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Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość

Roboty Rozbiórkowe
1 Rozebranie posadzek z deszczułek grupy II mocowanych na lepik

7,65*7,30 m2 55,845

razem m2 55,845

2 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm - podkłady pod posadzki

(7,65*7,3)*0,15 m3 8,377

razem m3 8,377

3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowywyładowczymi na odległość do 1km samochodem do 15t

m3 8,377

4 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 
1km bez względu na rodzaj konstrukcji

(dopłata 5x)

m3 8,377

5 Przeniesienie w wiadrach w jednym poziomie gruzu na odległość do 30m

m3 8,377

6 Dodatek za każdy 1m wysokości znoszenia w wiadrach gruzu

(dopłata 5x)

m3 8,377

Posadzka
7 Podkłady betonowe o grubości 8cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 

gr.4cm

7,65*7,3 m2 55,845

razem m2 55,845

8 Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 - dodatek lub potrącenie 
za zmianę grubości o 1cm

(potrącenie 4x)

7,65*7,30 m2 55,845

razem m2 55,845

9 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej

7,65*7,3 m2 55,845

razem m2 55,845

10 Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji 
-z płyt  styropinowych akustycznych gr 10cm

7,65*7,30 m2 55,845

razem m2 55,845

11 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną PCW (zabetonowaną) o szerokości 20cm

(7,65+7,3)*2-1,0 m 28,900

razem m 28,900

12 Warstwy wyrównawcze o grubości 2cm pod posadzki zatarte na gładko z zaprawy cementowej z zastosowaniem wapna 
suchogaszonego wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2-gr. 5cm

7,65*7,3 m2 55,845

razem m2 55,845

13 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki z zastosowaniem wapna suchogaszonego wykonywane przy użyciu
"Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek za zmianę grubości o 1cm

(dopłata 3x)

7,65*7,30 m2 55,845

razem m2 55,845

14 Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową z drutu 3mm

7,65*7,3 m2 55,845

razem m2 55,845

15 Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego z TERPLAN-N - wylewka korygująco - wyrównująca 
grubości 2,0mm

7,65*7,3 m2 55,845

razem m2 55,845

16 Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej

7,65*7,3+(7,65+7,3)*2*0,05 m2 57,340

razem m2 57,340

17 Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach

7,65*7,3+(7,65+7,3)*2*0,05 m2 57,340

razem m2 57,340

Roboty malarski
18 Zeskrobanie i zmycie starej farby i dokonanie drobnych napraw tynków wewnętrznych malowanych kolorem jasnym przy 

powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2

sufity    7,65*7,45 m2 56,993

ściany    7,65*2,81+(3,15*2,81)*2+4,16*7,65+(4,16+5,19)/2*(7,45-3,15)+(5,19-2,81)*7,65-1,81*7,0-1,6*7,0-1,1*2,04 m2 83,219

razem m2 140,212
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19 Zeskrobanie i zmycie starej farby i dokonanie drobnych napraw tynków wewnętrznych malowanych kolorem jasnym przy 
powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 - dodatek dowysokości ponad 5m do robocizny Tablica D

sufity    7,65*1,2 m2 9,180

ściany    7,65*0,19 m2 1,454

razem m2 10,634

20 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów

7,65*7,45 m2 56,993

razem m2 56,993

21 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa

7,65*2,81+(3,15*2,81)*2+4,16*7,65+(4,16+5,19)/2*(7,45-3,15)+(5,19-2,81)*7,65-1,81*7,0-1,6*7,0-1,1*2,04 m2 83,219

razem m2 83,219

22 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów -  dodatek do wysokości ponad 5m do robocizny 
Tablica 9912

7,65*1,2 m2 9,180

razem m2 9,180

23 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian dodatek  do wysokości ponad 5m do robocizny 
Tablica 9912

7,65*0,19 m2 1,454

razem m2 1,454

24 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

sufity    7,65*7,45 m2 56,993

ścian    7,65*2,81+(3,15*2,81)*2+4,16*7,65+(4,16+5,19)/2*(7,45-3,15)+(5,19-2,81)*7,65-1,81*7,0-1,6*7,0-1,1*2,04 m2 83,219

razem m2 140,212

25 Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0m2-ościeżnic

1,1*2,04*0,5 m2 1,122

razem m2 1,122

26 Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o powierzchni ponad 
1m2-ościeżnic

1,1*2,04*0,5 m2 1,122

razem m2 1,122

Drukowano dn. 31.05.2016  


