,5*0,85<na wentylator> m3 0.213
A (suma częściowa) --------------------

2.116
RAZEM 2.116

3
d.1

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

0,9*2,05<na drzwi z przygotowalni do kuchni> m2 1.845
1,9*2,56<dla szafy przelotowej na talerze> m2 4.864
A (suma częściowa) --------------------

6.709
RAZEM 6.709

4
d.1

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeŜach szer.do 15 cm m

0,9+2,05*2+1,9+2,56*2 m 12.020
RAZEM 12.020

5
d.1

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeŜach szer.do 40 cm m

(1,0+1,1)*2*2 m 8.400
(0,9+2,05*2)*2 m 10.000

RAZEM 18.400
6

d.1
Wykonanie przesklepień  otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek m3

1,2*0,25*0,17+1,2*0,25*0,74+1,2*0,25*0,59 m3 0.450
A (suma częściowa) --------------------

0.450
RAZEM 0.450

7
d.1

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabr. m

1,2*1*1+1,2*5+1,2*6 m 14.400
RAZEM 14.400

8
d.1

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2

17,24<harcówka> m2 17.240
18,37<magaz. harcówki> m2 18.370
29,54<kuchnia> m2 29.540
4,81<pom. socjalne> m2 4.810
27,45<jadalnia> m2 27.450
9,77+3,2 <komunikacja> m2 12.970
A (suma częściowa) --------------------

110.380
RAZEM 110.380

9
d.1

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

#p8A m2 110.380
A (suma częściowa) --------------------

110.380
RAZEM 110.380

10
d.1

Roboty remontowe - cięcie piłą posadzki lastrykowej na gł. 6 cm m

2,7 m 2.700
RAZEM 2.700

11
d.1

Zerwanie posadzki cementowej i wartsw pod lastrykiem m2

#p9A m2 110.380
A (suma częściowa) --------------------

110.380
RAZEM 110.380

12
d.1

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(5,21+5,67+2,7+10,15-1,07*2-0,9)*2*1,8 m2 74.484
A (suma częściowa) --------------------

74.484
RAZEM 74.484

13
d.1

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia ponad 5 m2

m2

(3,04+5,67+3,24+5,67+5,21+5,67+10,15+2,7+1,78+2,7+3,62+2,7+1,93+0,85+1,66)*2*2,56-
1,07*2,1*2-0,9*2,1*3*2-0,9*2,1

m2 272.017

A (suma częściowa) --------------------
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272.017

RAZEM 272.017
14

d.1
Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,belkach,biegach i
spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2

m2

-stropy płaskie i sklepienia łukowe
#p8A*1,18 m2 130.248
A (suma częściowa) --------------------

130.248
RAZEM 130.248

15
d.1

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

16
d.1

Analogia - przewód wentylacyjny prostokatny z pvc - doprowadzenie wentylacji grawitacyjnej
do łazienki dla personelu

m

2,2 m 2.200
RAZEM 2.200

17
d.1

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłoŜu z cegły i pustaków na ścianach w po-
mieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2

m2

#p13A m2 272.017
A (suma częściowa) --------------------

272.017
RAZEM 272.017

18
d.1

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłoŜu z cegły i pustaków na stropach w po-
mieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2

m2

#p14A m2 130.248
A (suma częściowa) --------------------

130.248
RAZEM 130.248

19
d.1

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe m2

#p11A m2 110.380
A (suma częściowa) --------------------

110.380
RAZEM 110.380

20
d.1

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na su-
cho - jedna warstwa gr 6 cm styropian FS20

m2

#p19A m2 110.380
RAZEM 110.380

21
d.1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko m2

#p19A m2 110.380
A (suma częściowa) --------------------

110.380
RAZEM 110.380

22
d.1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę
grub.o 10mm

m2

#p21A m2 110.380
RAZEM 110.380

23
d.1

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii  płynnej folii - gruntowa-
nie

m2

#p19A m2 110.380
RAZEM 110.380

24
d.1

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia m2

#p19A m2 110.380
RAZEM 110.380

25
d.1

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywa-
ne w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

