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Grudziądz, 02 czerwca 2021 r. 
 

KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 1 
 
Dotyczy: zapytania do SWZ, odpowiedź Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego – sprawa numer 27/2021. 
Informuję, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z poźn.zm.), że w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na „Remont budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy  
ul. Jagiełły 11-23 w Grudziądzu” – sprawa numer 27/2021, wpłynęło zapytanie do 
postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści: 
1. Zapytanie nr 1: 

„Występuje duża rozbieżność w ilości opraw oświetleniowych. W projekcie jest ich więcej 
aniżeli w przedmiarze robót. Proszę o wyjaśnienie, która ilość opraw jest prawidłowa? Czy 
ilość zawarta w przedmiarze jest ilością właściwą? Zauważyliśmy, że w projekcie jest tych 
opraw o wiele więcej aniżeli w przedmiarze robót.?” 
 
W odpowiedzi na wniesione zapytanie informuję, zakres robót budowlanych obejmuje 
część budynku, tj. całą piwnica, oraz po połowie parteru 1 i 2 piętra, z wyłączeniem węzłów 
sanitarnych. Dołączone do dokumentacji SWZ projekty i rzuty są poglądowe, obejmujące 
cały budynek, natomiast Wykonawca winien wycenić jedynie część wskazaną na 
przedmiarze robót. W związku z powyższym ilość opraw, zawarta w Przedmiarze robót 
stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, należy uznać za prawidłową.    

2. Zapytanie nr 2: 
„Bardzo proszę o wyjaśnienie. Przedmiar robót branży elektrycznej obejmuje montaż 
trzech rozdzielnic wraz z wyposażeniem. Są to rozdzielnice TP, TP 1 oraz TP 2. Natomiast 
w specyfikacji zamówienia zawarte są schematy pięciu tablic rozdzielczych o nazwie TR-
1, TR-0, TR1, TR2 oraz TR3. Proszę o wyjaśnienie, które rozdzielnice obejmują niniejsze 
zamówienie, które rozdzielnice należy wycenić. Proszę o podanie dokładnych nazw 
abyśmy mogli przypisać rozdzielnicom odpowiednie schematy.”  
 
W odpowiedzi na wniesione zapytanie, informuję, w obecnym etapie remontu 
obejmującym jedynie część budynku (strona prawa) określonym w STWiOR i pokazanym 
na rysunkach poglądowych, do wykonania jest jedna rozdzielnia TR-1 w piwnicy. 
Pozostałe rozdzielnie TR na parterze, 1, 2 i 3 piętrze zostały już wykonane i nie stanowią 
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przedmiotu danego zamówienia. Schematy tych rozdzielni dołączono do STWiOR dla 
zobrazowania sytuacji, ponieważ wszystkie obwody elektryczne stanowiące przedmiot 
zamówienia należy włączyć do istniejących, wyposażonych rozdzielni wg. schematów dla 
poszczególnych pięter.  
W związku z powyższym informuję, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z poźn.zm.) 
dokonana została w przedmiocie wniesionego zapytania modyfikacja: 

1) Przedmiaru robót branży elektrycznej– załącznik nr 1 do SWZ – zastępując treść w tej 
części Załącznikiem nr 1a do SWZ; 

2) Druk „Kosztorysu ofertowego” – załącznik nr 2 do SWZ – zastępując treść w tej części 
Załącznikiem nr 2a do SWZ; 

Modyfikacja polega na wykreśleniu pozycji nr 16, 17, 18 Kosztorysu ofertowego branży 
elektrycznej oraz Przedmiaru robót branży elektrycznej, zastępując je jedną pozycją:  

„18a. Tablica rozdzielcza TR-1 (piwnica) z wyposażeniem, wg. schematu rys. Nr E13  
– szt. 1” 
Ponadto w pozycjach nr 14 i 15 Kosztorysu ofertowego oraz Przedmiaru robót dotyczących 
branży elektrycznej dodaje się treść jak w załączniku nr 1a i 2a do SWZ. 

Modyfikacja nie powoduje zmiany terminu składania i otwarcia ofert wyznaczonych 
postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 
Dokonane zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 
Wykonawca składający ofertę winien uwzględnić dokonane zmiany jak powyżej. 
Wykonawca, który obecnie już złożył ofertę ma prawo do jej wycofania  
i ponownego złożenia zgodnie z Rozdziałem 13 ust. 4 postanowień SWZ. 

Załączniki: 2 – t.adresat. 
 Zał. Nr 1: Przedmiar robót (po modyfikacji nr 1) – Załącznik nr 1a do SWZ; 
Zał. Nr 2: Kosztorys ofertowy (po modyfikacji nr 1) Załącznik nr 2a do SWZ. 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonano w 1 egz. 
Egz. Nr 1 – ad acta T 2712 
M.B.(tel. 261 48 32 90) 
02.06.2021 r. 
Miejsce publikacji: https://platformazakupowa.pl/pn/13wog 
Opublikowano dnia: 02.06.2021 r. 

KOMENDANT 
płk Robert SZUMNY 
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Załącznik nr 1a do SWZ po modyfikacji  
  PRZEDMIAR ROBÓT 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zadanie:   Remont budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy                          
ul. Jagiełły 11-23 w Grudziądzu. 

