
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1
Oczyszczenie pomieszczeń, zaplecze socjalne, wygrodzenie na czas prac zewnętrznych

kpl 1,00

1.2 Odbiory, usługi geodezyjne, opłaty urzędowe kpl 1,00

2. ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE I PRZEKŁADKI 
2.1 ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

2.1.1
Rozbiórka istniejących schodów wejściowych do budynku wykonanych z betonu wraz z 
utylizacją

m3 2,45

2.1.2
Rozbiórka istniejącego orynnowania dachu na odcinku nowoprojektowanego wejścia 
wraz z obróbkami i utylizacją materiału m 4,93

2.1.3 Rozbiurka na odkład dachówki karpiówki na czas montażu więźby dachowej nad nowym 
wejściem

m2 8,90
2.2 ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE PARTER
2.2.1 Ściany murowane

2.2.1.0
Zabezpieczenie stropu parteru poprzez wykonanie steplowania obustronnego ściany 
nośnej

m 71,00

2.2.1.1
Rozbiórka ścian nośnych murowanych z cegły pełnej otynkowanych 
obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym wraz z utylizacją gruzu, grubość 
ściany 38cm 

m2 14,00

2.2.1.2
Rozbiórka ścian nośnych murowanych z cegły pełnej otynkowanych 
obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym wraz z utylizacją gruzu, grubość 
ściany 25cm 

m2
57,00

2.2.1.3
Rozbiórka ścian działowych murowanych z cegły pełnej otynkowanej 
obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym wraz z utylizacją gruzu, grubość 
ściany 12 cm

m2 27,00

2.2.1.4
Rozbiórka ścian zewnętrznych murowanych z cegły pełnej otynkowanej 
jednostronnie tynkiem cementowo-wapiennym wraz z utylizacją gruzu, 
grubość ściany 55 cm

m2 2,64

2.2.1.5 Demontaż wraz z utylizacją okien drewnianych o wymiarach 104x190cm szt 2,00
2.2.2 Podłogi

2.2.2.0
Rozbiórka wraz z utylizacją istniejących posadzek drewnianych z desek grubości 25mm 
na legarach drewnianych

m2 100,00

2.2.2.1
Rozbiórka wraz z utylizacją zasypki stropu między piwnicą a parterem, gróbość zasupki 
około 8cm

m3 8,00

2.2.2.2 Rozbiurka wraz z utylizacją okładzin podłogowych z płytek gresowych m2 14,00
2.2.2.3 Rozbiórka jastrychu betonowego grubości 6cm wraz z utylizacją m2 59,60

2.2.2.4
Rozbiórka wraz z utylizacją warstwy termoizolacyjnej ze styropianu grubości 8cm

m2 14,00

2.2.2.5
Skucie tynków cementowo-wapiennych przewidziano do wymiany 30% tynków 
w budynku wraz z utylizacją

m2 63,00

2.2.3 Sufity
2.2.3.0 Rozbiórka wraz z utylizacją tynku cementowo-wapiennego na siatce rabnica m2 35,00
2.2.3.1 Rozbiórka wraz z utylizacją podsufitki drewnianej z desek grubości 25mm m2 35,00
2.2.4 Klatka schodowa
2.2.4.0 Rozbiórka i utylizacja klatki schodowej w konstrukcji drewnianej m2 11,50

2.3 ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE PIETRO

2.3.1 Ściany murowane

2.3.1.0
Zabezpieczenie stropu parteru poprzez wykonanie steplowania obustronnego ściany 
nośnej

m 9,00

2.3.1.1
Rozbiórka ścian nośnych murowanych z cegły pełnej otynkowanych 
obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym wraz z utylizacją gruzu, grubość 
ściany 38cm 

m2 9,00

2.3.1.2
Rozbiórka ścian działowych murowanych z cegły pełnej otynkowanej 
obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym wraz z utylizacją gruzu, grubość 
ściany 12 cm

m2 19,00

2.3.1.3
Rozbiórka wraz z utylizacją ściany drewnianej szkieletowej z okładziną 
drewnianą oraz jednostronnym tynkiem wapiennym na siadce rabitza

m2 15,00

2.3.1.4
Skucie tynków cementowo-wapiennych przewidziano do wymiany 30% tynków 
w budynku wraz z utylizacją

m2 11,60

2.3.1.5
Rozbiórka okładzin ceramicznych w pomieszczeniach dawnych kuchni i 
sanitariatów

m2 18,00

2.3.2 Podłogi i strop

2.3.2.0
Rozbiórka wraz z utylizacją istniejących posadzek drewnianych z desek grubości 25mm

m2 107,00

2.3.2.1 Rozbiórka wraz z utylizacją polepy glinianej gr. 8-10cm m3 8,56
2.3.2.2 Rozbiórka wraz z utylizacją ślepego pułapu z desek grubości 25mm m2 107,00
2.3.2.3 Rozbiórka wraz z utylizacją belek stropowych m3 1,55
2.3.2.4 Rozbiórka wraz z utylizacją okładzin podłogowych z płytek gresowych m2 18,50

SZCZEGÓŁOWA TABELA PRZEDMIAROWA

-Przebudowa budynku mieszkalnego ze zmian ą sposobu uzytkowania na klub dzieci ęcy na działkach 360/175 i 372/176 w Wilczy.
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2.3.3 Sufity
2.3.3.1 Rozbiórka wraz z utylizacją tynku cementowo-wapiennego na siatce rabnica m2 73,50
2.3.3.2 Rozbiórka wraz z utylizacją polepy glinianej gr. 8-10cm m3 7,00
2.3.3.3 Rozbiórka podsufitki z desek drewnianych grubości 25mm m2 70,00
2.4 ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE STRYCH
2.4.1 Podłogi i strop
2.4.1.1 Rozbiórka wraz z utylizacją polepy glinianej gr. 8-10cm m3 7,50