#p19A m2 110.380
RAZEM 110.380

26
d.1

Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej
układane metodą nieregularną - płytki antypoślizgowe

m2

#p19A m2 110.380
RAZEM 110.380

27
d.1

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - kształtki cokolikowe o zaokrąg-
lonym naroŜniku wewnętrznym ułatwiające zmywanie podłóg

m

(3,04+4,27+1,77+1,3+3,04+3,24*2+5,67+5,21+5,67+10,15+2,7+1,78+2,7+3,62+2,7+1,93+
0,85+1,66)*2-1,07*2-0,9*13

m 115.240

RAZEM 115.240
28

d.1
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obus-
tronnym, jednowarstwowe 75 - 101

m2

(3,24+1,1+1,87+1,94)*2,6-0,8*2,0+1,32*2,5-0,9*2,05 m2 21.045
A (suma częściowa) --------------------

21.045
RAZEM 21.045

29
d.1

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej m2

(5,21+5,67+10,15+2,7+1,78+2,7+3,24+3,57+3,24+1,9*0,5+3,04+4,27+1,77+1,3+3,04-0,9-0,9-
1,07-0,9*3)*2,1+(1,93+0,86+1,66)*2*2,56-0,9*2,1

m2 119.720

A (suma częściowa) --------------------
119.720
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RAZEM 119.720

30
d.1

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy naroŜnikowe m

85,0 m 85.000
RAZEM 85.000

31
d.1

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2

-sufity
#p18A m2 130.248
-ściany
#p17A-#p29A m2 152.297
A (suma częściowa) --------------------

282.545
RAZEM 282.545

32
d.1

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoino-
wanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

#p28A*2-((3,24+1,1+1,0+1,77+1,77+1,94+2,04)*2,1-0,9*2,0*2) m2 18.684
RAZEM 18.684

33
d.1

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

34
d.1

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wy-
kończone

m2

0,9*2,1*6+0,8*2,1*4 m2 18.060
RAZEM 18.060

35
d.1

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 m2

-okienka podawcze
0,9*1,04*2 m2 1.872

RAZEM 1.872
36

d.1
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlo-
waniem

m2

(3,67+3,04+1,9+3,04+3,62+2,7-0,9*8)*2*1,6 m2 34.464
RAZEM 34.464

37
d.1

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0,8*0,2*2*50 m2 16.000
RAZEM 16.000

38
d.1

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm m

25,0 m 25.000
RAZEM 25.000

39
d.1

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km m3

#p2A m3 2.116
#p3A*0,17 m3 1.141
#p6A m3 0.450
#p8A*0,01 m3 1.104
#p9A*0,04 m3 4.415
#p11A*0,06 m3 6.623
#p12A*0,015 m3 1.117
#p13A*0,035 m3 9.521
#p14A*0,035 m3 4.559
A (suma częściowa) --------------------

31.046
RAZEM 31.046

40
d.1

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km m3

#p39A m3 31.046
RAZEM 31.046

Instalacja wod-kan
41

d.2
Analogia - rozkucie stropów pod podejścia kanalizacyjne m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

42
d.2

Analogia - zabetonowanie otworów w stropach pod podejścia kanalizacyjne szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

43
d.2

Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla insta-
lacji wody

m

(5,5+5,21+0,17+3,24+5,67+2,5+2,5+3,04+4,5+0,9+2,0+1,5+1,7) m 38.430
A (suma częściowa) --------------------

38.430
RAZEM 38.430

44
d.2

Zamurowanie bruzd o szer.1/2 ceg.  z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł m

#p43A m 38.430
RAZEM 38.430

45
d.2

DemontaŜ zlewozmywaka Ŝeliwnego lub kamionkowego kpl.
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2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
46

d.2
DemontaŜ umywalki kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.2

DemontaŜ podejścia odpływowego z rur Ŝeliwnych o śr. 50-80 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

48
d.2

DemontaŜ zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

49
d.2

DemontaŜ baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

50
d.2

DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

30,5 m 30.500
RAZEM 30.500

51
d.2

DemontaŜ rurociągu Ŝeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku m

5,5 m 5.500
RAZEM 5.500

52
d.2

MontaŜ ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.2

MontaŜ rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową m

3,2+3,0+5,58+1,0 m 12.780
RAZEM 12.780

54
d.2

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr.
110 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

55
d.2

MontaŜ umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

56
d.2

MontaŜ zlewozmywaków Ŝeliwnych lub stalowych na ścianie - jednokomorowych nowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

57
d.2

MontaŜ zlewozmywaków Ŝeliwnych lub stalowych na ścianie - dwukomorowych nowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

58
d.2

MontaŜ zlewozmywaków Ŝeliwnych lub stalowych na ścianie - dwukomorowych z demontaŜu (
kuchnia)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

59
d.2

MontaŜ rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową m

3,3+3,15+1,15+1,25*2+1,1 m 11.200
RAZEM 11.200

60
d.2

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

61
d.2

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr.
75 mm

szt.

