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Tabela elementów scalonych

Razem
Uproszczo

ne
ZKpSprzętMateriałyRobociznaNazwaLp.

Remont łazienek w
pokojach 11 i 12

1

Remont pomieszczeń
wewnątrz budynku

2

Wywozy3

Remont pomieszczeń
wewnątrz budynku

4

Wymiana grzejników w
instalacji centralnego
ogrzewania

5

Wymiana kabla
zasilającego budynek

6

Zakup i montaż
urządzenia do klimatyzacji
w pomieszczeniach
1,2,3,5

7

Prace projektowe7.1

Instalacja Klimatyzacji i
dostawy

7.2

Dostawa urządzeń
zewnętrznych

7.2.1

Dostawa urządzeń
wewnętrznych

7.2.2

Dostawa akcesorii7.2.3

Montaże instalacji i
uruchomienia

7.3

Rurociągi miedziane7.3.1

Rurociągi skroplin7.3.2

Prace elektryczne7.3.3

Uruchomienia7.4

Prace budowlane7.5

Kosztorys netto

VAT 8%

Kosztorys brutto

Słownie:
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Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
KOSZTORYS: Roboty remontowo budowlane w pomieszczeniach i pokojach mieszkalnych.

Remont łazienek w pokojach 11 i 121

2,000kplWymiana brodzików natryskowych z tworzywa
sztucznego 900x900 mm

KNNR 8
0217-07

1
d.1

2,000kplWymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"KNNR 8
0218-03

2
d.1

8,000m2Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie -
skucie analogia

KNNR 2
0803-01

3
d.1

8,000m2Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawieKNNR 2
0803-01

4
d.1

4,000szt.Wymiana zaworu ze złączką do węża o śr. 15-20 mmKNR-W 4-02
0128-02

5
d.1

2,000kplWymiana umywalki porcelanowej z syfonem bez
wspornika

KSNR 8
0216-02

6
d.1

8,000szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji
wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr.
nominalnej 25 mm

KNNR 4
0132-03

7
d.1

5,000szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji
wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr.
nominalnej 32 mm

KNNR 4
0132-04

8
d.1

8,000szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z
tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o
śr. zewnętrznej 20 mm

KNNR 4
0116-01

9
d.1

5,000szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z
tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o
śr. zewnętrznej 25 mm

KNNR 4
0116-02

10
d.1

Razem dział: Remont łazienek w pokojach 11 i 12

Remont pomieszczeń wewnątrz budynku2

23,000m2Odbicie tynków z zaprawy cementowej z murów z
cegły gotyckiej

KNR 19-01
0703-02

11
d.2

23,000m2Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania
dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2

KNR 19-01
0643-05

12
d.2

10,000m2Skasowanie wykwitów (zacieków)KNR 4-01
1202-07

13
d.2

25 * 2 =
50,000

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
o powierzchni podłogi ponad 5 m2

KNR 4-01
1202-09

14
d.2

50,000m2Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na
ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych

KNR 2-02
0815-04

15
d.2

127,000m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych

KNR 19-01
1305-02
analogia

16
d.2

5,000kplWyniesienie i wniesienie mebliwycena
własna

17
d.2

300,000m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

18
d.2

Razem dział: Remont pomieszczeń wewnątrz budynku

Wywozy3

8,100m3Usunięcie z budynku gruzuKNR 19-01
0116-04

19
d.3

8,100m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

KNR 4-01
0108-11

20
d.3

8,100m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km - 15
km

KNR 4-01
0108-12

21
d.3

8,1 * 1,6 =
12,960

tKoszt składowania materiałów z rozbiórki na
wysypisku

Wycena
własna

22
d.3

Razem dział: Wywozy
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Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
Remont pomieszczeń wewnątrz budynku4