RAZEM 2.
3. ROBOTY BUDOWLANE 
3.1 ROBOTY ZIEMNE

3.1.1 Wykopy pod fundamenty wiatrołapu oraz schodów zewnętrznych m3 21,55
3.1.2 Zasypki z gruntu rodzimego wokół wiatrołapu do poz. -0,34 m3 4,50
3.1.3 Zasypka z piasku zagęszczonego warstwami pod posadzkę wiatrołapu m3 7,52

3.1.4
Wykonanie podbudowy pod chodniki z piasku zasypkowego grubości 40cm - wiata na 
wózki

m2 7,24

3.1.5 Montaż obrzeży chodnikowych - wiata na wózki m 7,71
3.1.6 Ułożenie kostki betonowej typu new holand m2 7,24

3.2 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE
3.2.1 Ława fundamentowa pod wej ście główne do budynku

3.2.1.1
Podbudowa z chudego betonu C10/12 pod ławy fundamentowe schody i 
fundamenty stopowe - grubość 10cm

m3 1,50

3.2.1.2 Izolacja pozioma z foli budowlanej gr. 0.3mm m2 15,50

3.2.1.3
Zbrojenie ław fundamentowych pod schodywejściowe oraz wiatrołap wraz z 
windą - stal A-IIIN

kg 13,30

3.2.1.4
Betonowanie ław fundamentowych pod schody wejściowe oraz wiatrołap z windą beton 
C20/25

m3 1,20

3.2.1.5 Izolacja pionowa i pozioma z preparatów bitumicznych typu Dysperbit m2 27,36

3.2.1.5.1
Wykonanie izolacji termicznej pod płytę PŁ1 ze styropianu ekstrudowanego grubości 
10,0cm

m2 8,40

3.2.1.6 Zbrojenie płyty posadzkowej PŁ1 kg 116,60
3.2.1.7 Betonowanie płyty posadzkowej PŁ1 m3 0,66
3.2.2 Strop mi ędzy parterem a pi ętrem

3.2.2.1
Dostawa i montaż szalunku traconego z blachy trapezowej TR 35/207/0.7mm

m2 38,00

3.2.2.2 Zbrojenie stropu prętami ze stali A-IIIN kg 112,80
3.2.2.3 Betonowanie stropu beton C20/25 m3 2,80
3.2.3 Klatka schodowa
3.2.3.1 Zbrojenie biegów i spoczników kg 105,00
3.2.3.2 Betonowanie schodów beton C20/25 m3 3,20
3.2.4 Schody wej ściowe do budynku
3.2.4.1 Zbrojenie biegu i spocznika stalą A-IIIN kg 113,70
3.2.4.2 Betonowanie schodów beton C20/25 m3 1,50
3.2.5 Wieńce W-1
3.2.5.1 Zbrojenie wieńca W-1 kg 309,00
3.2.5.2 Betonowanie wieńca W-1 beton C20/25 m3 1,70
3.2.6 Fundamenty

3.2.6.1
Podbudowa z chudego betonu C10/12 pod fundamenty F1 i F2 - grubość 
10cm

m3 0,35

3.2.6.2 Izolacja pozioma z foli budowlanej gr. 0.3mm m2 3,50
3.2.6.3 Zbrojenie fundamentów F1 i F2 - stal A-IIIN kg 55,00
3.2.6.4 Betonowanie fundamentów F1 i F2 - beton C20/25 m3 2,20
3.2.6.5 Izolacja pionowa i pozioma z preparatów bitumicznych typu Dysperbit m2 12,80
3.2.7 Wieńce W-2
3.2.7.1 Zbrojenie wieńca W-2 kg 20,10
3.2.7.2 Betonowanie wieńca W-2 beton C20/25 m3 1,25
3.3 KONSTRUKCJE STALOWE

3.3.1
Dostawa i montaż konstrukcji stalowej ścian parteru wraz z wykonaniem kortwienia w 
ścianach oraz stropach -Rama R1A, R1B, R2

kg 2 243,34

3.3.2
Dostawa i montaż konstrukcji stalowej wzmocnienia belek stropowych stropu nad 
parterem

kg 2 593,20

3.3.3 Dostawa i montaż konstrukcji stalowej schodów ewakuacyjnych. kg 464,57
3.3.4 Dostawa i montaż krat stalowych schodowych ocynkowanych 300x1200mm szt 9,00
3.3.5 Dostawa i montaż krat pomostowych podestów wejścia awaryjnego m2 8,50
3.4 KONSTRUKCJE DREWNIANE
3.4.1 Dostawa i montaż marek systemowych pod słupy wiaty na wózki dziecięce szt 2,00
3.4.2 Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej wiaty na wózki dziecięce m3 0,48
3.4.3 Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej więźby dachowej nad wiatrołapem m3 0,42
3.5 ZABEZPIECZENIE P-POŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ I DREWNIANEJ
3.5.1 Konstrukcja stalowa

3.5.1.1
Wykonanie obudowy ognioochronnej w systemie PROMAT dla klasy 
odporności ogniowej R60

m2 72,48

3.5.2 Konstrukcja drewniana
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3.5.2.1
Wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego stropu nad parterem z 
POLICHRON DREW do klasy R60 poprzez malowanie x2 warstwy

m2 250,00

3.5.2.2
Wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego połaci dachowej z POLICHRON 
DREW do klasy R60 poprzez malowanie x2 warstwy

m2 250,00

3.6 KONSTRUKCJE MUROWE

3.6.1
Wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych o grubości 25cm pod 
wiatrołap

m2 10,75

3.6.2 Wykonanie scian z cegły pełnej grubości 25cm wiatrołapu m2 28,78
3.6.3 Ściany murowane z cegły pełnej grubości 34cm - parter m2 2,40
3.7 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
3.7.1 Ślusarka okienna nowoprojektowana