3+2+1+4+2 szt. 12.000
RAZEM 12.000

62
d.2

Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

63
d.2

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

64
d.2

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych
metalowych o śr.nom. 15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.2

Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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66

d.2
Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hy-
drantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm

szt.

2+6+1 szt. 9.000
RAZEM 9.000

67
d.2

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwin-
tow., na ścianach w bud.niemieszkalnych

m

68,5 m 68.500
RAZEM 68.500

68
d.2

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

69
d.2

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem
na odl.do 3 m

m3

22,5*0,6*0,3 m3 4.050
A (suma częściowa) --------------------

4.050
RAZEM 4.050

70
d.2

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z pa-
rteru budynku gruzu i ziemi

m3

#p69A m3 4.050
RAZEM 4.050

71
d.2

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

#p69A m3 4.050
A (suma częściowa) --------------------

4.050
RAZEM 4.050

72
d.2

Fundamenty betonowe m3

22,5*0,3*0,2 m3 1.350
RAZEM 1.350

73
d.2

Uzupełnienie posadzki lastrykowej o pow.do 5.0 m2 w jednym miejscu wielobarwnej m2

-uzupełnienie posadzki w przyległych pomieszczeniach szatni uszkodzonej podczas prowadze-
nia prac
2,5 m2 2.500

RAZEM 2.500
74

d.2
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km m3

#p43A*0,12*0,12 m3 0.553
#p69A m3 4.050
0,5 m3 0.500
A (suma częściowa) --------------------

5.103
RAZEM 5.103

75
d.2

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km m3

#p74A m3 5.103
RAZEM 5.103

Instalacja klimatyzacyjna
76

d.3
Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt.

2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

77
d.3

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm szt.

2*8 szt. 16.000
RAZEM 16.000

78
d.3

Osadzenie w podłoŜu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. szt.

2*8 szt. 16.000
RAZEM 16.000

79
d.3

Zakup i montaŜ klimatyzatorów wraz z osprzętem: jednostka zewnętrzna - 2 szt; jednostka we-
wnętrzna - 2 szt; instalacja z chłodziwem i odprowadzenie skroplin

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

80
d.3

Zakup i montaŜ wentylatorów wyciągowych mechanicznych  zapewnijących wymianę powietrza
4 razy w ciągu godziny

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

81
d.3

Obsadzenie wsporników w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

82
d.3

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

Łazienka dla personelu - wyposa Ŝenie
83

d.4
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm szt.
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28 szt. 28.000

RAZEM 28.000
84

d.4
Osadzenie w podłoŜu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

85
d.4

Dostarczenie wyposaŜenia łazienki: lusterko uchylne, dozownik mydła w płynie, pojemnik na rę-
czniki papierowe, suszarka elektryczna uruchamiana fotokomórką

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Instalacja elektryczna
86

d.5
Przewód płaski łączny przekrój Ŝył do 7.5mm2 (podłoŜe nie-beton.) układany w tynku - Prze-
wód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

m

136,0 m 136.000
RAZEM 136.000

87
d.5

Przewód płaski łączny przekrój Ŝył do 7.5mm2 (podłoŜe nie-beton.) układany w tynku - Prze-
wód YDYp-450/750V 3x2,5mm2

m

127,0 m 127.000
RAZEM 127.000

88
d.5

Przewód płaski łączny przekrój Ŝył do 24mm2 (podłoŜe nie-betonowe) układany w tynku - Prze-
wód YDYp-750V 5x2,5mm2

m

145,0 m 145.000
RAZEM 145.000

89
d.5

Przewód płaski łączny przekrój Ŝył do 24mm2 (podłoŜe nie-betonowe) układany w tynku - Prze-
wód YDYp-750V 5x4,0 mm2

m

150,0 m 150.000
RAZEM 150.000

90
d.5

Przewód płaski łączny przekrój Ŝył do 24mm2 (podłoŜe nie-betonowe) układany w tynku - Prze-
wód YDYp-450/750 V 5x10mm2

m

25,0 m 25.000
RAZEM 25.000

91
d.5

Przygotowanie podłoŜa do zamontowania wentylatora wyciagowego - kucie mechan. pod kołki
rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

92
d.5

MontaŜ wentylatora wyciągowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

93
d.5

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z  ras-
trem przykręcanych 4x18W

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

94
d.5

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z  ras-
trem przykręcanych 4x18W z modułem awaryjnym

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

95
d.5

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z ras-
trem 2x36W - przykręcanych bryzgoszczelnych

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

96
d.5

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw oświetleniowych Ŝarowych bryzgo-,
strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

97
d.5

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na koł-
kach kotwiących (il.mocowań 4)

kpl.