  Obiekt:      Budynek nr 4 – budynek zamieszkania zbiorowego na              terenie koszar   Branża:  elektryczna  Adres:       86-300 Grudziądz, ul. Jagiełły 11-23        Inwestor:             13 Wojskowy Oddział Gospodarczy                                        86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 3 
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Lp. 
Nr pozycji w STWiOR 

Podstawa wyceny Opis robót j.m. Ilość Uwagi 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA  - PARTER, I PIĘTRO, II PIĘTRO –PRAWA STRONA ORAZ CAŁOŚĆ PIWNICA 
ROBOTY DEMONTAŻOWE 

1. 5.3.2. KNR 4-03 1129-02 Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt. 3,00  
2. 5.3.2. KNR 4-03 1116-03 Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m 600,00  
3. 5.3.2. KNR 4-03 1124-02 Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 

szt. 79,00  
4. 5.3.2. KNR 4-03 1122-01 Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 szt. 75,00  
5. 5.3.2. KNR 4-03 1122-05 Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 3 + 0 szt. 11,00  
6. 5.3.2. KNR 4-03 1133-07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt. 176,00  

ROBOTY BUDOWLANE 
7. 3.3.2. 5.3.2. 

KNNR 5 1209-05 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły otw. 74,00  
8. 3.3.2. 5.3.2. 

KNR 4-01 0336-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m 23,00  
9. 3.3.2. 5.3.2. 

KNR 4-01 0326-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł m 23,00  
10. 3.3.2. 5.3.2. 

KNR 4-03 1003-17 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 40 mm otw. 50,00  
11. 3.3.2. 5.3.2. 

KNR 4-03 1001-01 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 850,00  
12. 3.3.2. 5.3.2. 

KNR 4-03 1014-01 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 2,13  
13. 3.3.2. 5.3.2. 

KNR 4-03 1012-02 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 850,00  
KABLE 

14. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0716-02 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewód YDYżo 5x6 mm2 z istniejącej Tp (tablica piwnica) do nowej TR1 

m 37,00  

15. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0716-02 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewód YDYżo 5x6 mm2 z TP1 do TP2. m 60,00  

ROZDZIELNICE 
16. 3.3.2. 5.3.2. 

KNNR 5 0404-01 Rozdzielnia TP z wyposażeniem szt. 1,00  
17. 3.3.2. 5.3.2. 

KNNR 5 0404-01 Rozdzielnia TP 1 z wyposażeniem szt. 1,00  
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18. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0404-01 Rozdzielnia TP 2 z wyposażeniem szt. 1,00  

18a. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0404-01 Rozdzielnia TR-1 piwnica z wyposażeniem szt. 1,00  

INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZD 
19. 3.3.2. 5.3.2. 

KNNR 5 0205-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YDY -450/750 V 3x1,5 mm2 
m 7900,00  

20. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0205-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YDY -450/750 V 3x2,5 mm2 

m 4900,00  

21. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0502-01 Oprawy oświetleniowe LED 24W PLX 830 4000K kpl. 93,00  

22. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0502-03 Oprawy oświetleniowe LED 32W PLX 840 4000K n/t kpl. 25,00  

23. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0502-03 Oprawy oświetleniowe LED 52W PLX 840 4000K kpl. 1,00  

24. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0502-01 Oprawy oświetleniowe LED 24W PLX 840 4000K kpl. 24,00  

25. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0502-03 Oprawy oświetleniowe LED 32W PLX 840 4000K p/t kpl. 7,00  

26. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0502-01 Oprawy oświetleniowe LED 16W PLX 840 4000K kpl. 16,00  

27. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0502-01 Oprawy oświetleniowe LED 18W 4000K plafon kpl. 4,00  

28. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0502-03 Oprawy oświetleniowe LED 29W PLX 840 4000K kpl. 38,00  

29. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0502-03 Oprawy oświetleniowe LED 46W PLX 840 4000K kpl. 1,00  

30. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0502-01 Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne z piktogramem LED 4x1W z modułem awaryjnym kpl. 27,00  

31. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0502-02 Oprawy oświetleniowe awaryjne 4x1W z modułem awaryjnym - przeznaczone do niskich temperatur kpl. 4,00  

32. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0502-01 Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne LED 3x1W z modułem awaryjnym kpl. 24,00  

33. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0502-01 Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne LED 4x1W z modułem awaryjnym kpl. 8,00  

34. 3.3.2. 5.3.2. 
KNR AL-01 0108-02 analogia Dostawa i montaż czujki ruch - zasięg działania 5 m szt. 30,00  

35. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0306-02 Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 33,00  

36. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0306-03 Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 27,00  
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37. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0306-03 Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - łącznik schodowy szt. 6,00  

38. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0306-02 Przycisk dzwonkowy szt. 9,00  

39. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0301-11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 

szt. 106,00  

40. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0302-05 Puszki instalacyjne podtynkowe szt. 106,00  

41. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 1203-01 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce szt.żył 300,00  

42. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0308-01 Gniazda instalacyjne pojedyncze szt. 38,00  

43. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0308-01 Gniazda instalacyjne podwójne szt. 91,00  

44. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0308-01 Gniazda instalacyjne pojedyńcze IP44 szt. 51,00  

45. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0308-01 Gniazda 3 fazowe IP44 szt. 1,00  

46. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0301-11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 

szt. 249,00  

47. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0302-05 Puszki instalacyjne podtynkowe szt. 329,00  

48. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 1203-01 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce szt.żył 1020,00  

POMIARY 
49. 3.3.2. 5.3.2. 

KNNR 5 1305-01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. 27,00  
50. 3.3.2. 5.3.2. 

KNNR 5 1305-02 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób. 81,00  
51. 3.3.2. 5.3.2. 

KNNR 5 1303-01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 17,00  
52. 3.3.2. 5.3.2. 

KNNR 5 1303-02 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) pomiar 40,00  
53. 3.3.2. 5.3.2. 