3.7.1.1
Dostawa i montaż okna Oa2 zewnętrznego aluminiowego systemu Aluprof, klasy 
odporności ogniowej EI30, kolor: malowanie proszkowe białe, szklenie bezpieczne P4 
wymiary 110x200cm

szt 1,00

3.7.1.2

Dostawa i montaż okna Oa1 wewnetrznego aluminiowego systemu Aluprof, klasy 
odporności ogniowej EI30, kolor: malowanie proszkowe zblizone do drzwi wewnetrznych 
dąb Milano (RAL 1015), szklenie bezpieczne P4 wymiary 95x220cm szt 1,00

3.7.2 Ślusarka drzwiowa

3.7.2.1
Dostawa i montaż drzwi Da1 zewnętrznych systemowych typu Aluprof klasy odporności 
ogniowej  EI30 z samozamykaczem, kolorystyka: malowanie proszkowe biały, szklenie 
bezpieczne P4 wymiary 100x200+57cm

szt 1,00

3.7.2.2
Dostawa i montaż drzwi Da2 zewnętrznych systemowych typu Aluprof klasy odporności 
ogniowej  EI30 z samozamykaczem, kolorystyka: malowanie proszkowe biały, szklenie 
bezpieczne P4 wymiary 100+30x200+57cm

szt 1,00

3.7.2.3

Dostawa i montaż drzwi Da4 zewnętrznych systemowych typu Aluprof klasy odporności 
ogniowej  EI30 z samozamykaczem, kolorystyka: malowanie proszkowe zblizone do 
drzwi wewnetrznych dąb Milano (RAL 1015), szklenie bezpieczne P4 wymiary 
100x200cm

szt 1,00

3.7.2.4
Dostawa i montaż drzwi Da3 zewnętrznych systemowych typu Aluprof  z 
samozamykaczem, kolorystyka: malowanie proszkowe biały, szklenie bezpieczne P4 
wymiary 100x200cm

szt 1,00

3.7.2.5

Dostawa i montaż drzwi Da5 zewnętrznych systemowych typu Aluprof  z 
samozamykaczem, kolorystyka: malowanie proszkowe zblizone do drzwi wewnetrznych 
dąb Milano (RAL 1015y, szklenie bezpieczne P4 wymiary 120x200cm szt 2,00

3.7.3 Stolarka drzwiowa

3.7.3.1
Dostawa i montaż drzwi D1 wewnętrznych pełnych z drewna klejonego forminowanych  
PORTA LINE na futrynach stalowych kolor Dąb 1 Milano (RAL1015) wymiary 90x200cm szt 4,00

3.7.3.2

Dostawa i montaż drzwi D2 wewnętrznych łazienkowych z drewna klejonego 
forminowanych  PORTA LINE na futrynach stalowych kolor Dąb 1 Milano (RAL1015) 
wyposarzonych w samozamykacz, kratkę wentylacyjną, szybę bezpieczną P4  wymiary 
90x200cm

szt 1,00

3.7.3.3
Dostawa i montaż drzwi D3 wewnętrznych z drewna klejonego forminowanych  PORTA 
LINE na futrynach stalowych kolor Dąb 1 Milano (RAL1015) szybę bezpieczną P4  
wymiary 90x200cm

szt 1,00

3.7.3.4
Dostawa i montaż drzwi D4 wewnętrznych pełnych z drewna klejonego forminowanych  
PORTA LINE na futrynach stalowych kolor Dąb 1 Milano (RAL1015) wyposarzonych w 
kratkę wentylacyjną,  wymiary 90x200cm

szt 5,00

3.7.3.5
Dostawa i montaż drzwi D5 wewnętrznych pełnych z drewna klejonego forminowanych  
PORTA LINE na futrynach stalowych kolor Dąb 1 Milano (RAL1015) wyposarzonych w 
samozamykacz,  wymiary 90x200cm

szt 1,00

3.7.3.6

Dostawa i montaż drzwi D6 wewnętrznych pełnych z drewna klejonego forminowanych  
PORTA LINE na futrynach stalowych kolor Dąb 1 Milano (RAL1015) wyposarzonych w 
samozamykacz, o odporności ogniowej EI30  wymiary 90x200cm szt 2,00

3.7.3.7
Dostawa i montaż drzwi D7 wewnętrznych pełnych z drewna klejonego forminowanych  
PORTA LINE na futrynach stalowych kolor Dąb 1 Milano (RAL1015) wyposarzonych w 
kratkę wentylacyjną,  wymiary 80x200cm

szt 1,00

3.7.3.8

Dostawa i montaż drzwi D8 wewnętrznych pełnych z drewna klejonego forminowanych  
PORTA LINE na futrynach stalowych kolor Dąb 1 Milano (RAL1015) wyposarzonych w 
samozamykacz, o odporności ogniowej EI30  wymiary 80x200cm szt 1,00

3.7.3.9

Dostawa i montaż drzwi D9 wewnętrznych pełnych z drewna klejonego forminowanych  
PORTA LINE na futrynach stalowych kolor Dąb 1 Milano (RAL1015) wyposarzonych w 
samozamykacz, z możliwością otwarcia o kąt 180st. (kładzone na ścianie) wymiary 
90x200cm

szt 1,00

3.7.4 Ścianki toalet

3.7.4.1
Dostawa i montaż systemowych kabin toaletowych firmy ALSANIT system ERIDANI o 
wysokości drzwi h=120cm wymiary wg dostawcy

szt 2,00

3.8 ŚCIANY KARTON-GIPS PARTER

3.8.1
Wykonanie ścian w systemie karton-gips na podkonstrukcji stalowej z wypełnieniem z 
wełny mineralnej obłożonej płytami GK dwustronnie grubości ściany 8cm m2 18,01
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3.8.2
Wykonanie ścian w systemie karton-gips na podkonstrukcji stalowej z wypełnieniem z 
wełny mineralnej obłożonej płytami GK jednostronnie oraz płytami GKF jednostronnie 
(pomieszczenia mokre) grubości ściany 8cm

m2 89,79

3.9 ŚCIANY KARTON-GIPS PIĘTRO

3.9.1
Wykonanie ścian w systemie karton-gips na podkonstrukcji stalowej z wypełnieniem z 
wełny mineralnej obłożonej płytami GK dwustronnie grubości ściany 8cm m2 32,00