11+3+7 kpl. 21.000
RAZEM 21.000

98
d.5

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na koł-
kach kotwiących (il.mocowań 2)

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

99
d.5

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jednobiegunowych,
przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

100
d.5

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem
przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

101
d.5

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem 5-bieg.przykrę-
canych 63A/25mm2 z podłączeniem

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

102
d.5

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i przekroju przewo-
dów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie (EP-088)

szt.

10+15+8+14+10 szt. 57.000
A (suma częściowa) --------------------

57.000
RAZEM 57.000
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103
d.5

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podło-
Ŝu z cegły

szt.

#p102A szt. 57.000
RAZEM 57.000

104
d.5

MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie
przez przykręcenie do gotowego podłoŜa - rozdzielnica modułowa  główna TG

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

105
d.5

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik róŜnicowo prądowy P304 25A/
0,03A

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

106
d.5

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy S303 C 25A szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

107
d.5

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy S303 C 16A szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

108
d.5

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. S301 C 10A szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

109
d.5

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. S301 C 6A szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

Lp. Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
(4 x 5)

zł
1 2 3 4 5 6

Roboty budowlane
1

d.1
Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt. 7

2
d.1

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zapra-
wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i
okiennych - okienka podawcze i drzwi

m3 2.116

3
d.1

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okien-
nych

m2 6.709

4
d.1

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na oście-
Ŝach szer.do 15 cm

m 12.02

5
d.1

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na oście-
Ŝach szer.do 40 cm

m 18.4

6
d.1

Wykonanie przesklepień  otworów w ścianach z cegiel z wykuciem
bruzd dla belek

m3 0.45

7
d.1

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabr. m 14.4

8
d.1

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2 110.38

9
d.1

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2 110.38

10
d.1

Roboty remontowe - cięcie piłą posadzki lastrykowej na gł. 6 cm m 2.7

11
d.1

Zerwanie posadzki cementowej i wartsw pod lastrykiem m2 110.38

12
d.1

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 74.484

13
d.1

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,fi-
larach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2

m2 272.017

14
d.1

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia po-
nad 5 m2

m2 130.248

15
d.1

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 11

16
d.1

Analogia - przewód wentylacyjny prostokatny z pvc - doprowadzenie
wentylacji grawitacyjnej do łazienki dla personelu

m 2.2

17
d.1

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłoŜu z cegły i pus-
taków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2

m2 272.017

18
d.1

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłoŜu z cegły i pus-
taków na stropach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2

m2 130.248

19
d.1

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej pozio-
me podposadzkowe

m2 110.38

20
d.1

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome
na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr 6 cm styropian FS20

m2 110.38

21
d.1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20
mm zatarte na gładko

m2 110.38
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zł

Warto ść
(4 x 5)

zł
1 2 3 4 5 6

22
d.1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda-
tek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 3

m2 110.38

23
d.1

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technolo-
gii  płynnej folii - gruntowanie

m2 110.38

24
d.1

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działa-
niu wody bez ciśnienia 

m2 110.38

25
d.1

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomu-
jącej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2 110.38

26
d.1

Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30
cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - płytki anty-
poślizgowe

m2 110.38

27
d.1

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - kszta-
łtki cokolikowe o zaokrąglonym naroŜniku wewnętrznym ułatwiające
zmywanie podłóg

m 115.24

28
d.1

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalo-
wych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101

m2 21.045

29
d.1

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na
zaprawie klejowej

m2 119.72

30
d.1

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej -
listwy naroŜnikowe

m 85

31
d.1

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 282.545

32
d.1

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2 18.684

33
d.1

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie szt. 10

34
d.1

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2 18.06

35
d.1

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 m2 1.872

36
d.1

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem

m2 34.464

37
d.1

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2 16

38
d.1

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o
śr.do 50 mm

m 25

39
d.1

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odl.do 1 km

m3 31.046

40
d.1

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi - za kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3 31.046