23,000m2Ręczne rozebranie muru z cegły o grub. 1/4 ceg.na
zapr. cementowej

TZKNBK IV -
538

23
d.4

10,000m2Ręczne rozebranie muru z cegły o grub. 1/2 ceg.na
zapr. cementowej

TZKNBK IV -
541

24
d.4

7,800m2Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo -
kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
słupów, jednowarstwowa 50 - 01 Oddzielne pasy
szer.do 30 cm. - rozbiórka obudowy

KNR 0-14
2011-01

KNR 2-02
r.20 z.sz. 5.3.

analogia

25
d.4

2,500m2Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach na
zaprawie cementowo-wapiennej o gr. 1/2 cegły

KNR 19-01
0346-02

26
d.4

2,000szt.Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0
m2

KNR 19-01
0358-03

27
d.4

2,500m2Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. ponad
2,0 m2

KNR 19-01
0358-04

28
d.4

16,000m2Rozebranie wykładziny ściennej z płytekKNR 19-01
0934-06

29
d.4

2 * 1,8 +
2,5 = 6,100

m2Osadzenie ościeżnic metalowych w ścianach
murowanych; otwory o pow. do 2,0 m2

KNR 19-01
0345-01

30
d.4

3,000szt.Dostawa ościeżnic stalowych "90"wycena
własna

31
d.4

2 * 1,8 =
3,600

m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne
pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykończone

KNR 2-02
1017-02

32
d.4

2,5 * 1,1 =
2,750

m2Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne, wejściowe
wzmocnione fabrycznie wykończone z naświetlem
drewniane lub metalowe ocieplone, z elektro-ryglem i
samozamykaczem

KNR 2-02
1019-08
analogia

33
d.4

14,6 / 2 =
7,300

m2Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub
cem.-wap.na ścianach ceram.o pow.do 5 m2

TZKNBK VIII
07-30

34
d.4

(1,1 +
2,05) * 2 +
(1,0 + 2,05

* 2) * 2 =
16,500

mWykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III na
ościeżach i bruzdach instalacyjnych z zaprawy
cementowo-wapiennej o szer. do 30 cm

KNR 19-01
0711-02

35
d.4

12,000m2Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym jednowarstwo 75-01

KNR-W 2-02
2003-02

36
d.4

14,000m2Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na
stropach, na rusztach metalowych pojedynczych
podwieszonych

KNR-W 2-02
2006-01

37
d.4

17,200m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w
systemie. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki
uszczelniającej np. CL 50 i CL 51 Gruntowanie
podłoża

ZKNR C-1
0309-01

38
d.4

17,200m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w
systemie. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki
uszczelniającej np. CL 51 na powierzchni poziomej

ZKNR C-1
0309-04

39
d.4

18,000m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w
systemie. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki
uszczelniającej np.CL 51 na powierzchni pionowej

ZKNR C-1
0309-05

40
d.4

28,000m2Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25 x 20 cm -
na klej

KNR 0-12
0829-03

41
d.4

13,500m2Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie
cementowej

KNR 19-01
0927-06

42
d.4

13,500m2(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

NNRNKB
202 1130-02

43
d.4

13,500m2Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez
warstwy izolacyjnej rulonowe Winigam

KNR 19-01
0907-06
analogia

44
d.4

13,500m2Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych

KNR 19-01
0907-09

45
d.4
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Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
13,500m2Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez

warstwy izolacyjnej rulonowe Winigam
KNR 19-01

0907-06
analogia

46
d.4

18,000m2Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznychKNR 401-08-
18-05-00

47
d.4

18,000m2(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

NNRNKB
202 1130-02

48
d.4

18,000m2Posadzka z wykładziny rulonowej dywanowe gr. 6,2
mm igłowana  - klejona do podłoża w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 , klasa
użytkowa 33, trudnozapalność Cfl-S1, absorcja
akustyczna 19dB

KNR 202-11-
13-02-01

49
d.4

16,500m2Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm,
układanych metodą kombinowaną Układanie w
"karo".

KNR 0-12
1118-04 z.sz.