3.9.2

Wykonanie ścian w systemie karton-gips na podkonstrukcji stalowej z wypełnieniem z 
wełny mineralnej obłożonej płytami GK jednostronnie oraz płytami GKF jednostronnie 
(pomieszczenia mokre) grubości ściany 8cm o odporności ogniowej EI30 m2 7,70

3.9.3
Wykonanie ścian w systemie karton-gips na podkonstrukcji stalowej z wypełnieniem z 
wełny mineralnej obłożonej płytami GK jednostronnie oraz płytami GKF jednostronnie 
(pomieszczenia mokre) grubości ściany 8cm

m2 17,38

3.9.4
Wykonanie ścian w systemie karton-gips na podkonstrukcji stalowej z wypełnieniem z 
wełny mineralnej obłożonej płytami GKF dwustronnie grubości ściany 8cm o odporności 
ogniowej EI30

m2 12,34

3.9.5
Wykonanie ścian w systemie karton-gips na podkonstrukcji stalowej z wypełnieniem z 
wełny mineralnej obłożonej płytami GKF dwustronnie grubości ściany 8cm m2 12,06

3.9.6
Wykonanie okładzin konstrukcji wsporczej dachu płytami GK o odporności ogniowej 
EI30 na podkonstrukcji stalowej

m2 41,50

3.9.7
Wykonanie ścian w systemie karton-gips na podkonstrukcji stalowej z wypełnieniem z 
wełny mineralnej obłożonej płytami GK dwustronnie grubości ściany 15cm m2 35,08

3.9.8
Wykonanie ścian w systemie karton-gips na podkonstrukcji stalowej z wypełnieniem z 
wełny mineralnej obłożonej płytami GK jednostronnie oraz płytami GKF jednostronnie 
(pomieszczenia mokre) grubości ściany 15cm

m2 13,64

3.9.9
Wykonanie ścian w systemie karton-gips na podkonstrukcji stalowej z wypełnieniem z 
wełny mineralnej obłożonej płytami GK dwustronnie grubości ściany 18cm m2 23,80

3.9.10
Wykonanie ścian w systemie karton-gips na podkonstrukcji stalowej z wypełnieniem z 
wełny mineralnej obłożonej płytami GK dwustronnie grubości ściany 18cm o odporności 
ogniowej EI60

m2 12,51

4. PRACE WYKOŃCZENIOWE  
4.1 STROP MIĘDZY PIWNICĄ I PARTEREM

4.1.1
Wykonanie warstwy termoizolacyjnej ze styropianu posadzkowego grubości 8,0cm nad 
stropem ceglanym

m2 120,33

4.1.2
Wykonanie warstwy jastrychu betonowego grubości 6,0cm nad stropem ceglanym

m2 120,33

4.2 STROP MIĘDZY PARTEREM I PODDASZEM

4.2.1
Dostawa i montaż warstwy wygłuszajacej montowanej na podkonstrukcji stalowej z 
wełny mineralnej grubości 15cm

m2 38,00

4.2.2 Dostawa i montaż sufitu systemowego podwieszanego rastrowego m2 38,00
4.2.3 Wykonanie płyty podpanelowej grubości 1,5cm m2 38,00

4.2.4
Wykonanie sufitu z płyt karton-gips montowanych do konstrukcji stropu poprzez wkręty 
stalowe - płyty układane w jednej warstwie

m2 85,59

4.2.5 Wykonanie ślepego pułapu z desek grubości 25mm m2 85,59
4.2.6 Wykonanie polepy glinianej grubości 8cm m2 85,59
4.2.7 Wykonanie podłogi drewnianej z desek grubości 30mm m2 85,59
4.2.8 Wykonanie warstwy ognioodpornej z płyt Fermacell grubości 25mm m2 85,59
4.3 POŁAĆ DACHOWA

4.3.1
Ocieplenie połaci dachowej wełną mineralną grubości 20cm układanej w dwóch 
warstwach

m2 180,00

4.3.2 Wykonanie okładziny połaci z foli paroprzepuszczalnej m2 200,00

4.3.3
Wykonanie okładziny połaci z płyt karton-gips o odporności ogniowej EI 60 min na 
podkonstrukcji stalowej 

m2 180,00

4.3.4
Wykonanie okładziny z dachówki karpiówki w koronkę nad nowowykonanym wejściem

m2 29,00

4.3.5
Wykonanie okładziny z dachówki karpiówki w koronkę nad wiatą na wózki dziecięce

m2 7,70

4.3.6 Dostawa i montaż obrubek blacharskich dachu nad wejściem m 10,00

4.3.7
Dostawa i montaż rynien z PCV kolor cieny brąz (dach nad wejściem) dn=150mm

m 5,00

4.3.8
Dostawa i montaż rur spustowych z PCV kolor ciemny brąz (dach nad wejściem) 
dn=100mm

m 3,50

4.3.9 Dostawa i montaż obrubek blacharskich wiaty na wózki dziecięce m 7,85

4.3.10
Dostawa i montaż rynien z PCV kolor cieny brąz (wiata na wózki dziecięce) dn=150mm

m 4,10

4.3.11
Dostawa i montaż rur spustowych z PCV kolor ciemny brąz (wiata na wózki dziecięce) 
dn=100mm

m 2,30

4.4 PRACE WYKOŃCZENIOWE PARTER
4.4.1 Ściany
4.4.1.1 Wykonanie tynków cementowo-wapiennych nowowykonanych ścian m2 22,24
4.4.1.2 Wykonanie zaprawek tynkarskich w miejscach rozkuć istniejących ścian m2 8,61
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4.4.1.3 Wykonanie obudowy konstrukcji stalowej podpur stropu z płyt GK m2 72,48
4.4.1.4 Wykonanie uzupełnień tynków ścian istniejących m2 63,00