Instalacja wod-kan
41

d.2
Analogia - rozkucie stropów pod podejścia kanalizacyjne m2 4

42
d.2

Analogia - zabetonowanie otworów w stropach pod podejścia kanaliza-
cyjne

szt. 4

43
d.2

Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej - dla instalacji wody

m 38.43

44
d.2

Zamurowanie bruzd o szer.1/2 ceg.  z przewodami instalacyjnymi w
ścianach z cegieł

m 38.43

45
d.2

DemontaŜ zlewozmywaka Ŝeliwnego lub kamionkowego kpl. 2

46
d.2

DemontaŜ umywalki kpl. 1

47
d.2

DemontaŜ podejścia odpływowego z rur Ŝeliwnych o śr. 50-80 mm szt. 3

48
d.2

DemontaŜ zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem po-
dejścia o śr. 15-20 mm

szt. 2

49
d.2

DemontaŜ baterii umywalkowej i zmywakowej szt. 2

50
d.2

DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m 30.5

51
d.2

DemontaŜ rurociągu Ŝeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na
ścianach budynku

m 5.5

52
d.2

MontaŜ ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub
porcelany 'kompakt'

kpl. 1

53
d.2

MontaŜ rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem me-
todą wciskową

m 12.78

54
d.2

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z niepla-
styfikowanego PCW o śr. 110 mm

szt. 3

55
d.2

MontaŜ umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszko-
wym

szt. 2

56
d.2

MontaŜ zlewozmywaków Ŝeliwnych lub stalowych na ścianie - jednoko-
morowych nowych

szt. 3

57
d.2

MontaŜ zlewozmywaków Ŝeliwnych lub stalowych na ścianie - dwuko-
morowych nowych

szt. 2

58
d.2

MontaŜ zlewozmywaków Ŝeliwnych lub stalowych na ścianie - dwuko-
morowych z demontaŜu (kuchnia)

szt. 1
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Warto ść
(4 x 5)

zł
1 2 3 4 5 6

59
d.2

MontaŜ rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem me-
todą wciskową

m 11.2

60
d.2

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt. 4

61
d.2

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z niepla-
styfikowanego PCW o śr. 75 mm

szt. 12

62
d.2

Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nomi-
nalnej 15 mm

szt. 2

63
d.2

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt. 6

64
d.2

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek
ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm

szt. 1

65
d.2

Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm szt. 4

66
d.2

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów
wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm

szt. 9

67
d.2

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 15 mm stalowe
ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych

m 68.5

68
d.2

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm szt. 4

69
d.2

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz
budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m

m3 4.05

70
d.2

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz
budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3 4.05

71
d.2

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3 4.05

72
d.2

Fundamenty betonowe m3 1.35

73
d.2

Uzupełnienie posadzki lastrykowej o pow.do 5.0 m2 w jednym miejs-
cu wielobarwnej

m2 2.5

74
d.2

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odl.do 1 km

m3 5.103

75
d.2

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi - za kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3 5.103

Instalacja klimatyzacyjna
76

d.3
Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 3 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt. 4

77
d.3

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do
10mm

szt. 16

78
d.3

Osadzenie w podłoŜu kołków plastykowych rozporowych w gotowych
ślepych otworach.

szt. 16

79
d.3

Zakup i montaŜ klimatyzatorów wraz z osprzętem: jednostka zewnętrz-
na - 2 szt; jednostka wewnętrzna - 2 szt; instalacja z chłodziwem i od-
prowadzenie skroplin

kpl 1

80
d.3

Zakup i montaŜ wentylatorów wyciągowych mechanicznych  zapewni-
jących wymianę powietrza 4 razy w ciągu godziny

kpl 2

81
d.3

Obsadzenie wsporników w ścianach z cegieł szt. 2

82
d.3

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt. 4

Łazienka dla personelu - wyposa Ŝenie
83

d.4
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do
10mm

szt. 28

84
d.4

Osadzenie w podłoŜu kołków plastykowych rozporowych w gotowych
ślepych otworach.

szt. 28

85
d.4

Dostarczenie wyposaŜenia łazienki: lusterko uchylne, dozownik mydła
w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, suszarka elektryczna uru-
chamiana fotokomórką

kpl 1

Instalacja elektryczna
86

d.5
Przewód płaski łączny przekrój Ŝył do 7.5mm2 (podłoŜe nie-beton.)
układany w tynku - Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

m 136

87
d.5

Przewód płaski łączny przekrój Ŝył do 7.5mm2 (podłoŜe nie-beton.)
układany w tynku - Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2

m 127

88
d.5

Przewód płaski łączny przekrój Ŝył do 24mm2 (podłoŜe nie-betonowe)
układany w tynku - Przewód YDYp-750V 5x2,5mm2

m 145

89
d.5

Przewód płaski łączny przekrój Ŝył do 24mm2 (podłoŜe nie-betonowe)
układany w tynku - Przewód YDYp-750V 5x4,0 mm2