KNNR 5 1303-03 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1,00  
54. 3.3.2. 5.3.2. 

KNNR 5 1303-04 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) pomiar 3,00  
55. 3.3.2. 5.3.2. 

KNR 13-21 0301-03 Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku kpl.pom. 17,00  
56. 3.3.2. 5.3.2. 

KNR 13-21 0301-04 Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym samym stanowisku kpl.pom. 40,00  
INSTALACJA ODDYMIANIA 
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57. 3.3.2. 5.3.2. 
KNR 5-06 1602-09 Dostawa i montaż. Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP z podłączeniem - AKKU Typ 4 Akumulator 12V/12Ah szt. 1,00  

58. 3.3.2. 5.3.2. 
KNR 5-06 1602-09 Dostawa i montaż. Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP z podłączeniem - panel liniowy LE 513 szt. 1,00  

59. 3.3.2. 5.3.2. 
KNR 5-06 1602-09 Dostawa i montaż. Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP z podłączeniem - panel grupowy GE 628 V2 szt. 2,00  

60. 3.3.2. 5.3.2. 
KNR 5-06 1602-09 Dostawa i montaż. Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP z podłączeniem - przekaźnik NO/NC na szynę Omega TR 43-K szt. 1,00  

61. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0301-02 Dostawa i montaż. Puszka rozgałeźna przewodów 3x3 PP-BXm Typ 3 szt. 3,00  

62. 3.3.2. 5.3.2. 
KNR AL-01 0113-09 Dostawa i montaż. Moduł kolejności włączania FS 41 szt. 1,00  

63. 3.3.2. 5.3.2. 
KNR 5-06 1602-09 Dostawa i montaż. Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP z podłączeniem - przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej RT 45 

szt. 5,00  

64. 3.3.2. 5.3.2. 
KNR 5-06 1602-09 Dostawa i montaż. Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP z podłączeniem - przycisk przewietrzania LT 43 PL szt. 5,00  

65. 3.3.2. 5.3.2. 
TZKNBK XII 0504504-13 analogia Napęd łańcuchowy 24 V KA 34/800 szt. 2,00  

66. 3.3.2. 5.3.2. 
TZKNBK XII 0504504-13 analogia Zestaw konsola RA-KA do montażu na zewnątrz KA-BS050-VFO szt. 2,00  

67. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0201-03 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 4 mm2 wciągane do rur - YDY 4x1 mm2 m 60,00  

68. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0203-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - HTKSH 3x2x0,8 mm2 m 57,00  

69. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0203-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - HDGs 3x2,5 mm2 m 80,00  

70. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0203-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - HDGs 3x1,5 mm2 m 10,00  

71. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0203-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YTKSY 1x4x0,8 mm2 m 32,00  

72. 3.3.2. 5.3.2. 
KNNR 5 0103-05 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m 225,00  
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Załącznik nr 2a do SWZ - po modyfikacji 
 
 
 KOSZTORYS OFERTOWY –zadanie nr 1/1 

 
 Wykonawca robót:   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zadanie:  Remont budynku nr 4 w kompleksie wojskowym  

     przy ul. Jagiełły 11-23 w Grudziądzu. 
budynek zamieszkania zbiorowego na  terenie koszar 

 
   Obiekt:  Budynek nr 4   

 Adres:   86-300 Grudziądz, ul. Jagiełły 11-23 
        Inwestor:  13 Wojskowy Oddział Gospodarczy 

                                 86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 3 
  
 Wykonawca oświadcza, że oferuje termin gwarancji w terminie ……..…… miesięcy od dnia 
protokolarnego odbioru robót   

(należy wpisać liczbę  miesięcy z przedziału 60 do 84 miesięcy)  
  

 
 CENA CAŁKOWITA BRUTTO – ROBOTY BUDOWLANE I SANITARNE – CZĘŚĆ NR 1: ……………………………………zł 
  CENA CAŁKOWITA BRUTTO – ROBOTY ELEKTRYCZNE – CZĘŚĆ NR 2: ……………………………………zł  CENA CAŁKOWITA BRUTTO OFERTY– ROBOTY BUDOWLANE, SANITARNE  I ELEKTRYCZNE– CZĘŚĆ NR 1 I NR 2 OGÓŁEM:   ……………………………………zł 
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                  ROBOTY BUDOWLANE – CZĘŚĆ NR 1 
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RAWA STRONA - PARTER, I PIĘTRO, II PIĘTRO, KLATKA SCHODOWA 
STOLARKA DRZWIOWA 

1. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych lub stalowych wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych szt. 28,00   
2. Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla belek stalowych gniazd 56,00   
3. 

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami m3 3,96   

4. 
Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M24 m2 33,60   

5. Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża Ytong 1,80m (drzwi ppoż korytarz w ścianach nowomurowanych) 
m 10,80   

6. Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża Ytong 1,50 (drzwi ppoż korytarz w ścianach nowomurowanych) 
m 42,00   

7. Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - EI30 wraz z samozamykaczem (drzwi kompletne) 1,40x2,00m- 6szt. m2 16,80   
8. Montaż drzwi drewniane ppoż. do sal żołnierskich EI30 oraz sali wykładowej - drzwi kompletne wraz z ościeżnicą, samozamykaczem i montażem odbojnicy 1,00x2,00m – 20szt. 

m2 40,00   
9. Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi klasy min 3, stalowe, serwerownia 1,00x2,00 – 1 szt. m2 2,00   
10. Montaż drzwi drewniane ppoż. do pomieszczeń tech. EI30 - drzwi kompletne wraz z ościeżnicą, samozamykaczem i montażem odbojnicy 0,90x2,00m – 5szt. 

m2 9,00   
11. 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km m3 4,10   
12. 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 m3 4,10   
13. 