4.4.1.5
Wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych w kolorze piaskowym do wysokości 
2,0m w pomieszczeniach sanitarnych

m2 34,52

4.4.1.6 Wykonanie gładzi gipsowych ścian murowanych m2 208,50
4.4.1.7 Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach GK m2 125,81

4.4.1.8
Malowanie ścian w pomieszczeniach sanitarnych od wysokości 2,0m farbami 
emulsyjnymi przystosowanymi do pomieszczeń mokrych

m2 17,26

4.4.1.9
Wykonanie fartuch z płytek ceramicznych w pomieszczeniach kuchni i zmywalni do 
wysokości 1,5m

m2 12,15

4.4.1.10
Malowanie ścian w pomieszczeniach kuchni i zmywalni farbami emulsyjnymi 
przystosowanymi do pomieszczeń mokrych

m2 41,55

4.4.1.11
Malowanie ścian w pomieszczeniach suchych farbami emulsyjnymi w kolorach zgodnie 
z projektem

m2 323,98

4.4.1.12 Ścianka przesuwna kpl 1,00
4.4.1.13 Drzwi harmonijkowe szt 5,00
4.4.2 Sufity

4.4.2.1
Malowanie sufitów w pomieszczeniach mokrych farbami emulsyjnymi przystosowanymi 
do pomieszczen mokrych

m2 20,33

4.4.2.2 Malowanie sufitów w pomieszczeniach suchych farbami emulsyjnymi m2 107,36
4.4.3 Posadzki

4.4.3.1
Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych oraz 
korytarzach z płytek ceramicznych o klasie ścieralności 5 i stopniu antypoślizgiwości R9-
R11 wraz z cokolikiem h=5cm

m2 51,21

4.4.3.2
Wykonanie posadzki z paneli podłogowych o klasie ścieralności nie mniejszej niż A4 o 
fakturze naturalnego drewna kolor ciemny brąz

m2 64,75

4.5 PRACE WYKOŃCZENIOWE PIĘTRO
4.5.1 Ściany
4.5.1.1 Wykonanie uzupełnień tynków ścian istniejących m2 11,60
4.5.1.2 Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach murowanych i GK m2 220,74

4.5.1.3
Wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych w kolorze piaskowym do wysokości 
2,0m w pomieszczeniach sanitarnych

m2 28,20

4.5.1.4
Malowanie ścian w pomieszczeniach sanitarnych od wysokości 2,0m farbami 
emulsyjnymi przystosowanymi do pomieszczeń mokrych

m2 14,80

4.5.1.5
Wykonanie fartuch z płytek ceramicznych w pomieszczeniach kuchni i środków 
czystości do wysokości 1,5m

m2 11,95

4.5.1.6
Malowanie ścian w pomieszczeniach kuchni i środków czystości farbami emulsyjnymi 
przystosowanymi do pomieszczeń mokrych

m2 56,61

4.5.1.7
Malowanie ścian w pomieszczeniach suchych farbami emulsyjnymi w kolorach zgodnie 
z projektem

m2 220,74

4.5.2 Sufity

4.5.2.1
Malowanie sufitów w pomieszczeniach mokrych farbami emulsyjnymi przystosowanymi 
do pomieszczen mokrych

m2 23,50

4.5.2.2 Malowanie sufitów w pomieszczeniach suchych farbami emulsyjnymi m2 54,60
4.5.3 Posadzki

4.5.3.1
Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych oraz 
korytarzach z płytek ceramicznych o klasie ścieralności 5 i stopniu antypoślizgiwości R9-
R11 wraz z cokołem

m2 39,16

4.5.3.2
Wykonanie posadzki z paneli podłogowych o klasie ścieralności nie mniejszej niż A4 o 
fakturze naturalnego drewna kolor ciemny brąz

m2 69,08

4.5.3.3 Wykonanie warstwy lastryko w korytarzu m2 1,48
4.5.3.4 Wykonanie warstwy lastryko - klatka schodowa m2 12,03
4.6 ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE I WYPOSARZENIE
4.6.1 Winda
4.6.1.1 Dostawa i montaż windy typu ORTO PLUS Lifts kpl 1,00
4.6.2 Balustrady

4.6.2.1
Dostawa i montaż balustrady ze stali nierdzewnej dostosowanej do użytku dzieci na 
schodach między pietrami 

m 8,30

4.6.2.2
Dostawa i montaż balustrady ze stali nierdzewnej dostosowanej do użytku dzieci na 
schodach ewakuacyjnych

m 15,40

4.6.2.3
Dostawa i montaż balustrady ze stali nierdzewnej dostosowanej do użytku dzieci - wiata 
na wózki

m 4,60

5. INSTALACJE C.O., WENTYLACJI, WOD-KAN
5.1 INSTALACJA C.O.

5.1.1
Grzejniki ze zintegrowanym zespołem zaworowym, wkładką zaworu (bez głowicy 
termostatu), z wmontowanymi zaślepkami, odpowietrznikiem i wspornikami typ 
INTEGRA INT22/600/450

szt 2,00

5.1.2
Grzejniki ze zintegrowanym zespołem zaworowym, wkładką zaworu (bez głowicy 
termostatu), z wmontowanymi zaślepkami, odpowietrznikiem i wspornikami typ 
INTEGRA INT22/600/750

szt 1,00

5.1.3
Grzejniki ze zintegrowanym zespołem zaworowym, wkładką zaworu (bez głowicy 
termostatu), z wmontowanymi zaślepkami, odpowietrznikiem i wspornikami typ 
INTEGRA INT22/600/900