5.3.d

50
d.4

4,000szt.Wymiana elementów podłóg  - wymiana listew
progowych aluminiowych

KNR 4-01
0411-08
analogia

51
d.4

14,000m2Skasowanie wykwitów (zacieków)KNR 4-01
1202-07

52
d.4

42,000m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
o powierzchni podłogi ponad 5 m2

KNR 4-01
1202-09

53
d.4

2,8 * 1,35
+ 2,4 * 2,5

= 9,780

m2Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z
tynków ścian

KNR 19-01
1310-01

54
d.4

674 * 40%
= 269,600

m2Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na
ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych

KNR 2-02
0815-04

55
d.4

574,000m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych

KNR 19-01
1305-02
analogia

56
d.4

326,000m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych tynków gładkich

KNR 19-01
1305-01

57
d.4

42,000m2Trzykrotne malowanie wysokojakościowe farbą olejną
lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych z
dwukrotnym szpachlowaniem

KNR 19-01
1307-03

58
d.4

8 * 1,8 =
14,400

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki
drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o
pow. do 1,0 m2

KNR 19-01
1308-09

59
d.4

46,000m2Wykonanie ścianki ze szkieletem z łat i folii
oddzielającej remontowane pomieszczenia od
pozostałej części budynku oraz rozbiórka

Wycena
własna

60
d.4

8,000kplWyniesienie i wniesienie mebliwycena
własna

61
d.4

200,000m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

62
d.4

Razem dział: Remont pomieszczeń wewnątrz budynku

Wymiana grzejników w instalacji centralnego ogrzewania5

2,000obie
kt.

Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i
napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji
centralnego ogrzewania w obiektach do 45
piono-pięter

KNR 4-07
z.sz.r3-3.7.b

analogia

63
d.5

2,000kpl.Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego -
obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego -
analogia: grzejnik z demontażu

KNR-W 4-02
0516-02

z.sz.3.2.2.
9906-4

64
d.5

4,000szt.Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr.
nom. 15 mm

KNR 0-35
0215-06

65
d.5

2,000szt.Zestaw podłączeniowy odpowietrznik grzejnikowy +
korek, (zawór termostatyczny+głowica zblokowana z
demontażu)

KNNR 4
0411-02

66
d.5

10,000urz.Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego
ogrzewania (na gorąco)

KNR-W 2-15
0436-01

67
d.5

Razem dział: Wymiana grzejników w instalacji centralnego ogrzewania

Norma Expert  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 4886

- 5 -



Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
Wymiana kabla zasilającego budynek6

30,000mRęczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
gipsie, tynku, gazobetonie

KNR 4-03
1001-04

68
d.6

30,000mZaprawianie bruzd o szer. do 100 mmKNR 4-03
1012-03

69
d.6

30,000mUzupełnienie tynków zwykłych kat. III w bruzdach po
założeniu instalacji elektrycznej o szer. 10 cm

KNR 19-01
0713-01

70
d.6

10,000szt.Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III po
obsadzonych puszkach instalacji elektrycznej na
murach (ścianach)

KNR 19-01
0715-03

71
d.6

20,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył od 50
mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
np. YkY 5x50mm2

KNNR 5
0205-06

72
d.6

15,000prze
w.

Rozciąganie i montaż przyłączy przewodami
nieizolowanymi o przekroju ponad 50 mm2 ręcznie
bez udziału podnośnika samochodowego

KNNR 5
0801-02

73
d.6

2,000szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

KNNR 5
0301-11

74
d.6

2,000szt.Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3
(4)-biegunowy w rozdzielnicach

KNNR 5
0407-04

75
d.6

1,000sztWymiana tablic bezpiecznikowych o pow do 0,5 m2
na podłożu ceglanym z osprzętem ok.10szt.