Utylizacja odpadów budowlanych, gruzu m3 0,54   
14. Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych - drzwi i ościeżnic szt. 28,00   

PARTER – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
15. Demontaż oraz późniejszy ponowny montaż grzejników stalowych (demontaż w celu wykonania tynków i malowania) kpl. 20,00   
16. 

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 74,65   
17. 

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2 273,38   
18. Zerwanie cokolika cementowego m 81,26   
19. 

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - (skucie nierówności pod cokoliki z wywiniętej wykładziny oraz ewentualne nierówności posadzki) 
m2 15,00   

20. Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - skucie do 5 cm posadzki cementowej lub/ i lastrykowej m2 273,38   
21. 

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 m2 188,90   
22. Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 

m2 52,88   
23. 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km m3 24,98   
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24. 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 m3 24,98   
25. 

Utylizacja gruzu i innych odpadów m3 24,98   
PARTER - POSADZKI 

26. 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko m2 273,37   

27. 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 m2 273,37   

28. 
(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykładzinę 

m2 265,38   
29. 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - pod wykładzinę Krotność = 5 
m2 265,38   

30. (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome m2 348,02   
31. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2 278,65   
32. Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwy progowe m 8,00   
33. Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża m2 82,64   
34. Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2 82,64   
35. Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m 77,26   

PARTER- ŚCIANY 
36. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 m2 932,10   
37. Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2 212,23   
38. Spięcie pęknięć w murach za pomocą kotwy spiralnej spinającej fi 8mm i dł. do 100 cm szt. 85,00   
39. 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe m2 946,05   
40. 

Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych m2 946,05   
41. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania m2 946,05   
42. 

Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów szt. 8,00   
43. Wymiana kratek wentylacyjnych - kratki o wymiarach 14x21cm szt. 8,00   

PARTER - SUFIT 
44. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 m2 282,11   
45. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach - siatka kompozytowa z włókna szklanego fi 2mm m2 53,90   
46. Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach m2 53,90   
47. (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome m2 282,11   
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48. Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych m2 282,11   
49. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania m2 282,11   
50. Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi m2 99,60   

I PIĘTRO – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
51. Demontaż oraz późniejszy ponowny montaż grzejników stalowych (demontaż w celu wykonania tynków i malowania) kpl. 26,00   
52. Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 87,14   
53. Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2 270,87   
54. Zerwanie cokolika cementowego m 81,26   
55. Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - (skucie nierówności pod cokoliki z wywiniętej wykładziny oraz ewentualne nierówności posadzki) 

m2 15,00   
56. Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - skucie do 5 cm posadzki cementowej lub/ i lastrykowej m2 278,86   
57. Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 m2 193,18   
58. Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 

m2 53,90   
59. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km m3 25,82   
60. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 m3 25,82   
61. Utylizacja gruzu i innych odpadów m3 25,82   

I PIĘTRO - POSADZKI 
62. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko m2 278,86   
63. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 m2 278,86   
64. (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykładzinę 

m2 270,87   
65. (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - pod wykładzinę Krotność = 5 

m2 270,87   
66. (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome m2 358,01   
67. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2 284,41   
68. Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwy progowe m 8,00   
69. Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża m2 87,14   
70. Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2 87,14   
71. Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m 81,26   

I PIĘTRO- ŚCIANY 
72. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 m2 964,34   
73. Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2 212,23   
74. Spięcie pęknięć w murach za pomocą kotwy spiralnej spinającej fi 8mm i dł. do 100 cm szt. 85,00   
75. (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe m2 978,29   
76. Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych m2 978,29   
77. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania m2 978,29   
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78. Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów szt. 8,00   
79. Wymiana kratek wentylacyjnych - kratki o wymiarach 14x21cm szt. 8,00   

I PIĘTRO - SUFIT 
80. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 m2 258,41   
81. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach - siatka kompozytowa z włókna szklanego fi 2mm m2 53,90   
82. Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach m2 53,90   
83. (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome m2 258,41   
84. Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych m2 258,41   
85. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania m2 258,41   
86. Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi m2 99,60   

II PIĘTRO – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
87. Demontaż oraz późniejszy ponowny montaż grzejników stalowych (demontaż w celu wykonania tynków i malowania) kpl. 26,00   
88. Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 87,14   
89. Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2 278,86   
90. Zerwanie cokolika cementowego m 81,26   
91. Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - (skucie nierówności pod cokoliki z wywiniętej wykładziny oraz ewentualne nierówności posadzki) 

m2 15,00   
92. Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - skucie do 5 cm posadzki cementowej lub/ i lastrykowej m2 278,86   
93. Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 m2 190,39   
94. Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 

m2 53,90   
95. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km m3 25,76   
96. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 m3 25,76   
97. Utylizacja gruzu i innych odpadów m3 25,76   

II PIĘTRO - POSADZKI 
98. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko m2 278,86   
99. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 m2 278,86   
100. (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykładzinę 

m2 270,87   
101. (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - pod wykładzinę Krotność = 5 

m2 270,87   
102. (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome m2 358,01   
103. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2 284,41   
104. Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwy progowe m 8,00   
105. Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża m2 87,14   
106. Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2 87,14   
107. Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m 81,26   
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II PIĘTRO - ŚCIANY 
108. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 m2 964,34   
109. Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2 212,23   
110. Spięcie pęknięć w murach za pomocą kotwy spiralnej spinającej fi 8mm i dł. do 100 cm szt. 85,00   
111. (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe m2 978,29   
112. Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych m2 978,29   
113. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania m2 978,29   
114. Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów szt. 8,00   
115. Wymiana kratek wentylacyjnych - kratki o wymiarach 14x21cm szt. 8,00   