szt 1,00
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5.1.4
Grzejniki ze zintegrowanym zespołem zaworowym, wkładką zaworu (bez głowicy 
termostatu), z wmontowanymi zaślepkami, odpowietrznikiem i wspornikami typ 
INTEGRA INT22/600/1050

szt 10,00

5.1.5
Grzejniki ze zintegrowanym zespołem zaworowym, wkładką zaworu (bez głowicy 
termostatu), z wmontowanymi zaślepkami, odpowietrznikiem i wspornikami typ 
INTEGRA INT22/600/1200

szt 1,00

5.1.6
Grzejniki nie zintegrowane boczno zasilane, z wmontowanymi zaslepkami, 
odpowietrznuikiem i wspornikami typ COMPACT KMP22/600/450

szt 1,00

5.1.7
Grzejniki nie zintegrowane boczno zasilane, z wmontowanymi zaslepkami, 
odpowietrznuikiem i wspornikami typ COMPACT KMP22/600/1200

szt 1,00

5.1.8 Rura wielowarstwowa UPONOR PE-RT/AL./PE-RT biała zwój 16x2,0 m 110,00
5.1.9 Rura wielowarstwowa UPONOR PE-RT/AL./PE-RT biała zwój 20x2,25 m 15,00
5.1.10 Rura wielowarstwowa UPONOR PE-RT/AL./PE-RT biała zwój 25x2,5 m 4,00
5.1.11 Rura stalowa bez szwu 26,9x2,3 m 40,00
5.1.12 Rura stalowa bez szwu 33,7x2,9 m 15,00
5.1.13 Rura stalowa bez szwu 42,4x2,9 m 2,00
5.1.14 Zawór odcinający grzejnikowy powrotny RLV-KS 2-rur dn 15 szt 15,00
5.1.15 Zawór odcinający grzejnikowy powrotny RLV dn 15 szt 4,00
5.1.16 Zawór nastawny gwintowany MSV-BD p=6bar t=100st.C Dn20 szt 1,00
5.1.17 Głowica termostatyczna RAW-K 5135, dn15 czujnik wbudowany szt 15,00
5.1.18 Głowica termostatyczna RAW 5115, czujnik wbudowany szt 4,00
5.1.19 Zawór termostatyczny RA-N dn 15 szt 4,00
5.1.20 Zawór kulowy gwintowany p=6bar t=100st.C Dn15 (odwodnienie) szt 3,00
5.1.21 Zawór kulowy gwintowany p=6bar t=100st.C Dn15 szt 2,00
5.1.22 Zawór kulowy gwintowany p=6bar t=100st.C Dn20 szt 4,00
5.1.23 Zawór kulowy gwintowany p=6bar t=100st.C Dn25 szt 4,00
5.1.24 Zawór kulowy gwintowany p=6bar t=100st.C Dn32 szt 2,00
5.1.25 Otulina z pianki PE Thermacompact IS na rurę średnicy 16x2,0 J=13mm m 68,00
5.1.26 Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej thermafex PUR dla dn 25 s=20mm m 15,00
5.1.27 Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej thermafex PUR dla dn 20 s=20mm m 40,00
5.1.28 Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej thermafex PUR dla dn 32 s=25mm m 2,00
5.1.29 Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopniowym dn15 szt 6,00
5.1.30 Filtr siatkowy t=100st.C p=6bar dn 25 szt 1,00
5.1.31 Manometr z kurkiem manometrycznym 0-10bar szt 2,00
5.1.32 Termometr t=100st.C szt 3,00
5.1.33 Przejście szczelne o odporności ogniowej EI 60 dla rur 165x2,0 szt 4,00

5.1.34
Naczynie wzbiorcze Reflex typ NG8 średnica 206mm przyłącze 3/4cal pojemność 8m3

szt 1,00

5.1.35 Złącze samoodciągające SU R3/4cala szt 1,00
5.1.36 Złaczki do rur UPONOR kpl 1,00
5.2 INSTALACJA WENTYLACJI
5.2.1 Nawiewnik higrosterowany typ EMM707 szt 14,00
5.2.2 Klapa dymowa Mcr PROLIGHT PLUS NG100/200 powierzchnia czynna 1m2 szt 1,00
5.3 PUNKTY CZERPALNE (BIAŁY MONTA Ź)
5.3.1 Bateria o umywalki stojącej szt 6,00
5.3.2 Półsyfon umywalkowy mosiężny, chromowany szt 6,00
5.3.3 Bateria czerpalna dla zlewu porządkowego z wyciągana wylewką szt 1,00
5.3.4 Zlew porządkowy ze stali nierdzewnej z syfonem szt 1,00
5.3.5 Umywalka ceramiczna KOŁO dł 60cm kpl 3,00
5.3.6 Umywalka z seriiNova Top Junior KOŁO o szerokości 45cm kpl 3,00

5.3.7
Przewód giętki, podłączeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej dla baterii stojących o 
długości 50cm