KNR 403-03-
03-03-00

76
d.6

1,000kmplPomiary instalacji elektrycznejKalkulacja
zakładowa

77
d.6

Razem dział: Wymiana kabla zasilającego budynek

Zakup i montaż urządzenia do klimatyzacji w pomieszczeniach 1,2,3,57

Prace projektowe7.1

1,000sztPrace projektowe całościoweMAT
0000000

78
d.7.1

Razem dział: Prace projektowe

Instalacja Klimatyzacji i dostawy7.2

Dostawa urządzeń zewnętrznych7.2.1

1,000sztAgregat 40 KwMAT
0000000

79
d.7.2.1

Razem dział: Dostawa urządzeń zewnętrznych

Dostawa urządzeń wewnętrznych7.2.2

1,000sztjedn. wewn. 5 kwMAT
0000001

80
d.7.2.2

2,000sztjedn. wewn. 9 kwMAT
0000002

81
d.7.2.2

1,000sztjedn. wewn. 12 kwMAT
0000003

82
d.7.2.2

4,000sztPompka skroplinMAT
9602009+

83
d.7.2.2

Razem dział: Dostawa urządzeń wewnętrznych

Dostawa akcesorii7.2.3

1,000sztRozgałęźnik np.ARBLN01621MAT
0000008

84
d.7.2.3

2,000sztRozgałęźnik np. ARBL054MAT
0000009

85
d.7.2.3

5,000sztSterownik przewodowy do jednostek wewnętrznych
np. PREMTB001 biały

MAT
0000013

86
d.7.2.3

1,000sztModuł Modbus nRTU PMBUSB00Ap.MAT
0000014

87
d.7.2.3

Razem dział: Dostawa akcesorii

Razem dział: Instalacja Klimatyzacji i dostawy

Montaże instalacji i uruchomienia7.3

Rurociągi miedziane7.3.1

4,000metrMontaż listew ściennych z PCV mocowanych do
kołków w cegle

KNR 508-02-
26-03-00

88
d.7.3.1

13,000metrRurociąg miedziany w zwoju na ścianach budynków
niemieszkalnych fi 6

KNR 215-26-
02-01-00

89
d.7.3.1
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Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
11,000metrRurociąg miedziany w zwoju na ścianach budynków

niemieszkalnych fi 10
KNR 215-26-

02-03-00
90

d.7.3.1

4 + 3 + 12
= 19,000

metrRurociąg miedziany w zwoju na ścianach budynków
niemieszkalnych fi 22

KNR 215-26-
02-07-00

91
d.7.3.1

13,000metrRurociąg miedziany w zwoju na ścianach budynków
niemieszkalnych fi 12

KNR 215-26-
02-04-00

92
d.7.3.1

11,000metrRurociąg miedziany w zwoju na ścianach budynków
niemieszkalnych fi 15

KNR 215-26-
02-05-00

93
d.7.3.1

10,000sztPołączenie lutem złączy rur do freonu fi 6KNR 724-02-
40-01-00

94
d.7.3.1

10,000sztPołączenie lutem złączy rur do freonu fi 12KNR 724-02-
40-04-02+

95
d.7.3.1

6,000sztPołączenie lutem złączy rur do freonu fi 15KNR 724-02-
40-05-02+

96
d.7.3.1

Razem dział: Rurociągi miedziane

Rurociągi skroplin7.3.2

20,000metrRurociąg PCV klejony na ścianie murowanej w
budynkach mieszkalnych fi 16

KNR 215-01-
25-01-00

97
d.7.3.2

Razem dział: Rurociągi skroplin

Prace elektryczne7.3.3

40,000metrPrzewód YDY 3x1 układany w gotowych korytkach i
na drabinkach bez mocowania

KNR 508-02-
12-01-03

98
d.7.3.3

40,000metrPrzewód YDY 2x1 układany w gotowych korytkach i
na drabinach z mocowaniem