m 150

90
d.5

Przewód płaski łączny przekrój Ŝył do 24mm2 (podłoŜe nie-betonowe)
układany w tynku - Przewód YDYp-450/750 V 5x10mm2

m 25

91
d.5

Przygotowanie podłoŜa do zamontowania wentylatora wyciagowego -
kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otwo-
rach mocujących

aparat 1

92
d.5

MontaŜ wentylatora wyciągowego szt. 1

93
d.5

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych
z blachy stalowej z  rastrem przykręcanych 4x18W

szt. 11
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zł

Warto ść
(4 x 5)

zł
1 2 3 4 5 6

94
d.5

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych
z blachy stalowej z  rastrem przykręcanych 4x18W z modułem awaryj-
nym

szt. 3

95
d.5

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych
z blachy stalowej z rastrem 2x36W - przykręcanych bryzgoszczelnych

szt. 7

96
d.5

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw oświetleniowych
Ŝarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych,
końcowych

szt. 2

97
d.5

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane na ce-
gle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)

kpl. 21

98
d.5

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane na ce-
gle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)

kpl. 2

99
d.5

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa
szt.jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z
podłączeniem

szt. 10

100
d.5

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych
2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem

szt. 15

101
d.5

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych metalowych z uzie-
mieniem 5-bieg.przykręcanych 63A/25mm2 z podłączeniem

szt. 8

102
d.5

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylo-
tów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przy-
kręcenie (EP-088)

szt. 57

103
d.5

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie
do kołków plast.w podłoŜu z cegły

szt. 57

104
d.5

MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z
konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoŜa -
rozdzielnica modułowa  główna TG

szt. 1

105
d.5

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik róŜnicowo
prądowy P304 25A/0,03A

szt 1

106
d.5

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądo-
wy S303 C 25A

szt 1

107
d.5

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądo-
wy S303 C 16A

szt 1

108
d.5

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądo-
wy 1-bieg. S301 C 10A

szt 1

109
d.5

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądo-
wy 1-bieg. S301 C 6A

szt 2

Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  

TABELA NARZUTÓW

KOSZTORYS
Lp. Nazwa Skrót Grupa Warto ść Od robocizny Od materiałów Od sprz ętu

narzuty wspólne dla wszystkich działów
1Koszty pośrednie Kp wszystkie wszystkie  wszystkie
2Koszty zakupu Kz wszystkie  bezpośrednie  
3Zysk Z wszystkie wszystkie  wszystkie

narzuty kosztorysu
1VAT V wszystkie wszystkie
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sp11-ofertowy.kst ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 2020.7248

RAZEM

Słownie:  
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/K.P./sp11-ofertowy.kst ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto ść Grupa
1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0.0252 0.0252
2. baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące mo-

sięŜne jednouchwytowe o śr. nominalnej 15 mm
szt 2.0000 2.0000

3. baterie umywalkowe i zlewozmywakowe ścienne mo-
sięŜne standardowe o śr. nominalnej 15 mm

szt 6.0000 6.0000

4. Belka nadproŜowa L19/N-120 dł.119 cm szt 6.0000 6.0000
5. benzyna do lakierów dm3 1.4140 1.4140
6. Beton zwykły B-15 m3 1.3703 1.3703
7. blachowkręty szt 715.5300 715.5300
8. cegła budowlana pełna szt 372.1700 372.1700
9. cement 25 z dodatkami t 0.0331 0.0331