kpl 10,00

5.3.8 Bateria czerpalna natryskowa z ręcznym natryskiem kpl 1,00
5.3.9 Basen głeboki pod natrysk półokrągły z kabiną kpl 1,00
5.3.10 Miska ustepowa Baby KERAMAG wys. 26cm szt 2,00
5.3.11 Miska ustepowa wisząca z sedesem kpl. 1,00
5.3.12 Zawór ćwierć obrotowy kpl 25,00
5.3.13 Bateria stojąca dla zlewozmywaka kpl 3,00
5.3.14 Zlew 1-komorowy ze stali nierdzewnej z syfonem kpl 2,00
5.3.15 Zlew 2-komorowy ze stali nierdzewnej montowany na szafce kpl 1,00
5.3.16 Półsyfon zlewozmywakowy kpl 3,00
5.3.17 Zawór czerpalny z zaworwm antyskażeniowym kpl 2,00
5.3.18 Zawór ćwierć obrotowy do zasilania zmywarki kpl 1,00
5.4 INSTALACJA WODNA
5.4.1 Rury - TECEflex (PE-Xc,PE-Xc-Al.-PE) rura wielowarstwowa 16x2,2 m 143,60
5.4.2 Rury - TECEflex (PE-Xc,PE-Xc-Al.-PE) rura wielowarstwowa 20x2,8 m 10,80
5.4.3 Rury - TECEflex (PE-Xc,PE-Xc-Al.-PE) rura wielowarstwowa 25x3,5 m 5,40
5.4.4 Rury - TECEflex (PE-Xc,PE-Xc-Al.-PE) rura wielowarstwowa 32x4,0 m 4,20
5.4.5 Rury - TECEflex (PE-Xc,PE-Xc-Al.-PE) rura wielowarstwowa 40x4,0 m 4,00
5.4.6 Pompa cyrkulacyjna Wilo Star Z Nova 20/1 szt 1,00
5.4.7 Podgrzewacz pojemnościowy De Dietrich BL 200l kpl 1,00

5.4.8
Przeponowe naczynie wzbiorcze "Refix DD8" o pojemności 8l, max. Ciśnienie pracy 
10bar z flowjet 3/4cala

szt 1,00
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5.4.9 SYR 2115 3/4, p=0,6MPa, o średnicy d=14mm szt 2,00
5.4.10 Zawór zwrotny gwintowany DN15 szt 10,00
5.4.11 Zawór zwrotny gwintowany DN32 szt 3,00
5.4.12 Zawór zwrotny gwintowany DN25 szt 2,00
5.4.13 Zawór zwrotny gwintowany DN20 szt 2,00
5.4.14 Magnetyzer MW dn32 szt 1,00
5.4.15 Zawór spustowy dn15 szt 1,00
5.4.16 Filtr siatkowy do wody szt 1,00

5.4.17
Manometr zwykły o średnicy obudowy 100mm o zakresie wskazań 0…1,0MPa klasa 
dokładności 1,6 kurek manometryczny 1,6MPa

szt 2,00

5.4.18
Termometr bimagnetyczny o średnicy tarczy 100mm kl.1.6 zakres wskazań 0-120st.C

szt 2,00

5.4.19 Filtr wody wg DIN 1988 dn40 szt 1,00

5.4.20
Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej jednostrumieniowy JS 3 Qnom 3,5m3/h,5

szt 1,00

5.4.21 Zawór antyskażeniowy EA 251 dn40 szt 1,00
5.4.22 Zawór antyskażeniowy EA 251 dn24 szt 1,00
5.4.23 Zawór kulowy wg DIN 1988 dn40 szt 3,00
5.4.24 Zawór mieszający TM 3400 dn25 szt 1,00
5.4.25 Zawór pierwszeństwa VV300 dn40 szt 1,00
5.4.26 Zawór kulowy wg DIN 1988 dn15 szt 10,00
5.4.27 Termostatyczny zawór cyrkulacyjny MTCV wer.A dn15 szt 5,00

5.4.28
Otulina z pianki PE - Lambda (40C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18mm gr. 6mm

m
55,00

5.4.29
Otulina z pianki PE - Lambda (40C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18mm gr. 25mm

m 90,00

5.4.30
Otulina z pianki PE - Lambda (40C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22mm gr. 6mm

m 5,00

5.4.31
Otulina z pianki PE - Lambda (40C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22mm gr. 25mm

m 7,00

5.4.32
Otulina z pianki PE - Lambda (40C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 25mm gr. 6mm

m 5,00

5.4.33
Otulina z pianki PE - Lambda (40C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 25mm gr. 25mm

m 1,00

5.4.34
Otulina z pianki PE - Lambda (40C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 35mm gr. 6mm

m 4,00

5.4.35
Otulina z pianki PE - Lambda (40C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 35mm gr. 40mm

m 4,00

5.5 INSTALACJA HYDRANTOWA
5.5.1 Rury GEBERIT Mapress 28x1,5 m 12,00
5.5.2 Mapress C-Stahl-kolano 90st 28-28 szt 14,00

5.5.3
Hydrant wewnętrzny dn25 wyposazony w wąż o dł. 30m z szafką natynkową, zaworem 
odcinającym DN25

szt 1,00

5.6 INSTALACJA KANALIZACJOI SANITARNEJ
5.6.1 Rury kanalizacyjne wewnętrzne kielichowe PCV dn50 m 34,00
5.6.2 Rury kanalizacyjne wewnętrzne kielichowe PCV dn75 m 8,00
5.6.3 Rury kanalizacyjne wewnętrzne kielichowe PCV dn110 m 41,00

5.6.4
Rury do kanalizacji wewnetrznej posadzkowej Wavin HT/PVC grubościenne dn110

m
8,00

5.6.5 Kolano do wpięcia 110/11/50 szt 1,00
5.6.6 Wpust podłogowy chromowany 15x15 z zamknieciem syfonowym dn50 szt 2,00
5.6.7 Wywiewka pionu o średnicy dn110 szt 2,00
5.6.8 Zawór napowietrzający o średnicy dn75 szt 1,00
5.6.9 Czyszczak dn110 szt 1,00
5.6.10 Rewizja na pionie szt 2,00

6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
6.1 Rozłącznik  – 3bieg typu FR303 –100A kpl 1,00