KNR 508-02-
14-01-00

99
d.7.3.3

5,000sztPodłączenie silników w obudowie normalnej przewód
3-żyłowy Cu do 6 mm2

KNR 508-08-
15-16-00

100
d.7.3.3

2,000sztPodłączenie silników w obudowie specjalnej przewód
3-żyłowy Cu do 6 mm2

KNR 508-08-
16-16-00

101
d.7.3.3

1,000sztWyłącznik nadprąd 3-bieg S 193 C10-20AMAT
7010772

102
d.7.3.3

Razem dział: Prace elektryczne

Razem dział: Montaże instalacji i uruchomienia

Uruchomienia7.4

10,000r-gPraca monteraKNR 724-00-
00-01-00+

103
d.7.4

5,000kgFreon R 410MAT
9602201+

104
d.7.4

Razem dział: Uruchomienia

Prace budowlane7.5

1,000kmplPrace budowlane wykucia i zatynkowaniaMAT
0000000

105
d.7.5

Razem dział: Prace budowlane

Razem dział: Zakup i montaż urządzenia do klimatyzacji w pomieszczeniach 1,2,3,5

Kosztorys netto

VAT 8%

Kosztorys brutto

Norma Expert  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 4886
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Tabela elementów scalonych
	Kosztorys ofertowy
	Remont łazienek w pokojach 11 i 12
	Pozycja: Wymiana brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 900x900 mm
	Pozycja: Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"
	Pozycja: Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie - skucie analogia
	Pozycja: Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie
	Pozycja: Wymiana zaworu ze złączką do węża o śr. 15-20 mm
	Pozycja: Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem bez wspornika
	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm
	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm
	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm
	Działy razem:Razem dział: Remont łazienek w pokojach 11 i 12

	Remont pomieszczeń wewnątrz budynku
	Pozycja: Odbicie tynków z zaprawy cementowej z murów z cegły gotyckiej
	Pozycja: Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2
	Pozycja: Skasowanie wykwitów (zacieków)
	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych
	Pozycja: Wyniesienie i wniesienie mebli
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Działy razem:Razem dział: Remont pomieszczeń wewnątrz budynku

	Wywozy
	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu
	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km - 15 km
	Pozycja: Koszt składowania materiałów z rozbiórki na wysypisku
	Działy razem:Razem dział: Wywozy

	Remont pomieszczeń wewnątrz budynku
	Pozycja: Ręczne rozebranie muru z cegły o grub. 1/4 ceg.na zapr. cementowej
	Pozycja: Ręczne rozebranie muru z cegły o grub. 1/2 ceg.na zapr. cementowej
	Pozycja: Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 Oddzielne pasy szer.do 30 cm. - rozbiórka obudowy
	Pozycja: Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. 1/2 cegły
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. ponad 2,0 m2
	Pozycja: Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
	Pozycja: Osadzenie ościeżnic metalowych w ścianach murowanych; otwory o pow. do 2,0 m2
	Pozycja: Dostawa ościeżnic stalowych "90"
	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone
	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone z naświetlem
drewniane lub metalowe ocieplone, z elektro-ryglem i samozamykaczem
	Pozycja: Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na ścianach ceram.o pow.do 5 m2
	Pozycja: Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III na ościeżach i bruzdach instalacyjnych z zaprawy cementowo-wapiennej o szer. do 30 cm
	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01
	Pozycja: Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej np. CL 50 i CL 51 Gruntowanie podłoża
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej np. CL 51 na powierzchni poziomej
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej np.CL 51 na powierzchni pionowej
	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25 x 20 cm - na klej
	Pozycja: Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe Winigam
	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Pozycja: Posadzka z wykładziny rulonowej dywanowe gr. 6,2 mm igłowana  - klejona do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 , klasa użytkowa 33, trudnozapalność Cfl-S1, absorcja akustyczna 19dB
	Pozycja: Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Układanie w "karo".
	Pozycja: Wymiana elementów podłóg  - wymiana listew progowych aluminiowych
	Pozycja: Skasowanie wykwitów (zacieków)
	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Pozycja: Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian
	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich
	Pozycja: Trzykrotne malowanie wysokojakościowe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o pow. do 1,0 m2
	Pozycja: Wykonanie ścianki ze szkieletem z łat i folii oddzielającej remontowane pomieszczenia od pozostałej części budynku oraz rozbiórka
	Pozycja: Wyniesienie i wniesienie mebli
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Działy razem:Razem dział: Remont pomieszczeń wewnątrz budynku