II PIĘTRO - SUFIT 
116. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 m2 258,41   
117. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach - siatka kompozytowa z włókna szklanego fi 2mm m2 53,90   
118. Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach m2 53,90   
119. (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome m2 258,41   
120. Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych m2 258,41   
121. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania m2 258,41   
122. Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi m2 99,60   

KLATKA SCHODOWA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
123. Demontaż oraz późniejszy ponowny montaż grzejników stalowych (demontaż w celu wykonania tynków i malowania) kpl. 4,00   
124. Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 101,83   
125. Zerwanie cokolika cementowego m 95,45   
126. Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 m2 28,27   
127. Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 

m2 10,88   
128. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km m3 5,69   
129. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 m3 5,69   
130. Utylizacja gruzu i innych odpadów m3 5,69   

KLATKA SCHODOWA - POSADZKI 
131. (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome m2 101,78   
132. Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża m2 101,78   
133. Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną m2 101,78   
134. Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek m 88,85   

KLATKA SCHODOWA - ŚCIANY 
135. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 m2 260,76   
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136. 
Tynki renowacyjne gr. 4,0 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich wewnętrznych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - wykonywane mechanicznie 

m2 28,27 
  

137. Spięcie pęknięć w murach za pomocą kotwy spiralnej spinającej fi 6mm i dł. do 30 cm szt. 10,00   
138. (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe m2 260,76   
139. Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych m2 260,76   
140. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania m2 260,76   

KLATKA SCHODOWA - SUFIT 
141. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 m2 109,00   
142. Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze m 15,00   
143. Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm m2 8,82   
144. (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome m2 109,00   
145. Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach m2 10,90   
146. Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych m2 109,00   
147. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania m2 109,00   

KLATKA SCHODOWA- BALUSTRADA 
148. Demontaż oraz późniejszy montaż balustrady schodowej (balustrada do demontażu w celu oczyszczenia oraz przerobienia do odpowiedniej wysokości) 

m 24,20   
149. Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni A) m2 26,62   
150. Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - podniesienie balustrady do 1,10 m m 24,20   
151. Wymiana odcinków prostych ponad 1.0 m poręczy schodowych z drewna twardego m 24,20   
152. Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2 26,62   
REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH, NAPRAWA ŚWIETLIKÓW OKIENNYCH I ŚCIANY 

ZEWNĘTRZNEJ WYMIANA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ 
STOLARKA DRZWIOWA - PIWNICA 

153. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych lub stalowych wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych szt. 52,00   
154. Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2 4,45   
155. Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla belek stalowych gniazd 8,00   
156. Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m2 2,13   
157. Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 

m3 2,30   
158. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm m 12,00   
159. Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami m3 12,04   
160. Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych - L150 m 38,00   
161. Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych - L180 m 10,00   

162. 
Montaż drzwi stalowych pełnych wraz z osadzeniem ościeżnicy - drzwi stalowe techniczne wewnętrzne, klamka ze stali nierdzewnej, stopka zabezpieczająca skrzydło oraz zestaw do plombowania, wyposażone w dwa zamki, kolor szary jasny, drzwi z przylgą, wymiar 90x200cm bezprogowe 17szt. 

m2 30,60 
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163. 
Montaż drzwi stalowych pełnych wraz z osadzeniem ościeżnicy - drzwi stalowe przeciwpożarowe EI30 (kompletne), klamka ze stali nierdzewnej, stopka zabezpieczająca skrzydło, samozamykacz oraz zestaw do plombowania, kolor szary jasny, wymiar 90x200cm próg opuszczany 1 szt. 

m2 1,80 
  

164. 
Montaż drzwi stalowych wraz z osadzeniem ościeżnicy - drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 30, dwuskrzydłowe, oszklone w górnej części, kompletne wraz z ościeżnicą , klamka ze stali nierdzewnej, samozamykacz, kolor szary jasny, stopka zabezpieczająca skrzydło, wymiar 140x200cm próg opuszczany 4 szt. 

m2 11,20 
  

165. 
Montaż drzwi stalowych zewnętrznych wraz z osadzeniem ościeżnicy -drzwi stalowe zewnętrzne pełne, dwuskrzydłowe, kompletne wraz z ościeżnicą , klamka ze stali nierdzewnej, zestaw do plombowania, kolor brązowy, stopka zabezpieczająca skrzydło, wymiar 120X200cm, wyposażone w próg oraz zabezpieczenie przed zaciekaniem wody opadowej 1 szt. 

m2 2,40 
  

166. 
Montaż drzwi stalowych zewnętrznych wraz z osadzeniem ościeżnicy - drzwi stalowe zewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe kompletne wraz z ościeżnicą , klamka ze stali nierdzewnej, kolor brązowy, stopka zabezpieczająca skrzydło, wymiar 90x200cm wyposażone dodatkowo w próg 1szt. 

m2 1,80 
  

167. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km m3 7,32   
168. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 m3 7,32   
169. Utylizacja odpadów budowlanych, gruzu, drzwi, ościeżnice (drewniane) m3 7,32   
170. Załadunek i wywóz złomu t 0,25   