6.2

Rozdzielnica  0,4 kV TKd1: Rozdzielnica wnękowa z drzwiami IP31, 
wyposażona we wsporniki montażowe TH35,listwę przyłączeniową PE i N  z 
dławicami uszczelniającymi, zestaw naklejek, zaślepek: 
- typu RL6 ( licznikowa)
- typu RMPS54 (3x18)
In-100A, Un-400V
-wymiary 590x320x210+ 565x415x127
wyposażenie jak na rys . PW-WIL-E01 wyposażona w:

kpl 1,00

6.2.1
Licznik energii elektrycznej 3 fazowy, 4-ro przewodowy 3x230/400V, 25A, 
układ pomiarowy bezpośredni, jednotaryfowy

kpl 1,00

6.2.2 Rozłącznik bezpiecznikowy R303-B20A kpl 1,00
6.2.3 Rozłącznik bezpiecznikowy R301-B16A kpl 1,00
6.2.4 Wyłącznik instalacyjny S304 C20A szt 1,00
6.2.5 Wyłącznik instalacyjny S303 B6A szt 1,00
6.2.6 Ochronnik przepięciowy Typ2  1.4 kV kpl 1,00
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6.2.7
Wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy z zabezpieczeniem nadprąd. Typu P312 B16A  
30mA

szt 2,00

6.2.8
Wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy z zabezpieczeniem nadprąd. Typu P312 B10A  
30mA

szt 10,00

6.3

Rozdzielnica  0,4 kV TKd2: Rozdzielnica wnękowa z drzwiami IP31, wyposażona we 
wsporniki montażowe TH35,listwę przyłączeniową PE i N  z dławicami uszczelniającymi, 
zestaw naklejek, zaślepek: 
- typu RMPS54 (3x18)
In-100A, Un-400V
-wymiary 565x415x127
wyposażenie jak na rys . PW-WIL-E02

kpl 1,00

6.3.1 Rozłącznik  – 3bieg typu FR303 –100A kpl 1,00
6.3.2 Wyłącznik instalacyjny S303 B6A szt 1,00
6.3.3 Lampka sygnalizacyjna (potrójna) L333 kpl 1,00

6.3.4
Wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy z zabezpieczeniem nadprąd. Typu P312 B16A  
30mA

szt 3,00

6.3.5
Wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy z zabezpieczeniem nadprąd. Typu P312 B10A  
30mA

szt 7,00

6.4

Skrzynka z przyciskiem p.poż typu PE wnękowa 98PPPT, z łącznikiem 3 faz. 63A , 
pokrętło czerwone , płytka przednia żółta,
IP55z kluczem i szybką rozbijaną. 
/wymiar 185x217x113

kpl 1,00

6.5
Oprawa oświetleniowa świetlówkowa z elektronicznym układem stabilizacyjno-
zapłonowym. Kompletna z  świetlówkami 
CO1 236 EVG/AW, 230V, IP65, 2x36W z modułem awaryjnym h=1godz.

kpl 2,00

6.6
Oprawa oświetleniowa świetlówkowa z elektronicznym układem stabilizacyjno-
zapłonowym. Kompletna z świetlówkami 
SR.236, 230V, IP65, 2xT8-2x36W

kpl 27,00

6.7
Oprawa oświetleniowa świetlówkowa z elektronicznym układem stabilizacyjno-
zapłonowym. Kompletna z świetlówkami 
SRN.236, 230V, IP65, 2xT8-2x36W

kpl 12,00

6.8 Oprawa typu BP.N218 230V IP44 2x18W kpl 4,00

6.9
Oprawa oświetlenia awaryjna ewakuacyjna kompletna   OP1-S8 TA1N ,8W,230V, IP40 
jednostronna z piktogramem

kpl 8,00

6.10 Oprawa typu naświetlacz z czujnikiem ruchu 70W, IP65, 230V kpl 2,00
6.11 Oprawa typu plafon, z numerem domu 230V, 9W,IP>44 kpl 1,00

6.12
Łącznik oświetlenia podtynkowy IP44,230V,10A, z puszką montażową - 
jednobiegunowy

kpl 14,00

6.13
Łącznik oświetlenia podtynkowy IP44,230V,10A, z puszką montażową - dwubiegunowy 
/ świecznikowy/

kpl 5,00

6.14
Łącznik oświetlenia podtynkowy IP44,230V,10A, z puszką montażową - schodowy

kpl 4,00

6.15
Łącznik oświetlenia podtynkowy IP44,230V,10A, z puszką montażową - 
jednobiegunowy dzwonkowy /do oświetl./

kpl 1,00

6.16
Łącznik oświetlenia podtynkowy IP44,230V,10A, z puszką montażową - dzwonkowy

kpl 1,00

6.17 Rozgałęźnik instalacyjny IP44,250V uniwersalny z listwa zaciskową kpl 90,00
6.18 Gniazdko podtynkowe z puszka montażową podtynkowe  230V, IP44,16A kpl 37,00

6.19
Gniazdko podtynkowe specjalne ,dedykowane systemu MOSAIC z puszką i ramką 
230V, IP44,16A z ramką

kpl 4,00

6.20 Dzwonek elektryczny 230V/8V kpl 1,00
6.21 Rura ochronna niebieska Arot typu DVR75 m 70,00
6.22 Uchwyt  do rur typu SF75 z wkrętami kpl 50,00
6.23 Rura ochronna niebieska Arot typu KR50 lub DVR50 m 20,00
6.24 Rura instalacyjna PCV Ø22, l-3m (dzielona na odcinki) szt 5,00

6.25
Masa uszczelniająca ognioochronna lub zaprawa pęczniejąca  typu Hilti , Promet wg 
potrzeb

kpl 1,00

6.26 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm /szyna wyrównawcza/ m 10,00

6.27
Połączenia spawane w ziemi i zabezpieczone antykorozyjnie  ( bednarka FeZn 40x4/ 
FeZn40x4)

kpl 1,00

6.28 Okablowanie
6.28.1 YnKYżo 5x10 m 80,00
6.28.2 YnKYżo 5x6 m 10,00
6.28.3 YnKYżo 3x4 m 15,00
6.28.4 YDYżo 3x2.5 m 390,00
6.28.5 YDYżo 3x1.5 m 265,00
6.28.6 YDYżo 4x1.5 m 170,00
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