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netto

<-WARTOSC->

Przebudowa budynku socjalno-magazynowego
1 Roboty remontowe

1.1 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu 
komórkowego m3 1,420

1.2 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-75
gr 10 cm m2 5,778

1.3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, m3 1,016

1.4 Zamurowanie przebić szt 4

1.5 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, 
podmurowanie podokiennika m2 1,430

1.6 Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, podmurowanie m3 0,410

1.7 Kalkulacja indywidualna - wykonanie i osadzenie czapki kominowej betonowej szt 1

1.8 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 1,321

1.9 Tynki zwykłe kategorii˙II; komin m2 3,072

1.10 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I 
PN 120˙mm m 4,200

1.11 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I 
PN 160˙mm (pom.1) m 8,100

1.12 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m 3,300

1.13 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej,- styropian gr.10 cm -  - tynk silikonowy o strukturze baranka - 
np. TORGGLER m2 27,631

1.14 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III m2 54,612

2 Posadzki

2.1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych pom. 1,2,3 m2 18,274

2.2 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton  B-15 gr. 8 cm m3 1,462

2.3 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 1˙warstwa m2 18,274

2.4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, 1˙warstwa - styropian twardy gr. 5 cm m2 18,274

2.5 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm - wylewka cementowa gr. 
4 cm
Krotność=2 m2 18,274

2.6 Posadzki j z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych , warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 
30x30, m2 18,274

2.7 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100˙mm (pom 1:2) m 23,600

2.8 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 3,563

3 Sufit podwieszany

3.1 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt 
pojedynczy mocowany do podłoża- pom.1,2 i 3 na wysokości 2,6 m m2 17,90

3.2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa 
- docieplenie poddasza wełną mineralną  gr. 15 cm m2 17,9

3.3 Izolacje z foliij na sucho, izolacja pozioma, 1˙warstwa - analogia m2 17,9

4 Okładziny z płytek, szpachlowanie , roboty malarskie

4.1 Licowanie ścian płytkami, glazurowanymi (pom. 2,3) m2 26,337

4.2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, 
podłoże z tynku- szpachlowanie pow. ścian (pom. 1,2,3) m2 39,728

4.3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 51,228

4.4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne - sufity m2 17,900

5 Stolarka okienna i drzwiowa

5.1 Okna  z tworzyw sztucznych - profike PCV 6-cio-komorowe 0,83*0,63 i 1,3*1,0 m m2 1,823

5.2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm- parapety zewnetrzne m2 0,538

5.3 Kalkulacja indywidualna - parapety wewnętrzne PCV szt 2

5.4

5.5 Ościeżnice drzwiowe stalowe szt 6

5.6 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne szklone, 
do 1,6˙m2, szyba do 0,2˙m2 m2 1,680

5.7 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, 
ponad 1,6˙m2 m2 9,450

5.8 Ościeżnice drewniane,  zewnętrzne zwykłe szt 1

5.9 Skrzydła drzwiowe zewnętrzne ocieplone m2 1,800