PIWNICA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 
171. Demontaż oraz późniejszy ponowny montaż grzejników stalowych (demontaż w celu wykonania tynków i malowania) kpl. 44,00   
172. Demontaż wentylatora wraz z załadunkiem i wywozem do magazynu Infrastruktury -przy ul. A. Walentynowicz 15 w Grudziądzu kpl. 2,00   
173. Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm m 59,70   
174. Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka kpl. 4,00   
175. Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar kpl. 2,00   
176. Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową kpl. 4,00   
177. Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej bez korkowanie wylotów szt. 4,00   
178. Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie m 65,00   
179. Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie m 30,00   
180. Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku m 16,30   
181. Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm m 228,00   
182. Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 40-50 mm m 100,00   
183. Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 163,85   
184. Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 36,65   
185. Demontaż boazerii drewnianej z listew i płyt wraz z rusztem m2 51,90   
186. Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg.- rozbiórka ścianki z luksferów m2 3,87   
187. Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm m 287,88   
188. Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 m2 1579,1

3   
189. Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 

m2 749,82   
190. Zerwanie cokolika cementowego m 109,90   
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191. Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2 141,83   
192. Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2 122,10   
193. Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki m2 39,29   
194. Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3 34,24   
195. Rozebranie mechaniczne podłoża z betonu - łączna grubość posadzki 20 cm m3 139,38   
196. Odspojenie gruntu na głębokość 30 cm m3 174,23   
197. Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi oraz załadowanie na samochody m3 313,61   
198. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km m3 258,65   
199. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km m3 174,23   
200. Utylizacja gruzu, wykładzin i innych pozostałych odpadów m3 258,65   
201. Utylizacja gruntu (piasek) m3 174,23   
202. Załadunek i wywóz złomu t 3,00   

PIWNICA - POSADZKI 
203. Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych m2 252,13   
204. Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania m2 252,13   
205. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie - kat.gr.I-IV m2 696,91   
206. Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubość warstwy po zagęszczeniu m2 739,32   
207. Podkłady betonowe na podł. gruntowym - C12/C15 m3 73,93   
208. Izolacje przeciwwilgoc. i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe - 0,5 x 2 warstwy klejone na zakład m2 739,32   
209. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm m2 739,32   
210. Izolacje przeciwwilgoc. i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe - 0,2 jedna warstwa m2 739,32   
211. Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko m2 739,32   
212. Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm - łączna grubość posadzki 8 cm gdzie wykończenie na gładko (wszystkie pomieszczenia za wyjątkiem korytarzy) Krotność = 3 

m2 581,18   
213. Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm - łączna grubość posadzki gdzie wykończenie płytkami podłogowymi (korytarze) m2 158,14   
214. Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 4 oczka 15x15cm m2 1478,6

4   
215. Dylatacje obwodowe z pianki poliuretanowej gr. 0,5 cm i wysokości około 10 cm m 565,45   
216. Przecinanie podłoży betonowych szerokości 5 mm na głębokość 5 cm m 60,60   
217. Oczyszczenie, gruntowanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych m 60,60   
218. (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome m2 158,14   
219. Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2 158,14   
220. Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm m 135,60   

PIWNICA- ŚCIANY 
221. Zabezpieczenie okien folią m2 68,00   
222. Oczyszczenie, odpylenie ścian z kurzu i pozostałości tynku m2 1665,4

9   
223. Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2 533,35   
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224. Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach m2 533,35   
225. Odsalanie murów środkiem chemicznym m2 758,34   
226. Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania m2 758,34   

227. 
Wykonanie tynku renowacyjne (metodą natrysku o łącznej gr. 4,0 cm na ościeżach szer. do 30cm. Wykonanie warstwy szczepnej gr. około 0,5cm, następnie wykonanie warstwy podkładowej gr. około 1,5cm oraz warstwy tynku właściwego gr. około 2,0cm - ściany zewnętrzne - wszystkie roboty dotyczące tynku renowacyjnego należy wykonać w technologii danego producenta zgodnie z zaleceniami i przepisami. 

m2 86,36 
  

228. 
Wykonanie tynku renowacyjne (metodą natrysku o łącznej gr. 4,0 cm na ścianach z cegieł. Wykonanie warstwy szczepnej gr. około 0,5cm, następnie wykonanie warstwy podkładowej gr. około 1,5cm oraz warstwy tynku właściwego gr. około 2,0cm - ściany zewnętrzne - wszystkie roboty dotyczące tynku renowacyjnego należy wykonać w technologii danego producenta zgodnie z zaleceniami i przepisami. 

m2 471,98 
  

229. 
Wykonanie tynku renowacyjne (metodą natrysku o łącznej gr. 2,5 cm na ścianach z cegieł. Wykonanie warstwy szczepnej gr. około 0,5cm, następnie wykonanie warstwy podkładowej gr. około 1,0 cm oraz warstwy tynku właściwego gr. około 1,0cm - ściany wewnętrzne - wszystkie roboty dotyczące tynku renowacyjnego należy wykonać w technologii danego producenta zgodnie z zaleceniami i przepisami. 

m2 362,25 
  

230. Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm cementowe zatarte m2 741,50   
231. Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone m2 741,50   
232. Jednokrotne gładzie szpachlówka do tynków renowacyjnych wykonywane na ścianach i ościeżach wraz z zabezpieczeniem narożników listwami aluminiowymi 

m2 920,59   
233. (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome m2 1665,4

9   
234. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania m2 1665,4

9   
235. Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach 14x21cm szt. 18,00   