10. cement murarski '15' t 0.0004 0.0004
11. cement portlandzki 35 bez dodatków t 0.0960 0.0960
12. cement portlandzki z dodatkami 25 t 2.1948 2.1948
13. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.0440 0.0440
14. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0144 0.0144
15. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0108 0.0108
16. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0527 0.0527
17. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0068 0.0068
18. dozownik mydła w płynie szt 1.0000 1.0000
19. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0662 0.0662
20. drewno opałowe kg 13.2456 13.2456
21. farba emulsyjna Polinit dm3 86.5229 86.5229
22. farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0.9400 0.9400
23. farba olejna do gruntowania dm3 0.9800 0.9800
24. farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 6.6899 6.6899
25. farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 6.0224 6.0224
26. farba sucha naturalna ziemna kg 0.1700 0.1700
27. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 132.4560 132.4560
28. gips budowlany t 0.0001 0.0001
29. gips szpachlowy t 0.0412 0.0412
30. gniazda bryzgoszczelne szt 15.3000 15.3000
31. gniazda metalowe 63A 5-biegunowe szt 8.0000 8.0000
32. grunt pokostowy dm3 6.2035 6.2035
33. grys marmurowy t 0.0850 0.0850
34. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2.0545 2.0545
35. haki do rur śr. 10-32 mm szt 44.2500 44.2500
36. instalacja chłodnicza i odprowadzenia skroplin szt 2.0000 2.0000
37. klamry ciesielskie kg 2.1105 2.1105
38. klej kostny kg 0.0934 0.0934
39. klej winylowy emulsyjny kg 3.4000 3.4000
40. klimatyzator szt 2.0000 2.0000
41. klosze szt 21.8400 21.8400
42. klosze szt 2.0800 2.0800
43. kołki do wstrzeliwania szt 85.4427 85.4427
44. kołki kotwiące szt 88.0000 88.0000
45. kołki rozporowe plastikowe szt 162.0000 162.0000
46. konstrukcje wsporcze pod zlewy,zmywaki i zlewoz-

mywaki
kg 6.0000 6.0000

47. korki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. 15-20
mm

szt 2.0000 2.0000

48. korki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm szt 4.0000 4.0000
49. korki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm szt 1.0000 1.0000
50. kotwy elastyczne kpl. szt 11.7936 11.7936
51. kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją suro-

we 14x14 cm
szt 11.0000 11.0000

52. krztałtki wentylacyjne prostokątne z pvc szt 0.6160 0.6160
53. kształtki cokołowe podłogowe m 117.5448 117.5448
54. kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm szt 17.9460 17.9460
55. kształtki kanalizacyjne z PCW 75 mm szt 43.8400 43.8400
56. kształtki Ŝeliwne kanalizacyjne śr.50 mm szt 2.0000 2.0000
57. kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60 m 43.1423 43.1423
58. kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60 m 15.9942 15.9942
59. Lampa fluorescencyjna LF 18W szt 58.2400 58.2400
60. Lampa fluorescencyjna LF 36W szt 14.5600 14.5600
61. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 19.8684 19.8684
62. listwy naroŜnikowe z PCV m 90.9500 90.9500
63. lusterko uchylne szt 1.0000 1.0000
64. łącznik z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm szt 84.3700 84.3700
65. masa asfaltowa kg 7.7266 7.7266
66. masa samopoziomująca kg 899.5970 899.5970
67. masa uszczelniająca - płynna folia kg 529.8240 529.8240
68. okienka podawcze z pcv m2 1.8720 1.8720
69. olej lniany kg 0.5250 0.5250
70. Oprawa typu OS-236 (2xLF36W) bryzgoszczelna szt 7.0000 7.0000
71. Oprawa typu OS-418w (4xLF18W) szt 11.0000 11.0000
72. Oprawa typu OS-418w (4xLF18W) z modułem awa-

ryjnym
szt 3.0000 3.0000

73. Oprawa Ŝarowa bryzgoszczelna 60W szt 2.0400 2.0400
74. ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 10.0000 10.0000
75. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 124.7294 124.7294
76. papier ścierny ark 0.6000 0.6000
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/K.P./sp11-ofertowy.kst ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto ść Grupa
77. papier ścierny w arkuszach ark 18.5437 18.5437
78. pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgo-

ciowej
kg 386.3300 386.3300

79. pasta podłogowa bezbarwna kg 0.2250 0.2250
80. pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe kg 0.6739 0.6739
81. piasek do betonów zwykłych m3 0.0760 0.0760
82. piasek do zapraw m3 15.4764 15.4764
83. Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m2 43.3527 43.3527
84. płytki podłogowe z kamieni sztucznych antyposlizgo-

we 30x30
m2 115.8990 115.8990

85. płytki ścienne m2 125.7060 125.7060
86. płyty styropianowe FS20 gr 6 cm m2 115.8990 115.8990
87. Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-70mm m2 22.0973 22.0973
88. pojemnik na ręczniki papierowe szt 1.0000 1.0000
89. prostki wentylacyjne z pvc m 2.3100 2.3100
90. Przewód YDY-450/750 V 5x4mm2 m 156.0000 156.0000
91. Przewód YDYp-450/750 V 5x10mm2 m 26.0000 26.0000
92. Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 141.4400 141.4400
93. Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m 132.0800 132.0800
94. Przewód YDYp-750V 5x2,5mm2 m 150.8000 150.8000
95. przyciski bryzgoszczelne z sygnalizacją swietlną szt 10.2000 10.2000
96. przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15

mm z metalowe
szt 1.0000 1.0000

97. puszki szt 58.1400 58.1400
98. rozcieńczalnik dm3 0.4200 0.4200
99. rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm3 1.4820 1.4820