PIWNICA - SUFIT 
236. Oczyszczenie, odpylenie sufitów z kurzu i pozostałości tynku m2 749,82   
237. Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania m2 149,96   
238. Miniowanie elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 m2 56,06   
239. Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm cementowe zatarte m2 749,82   
240. Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone m2 749,82   
241. Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach m2 64,80   
242. Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach Uwaga! zastosować płyty ogniochronne gr. 15 mm 

m2 64,80   
243. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach m2 64,80   
244. (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome m2 814,62   
245. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania m2 814,62   

ODTWORZENIE ŚWIETLIKÓW OKIENNYCH 
246. Demontaż krat piwnicznych pomostowych szt. 5,00   
247. Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok. do 1.5 m w gr.kat. III m3 16,80   
248. Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu m3 1,44   
249. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie - kat.gr.I-IV m2 5,04   
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250. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie - kat.gr.I-IV m2 5,04   
251. Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu m2 5,04   
252. Podkłady betonowe na podł.gruntowym - C12/C15 m3 0,76   
253. Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 50-65 mm m 4,55   
254. Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. z gotowego kruszywa. m3 0,04   
255. Wymurowanie świetlików okien cegłą kanalizacyjna gr. 1 cegły. m3 3,86   
256. Tynki wewnętrzne pocienione grubości 8 mm kat. III na ścianach z elementach wielkoblokowych wykonywane ręcznie m2 13,97   
257. Wykonanie izolacji mikrozaprawą uszczelniającą - murowane naświetla o łącznej grubości nie przekraczającej 4 mm m2 17,47   
258. Jednowarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem m2 13,97   
259. Wykończenie murowanych ścianek naświetli betonem C12/15 wyprofilowanych na półokrągło - czapki murów m3 0,51   
260. Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II m3 16,80   
261. Montaż krat piwnicznych pomostowych, ocynkowanych, kraty łukowe wymiar przybliżony 55x120cm - UWAGA: należy odtworzyć istniejące naświetla do każdego okna należy podjeść indywidualnie 

szt. 7,00   
262. Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych - gruz m3 1,69   

NAPRAWA ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ 
263. Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku m 3,20   
264. Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m 30,50   
265. Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt. 1,00   
266. Demontaż puszek instalacyjnych elektrycznych oraz włączników instalacyjnych natynkowych szt. 4,00   
267. Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej m 3,50   
268. Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok. do 1.5 m w gr.kat. III m3 0,25   
269. Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 m2 50,50   
270. Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2 50,50   
271. Zabezpieczenie okien folią m2 8,00   
272. Oczyszczenie, odpylenie ścian z kurzu i pozostałości tynku m2 50,50   
273. Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m2 5,40   
274. Uzupełnienie cegłami klinkierowymi ścian lub ścianek o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 

m2 5,40   
275. Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych m2 61,25   
276. Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona- fugowanie zaprawą trasową m2 61,25   
277. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie - kat.gr.I-IV m2 8,75   
278. Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku m2 8,75   
279. Wykonanie hydrofobizacji powierzchni ceglanej m2 61,25   
280. Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych - gruz m3 1,52   

WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ 
281. Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych m3 0,38   
282. Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III m3 62,75   
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Lp. Opis robót j.m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
NETTO 

(dwa miejsca 
po przecinku) 

Wartość 
elementu  

w zł NETTO  
(dwa miejsca po 

przecinku) 
kolumna nr 4 x 

5 
1 2 3 4 5 6 
283. Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) 

m2 80,50   
284. Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III m3 62,75   
285. Przebicia przez ściany z cegły grubości 1 cegły szt. 4,00   
286. Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych m 37,50   
287. Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych m 15,00   
288. Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych m 32,50   
289. Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt. 2,00   
290. Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm szt. 2,00   
291. Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę m 2,00   
292. Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie m 9,00   
293. Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm m2 4,50   
294. Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 0,08   
295. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 2,00   
296. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm m2 4,50   
297. Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 26-75 pojazdów na godzinę 

m2 4,50   
298. Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 26-75 pojazdów na godzinę Krotność = 6 

m2 4,50   
299. Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o grubości 6 cm m2 4,50   
300. Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna o grubości 4 cm m2 4,50   
301. Podkłady betonowe na podł. gruntowym - C12/C15 m3 0,38   
302. Wywóz i utylizacja gruzu m3 2,18   

WYMIANA ODCINKÓW RUR INSTALACJI WODNEJ 
303. Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt. 8,00   
304. Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 

m 94,50   
305. Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 

m 94,00   
306. Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm szt. 4,00   
307. Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 50 mm szt. 4,00   
308. Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) m 188,50   
309. Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) m 188,50   
310. Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowej. m 188,50   
311. Bakteriologiczne badanie wody szt. 2,00   

Razem wartość kosztorysowa (netto):   
Podatek VAT w %: ………….%  

Ogółem wartość robót – cena całkowita (brutto):   
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Lp. Opis robót j.m. Ilość 
Cena jednostkowa NETTO (dwa miejsca po przecinku) 

Wartość elementu  w zł NETTO  (dwa miejsca po przecinku) kolumna nr 4 x 5 
1 2 3 4 5 6 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA  - PARTER, I PIĘTRO, II PIĘTRO –PRAWA STRONA ORAZ CAŁOŚĆ PIWNICA 
ROBOTY DEMONTAŻOWE 

1.  Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt. 3,00   
2.  Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m 600,00   
3.  Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 

szt. 79,00   
4.  Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 szt. 75,00   
5.  Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 3 + 0 szt. 11,00   
6.  Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt. 176,00   

ROBOTY BUDOWLANE 
7.  Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły otw. 74,00   
8.  Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m 23,00   
9.  Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł m 23,00   
10.  Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 40 mm otw. 50,00   
11.  Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 850,00   
12.  Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 2,13   
13.  Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 850,00   

KABLE 
14.  Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewód YDYżo 5x6 mm2 z istniejącej Tp (tablica piwnica) do nowej TR1 

m 37,00   
15.  Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewód YDYżo 5x6 mm2 z TP1 do TP2. m 60,00   

ROZDZIELNICE 
16.  Rozdzielnia TP z wyposażeniem szt. 1,00   
17.  Rozdzielnia TP 1 z wyposażeniem szt. 1,00   
18.  Rozdzielnia TP 2 z wyposażeniem szt. 1,00   

18a. Rozdzielnia TR-1 piwnica z wyposażeniem szt. 1,00   
INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZD 

19.  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YDY -450/750 V 3x1,5 mm2 
m 7900,00   

20.  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YDY -450/750 V 3x2,5 mm2 
m 4900,00   

21.  Oprawy oświetleniowe LED 24W PLX 830 4000K kpl. 93,00   
22.  Oprawy oświetleniowe LED 32W PLX 840 4000K n/t kpl. 25,00   
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23.  Oprawy oświetleniowe LED 52W PLX 840 4000K kpl. 1,00   

Lp. Opis robót j.m. Ilość 
Cena jednostkowa NETTO (dwa miejsca po przecinku) 

Wartość elementu  w zł NETTO  (dwa miejsca po przecinku) kolumna nr 4 x 5 
1 2 3 4 5 6 
24.  Oprawy oświetleniowe LED 24W PLX 840 4000K kpl. 24,00   
25.  Oprawy oświetleniowe LED 32W PLX 840 4000K p/t kpl. 7,00   
26.  Oprawy oświetleniowe LED 16W PLX 840 4000K kpl. 16,00   
27.  Oprawy oświetleniowe LED 18W 4000K plafon kpl. 4,00   
28.  Oprawy oświetleniowe LED 29W PLX 840 4000K kpl. 38,00   
29.  Oprawy oświetleniowe LED 46W PLX 840 4000K kpl. 1,00   
30.  Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne z piktogramem LED 4x1W z modułem awaryjnym kpl. 27,00   
31.  Oprawy oświetleniowe awaryjne 4x1W z modułem awaryjnym - przeznaczone do niskich temperatur kpl. 4,00   
32.  Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne LED 3x1W z modułem awaryjnym kpl. 24,00   
33.  Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne LED 4x1W z modułem awaryjnym kpl. 8,00   
34.  Dostawa i montaż czujki ruch - zasięg działania 5 m szt. 30,00   
35.  Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 33,00   
36.  Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 27,00   
37.  Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - łącznik schodowy szt. 6,00   
38.  Przycisk dzwonkowy szt. 9,00   
39.  Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 

szt. 106,00   
40.  Puszki instalacyjne podtynkowe szt. 106,00   
41.  Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce szt.żył 300,00   
42.  Gniazda instalacyjne pojedyncze szt. 38,00   
43.  Gniazda instalacyjne podwójne szt. 91,00   
44.  Gniazda instalacyjne pojedyncze IP44 szt. 51,00   
45.  Gniazda 3 fazowe IP44 szt. 1,00   
46.  Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 

szt. 249,00   
47.  Puszki instalacyjne podtynkowe szt. 329,00   
48.  Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce szt.żył 1020,00   

POMIARY 
49.  Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. 27,00   
50.  Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób. 81,00   
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51.  Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 17,00   

Lp. Opis robót j.m. Ilość 
Cena jednostkowa NETTO (dwa miejsca po przecinku) 

Wartość elementu  w zł NETTO  (dwa miejsca po przecinku) kolumna nr 4 x 5 
1 2 3 4 5 6 
52.  Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) pomiar 40,00   
53.  Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1,00   
54.  Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) pomiar 3,00   
55.  Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok. na stanowisku kpl.po

m. 
17,00   

56.  Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl. pomiarów dok. na tym samym stanowisku kpl.po
m. 

40,00   
INSTALACJA ODDYMIANIA 

57.  Dostawa i montaż. Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP z podłączeniem - AKKU Typ 4 Akumulator 12V/12Ah szt. 1,00   
58.  Dostawa i montaż. Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP z podłączeniem - panel liniowy LE 513 szt. 1,00   
59.  Dostawa i montaż. Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP z podłączeniem - panel grupowy GE 628 V2 szt. 2,00   
60.  Dostawa i montaż. Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP z podłączeniem - przekaźnik NO/NC na szynę Omega TR 43-K szt. 1,00   
61.  Dostawa i montaż. Puszka rozgałęźna przewodów 3x3 PP-BXm Typ 3 szt. 3,00   
62.  Dostawa i montaż. Moduł kolejności włączania FS 41 szt. 1,00   
63.  Dostawa i montaż. Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP z podłączeniem - przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej RT 45 

szt. 5,00   
64.  Dostawa i montaż. Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP z podłączeniem - przycisk przewietrzania LT 43 PL szt. 5,00   
65.  Napęd łańcuchowy 24 V KA 34/800 szt. 2,00   
66.  Zestaw konsola RA-KA do montażu na zewnątrz KA-BS050-VFO szt. 2,00   
67.  Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 4 mm2 wciągane do rur - YDY 4x1 mm2 m 60,00   
68.  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - HTKSH 3x2x0,8 mm2 m 57,00   
69.  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - HDGs 3x2,5 mm2 m 80,00   
70.  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - HDGs 3x1,5 mm2 m 10,00   
71.  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YTKSY 1x4x0,8 mm2 m 32,00   
72.  Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m 225,00   

 
Razem wartość kosztorysowa (netto):  

Podatek VAT w %: ………….% 
Ogółem wartość robót – cena całkowita (brutto):  