100. rozdzielnica modułowa RWN 2x12 szt 1.0000 1.0000
101. rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110

mm
m 10.3007 10.3007

102. rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 75
mm

m 9.1392 9.1392

103. rury przepustowe z PCW śr. 110 mm m 1.9553 1.9553
104. rury przepustowe z PCW śr. 75 mm m 1.7136 1.7136
105. rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie ocynk.z

końcami gwint. 15 mm
m 70.5550 70.5550

106. sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu szt 1.0000 1.0000
107. silikon kg 0.0187 0.0187
108. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 18.0600 18.0600
109. suszarka elektryczna uruchamiana fotokomórką 1 1.0000 1.0000
110. syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spus-

tem
szt 2.0000 2.0000

111. szkło m2 0.0650 0.0650
112. sznur konopny smołowany kg 0.2800 0.2800
113. sznur konopny surowy kg 0.1200 0.1200
114. szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej t 0.0561 0.0561
115. szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała dm3 8.9951 8.9951
116.środek gruntujący do izolacji z płynnej folii dm3 6.0378 6.0378
117. taśma spoinowa m 76.3092 76.3092
118. uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o

śr. 110 mm
szt 15.7800 15.7800

119. uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o
śr. 75 mm

szt 23.2000 23.2000

120. umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe szt 2.0000 2.0000
121. urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe szt 1.0000 1.0000
122. uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110

mm
szt 27.9750 27.9750

123. uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 75 mm szt 62.0000 62.0000
124. wapno suchogaszone t 2.6756 2.6756
125. wentylator wyciągowy szt 1.0000 1.0000
126. wentylator wyciągowy szt 4.0000 4.0000
127. wkręty szt 4.0000 4.0000
128. woda m3 0.0267 0.0267
129. woda z rurociągu m3 2.9293 2.9293
130. wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50

mm
szt 4.0000 4.0000

131. wsporniki do umywalek porcelanowych szt 2.0000 2.0000
132. wsporniki na jednostki klimatyzacyjne szt 12.0000 12.0000
133. Wyłącznik małogabarytowy S 301 C 16A szt 1.0000 1.0000
134. Wyłącznik małogabarytowy S 301 C 6A szt 2.0000 2.0000
135. Wyłącznik małogabarytowy S 303 C 16A szt 1.0000 1.0000
136. Wyłącznik małogabarytowy S 303 C 25 A szt 1.0000 1.0000
137. Wyłącznik p/poraŜeniowy róŜnicowo prądowy P 304

25A/30 mA
szt 1.0000 1.0000

138. zapłonniki szt 70.0000 70.0000
139. zaprawa cementowa M 12 m3 5.7508 5.7508
140. zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 73.6278 73.6278
141. zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 340.0048 340.0048
142. zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 410.0794 410.0794
143. zawory wypływowe mosięŜne ze złączka do węŜa o

śr.nom. 15 mm
szt 4.0000 4.0000

144. zawór przelotowy Ŝeliwny ocynkowany M-83 15 mm szt 4.0000 4.0000
145. zlewozmywak z demontaŜu szt 1.0000 1.0000
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/K.P./sp11-ofertowy.kst ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto ść Grupa
146. zlewozmywaki z blachy stalowej dwukomorowe szt 2.0000 2.0000
147. zlewozmywaki z blachy stalowej jednokomorowe szt 3.0000 3.0000
148. złom ścierny o spoiwie ceramicznym i Ŝywicznym ark 0.4500 0.4500
149.śarówka głównego szeregu 60W,220V szt 2.0800 2.0800
150.Ŝwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0.1280 0.1280
151. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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sp11-ofertowy.kst ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 17.6741
2. piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni m-g 0.2970
3. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 11.0893
4. samochód dostawczy m-g 0.1760
5. samochód dostawczy 0.9 t m-g 1.9727
6. samochód samowyładowczy 5 t m-g 25.3043
7. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.5138
8.środek transportowy m-g 0.2476
9.środek transportowy m-g 0.2121

10.środek transportowy m-g 1.1038
11.środek transportu m-g 0.5872
12. wyciąg m-g 0.7366
13. wyciąg m-g 21.6877
14. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 20.2263
15.Ŝuraw okienny przenośny m-g 0.8400

RAZEM

Słownie:  
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