	Wymiana grzejników w instalacji centralnego ogrzewania

	Pozycja: Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 45 piono-pięter
	Pozycja: Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego - analogia: grzejnik z demontażu
	Pozycja: Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm
	Pozycja: Zestaw podłączeniowy odpowietrznik grzejnikowy + korek, (zawór termostatyczny+głowica zblokowana z demontażu)
	Pozycja: Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
	Działy razem:Razem dział: Wymiana grzejników w instalacji centralnego ogrzewania


	Wymiana kabla zasilającego budynek
	Pozycja: Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie
	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm
	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w bruzdach po założeniu instalacji elektrycznej o szer. 10 cm
	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III po obsadzonych puszkach instalacji elektrycznej na murach (ścianach)
	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył od 50 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie np. YkY 5x50mm2
	Pozycja: Rozciąganie i montaż przyłączy przewodami nieizolowanymi o przekroju ponad 50 mm2 ręcznie bez udziału podnośnika samochodowego
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
	Pozycja: Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
	Pozycja: Wymiana tablic bezpiecznikowych o pow do 0,5 m2 na podłożu ceglanym z osprzętem ok.10szt.
	Pozycja: Pomiary instalacji elektrycznej
	Działy razem:Razem dział: Wymiana kabla zasilającego budynek

	Zakup i montaż urządzenia do klimatyzacji w pomieszczeniach 1,2,3,5
	Prace projektowe
	Pozycja: Prace projektowe całościowe
	Działy razem:Razem dział: Prace projektowe

	Instalacja Klimatyzacji i dostawy
	Dostawa urządzeń zewnętrznych
	Pozycja: Agregat 40 Kw
	Działy razem:Razem dział: Dostawa urządzeń zewnętrznych

	Dostawa urządzeń wewnętrznych
	Pozycja: jedn. wewn. 5 kw
	Pozycja: jedn. wewn. 9 kw
	Pozycja: jedn. wewn. 12 kw
	Pozycja: Pompka skroplin
	Działy razem:Razem dział: Dostawa urządzeń wewnętrznych

	Dostawa akcesorii
	Pozycja: Rozgałęźnik np.ARBLN01621
	Pozycja: Rozgałęźnik np. ARBL054
	Pozycja: Sterownik przewodowy do jednostek wewnętrznych np. PREMTB001 biały
	Pozycja: Moduł Modbus nRTU PMBUSB00Ap.
	Działy razem:Razem dział: Dostawa akcesorii
	Działy razem:Razem dział: Instalacja Klimatyzacji i dostawy

	Montaże instalacji i uruchomienia
	Rurociągi miedziane
	Pozycja: Montaż listew ściennych z PCV mocowanych do kołków w cegle
	Pozycja: Rurociąg miedziany w zwoju na ścianach budynków niemieszkalnych fi 6
	Pozycja: Rurociąg miedziany w zwoju na ścianach budynków niemieszkalnych fi 10
	Pozycja: Rurociąg miedziany w zwoju na ścianach budynków niemieszkalnych fi 22
	Pozycja: Rurociąg miedziany w zwoju na ścianach budynków niemieszkalnych fi 12
	Pozycja: Rurociąg miedziany w zwoju na ścianach budynków niemieszkalnych fi 15
	Pozycja: Połączenie lutem złączy rur do freonu fi 6
	Pozycja: Połączenie lutem złączy rur do freonu fi 12
	Pozycja: Połączenie lutem złączy rur do freonu fi 15
	Działy razem:Razem dział: Rurociągi miedziane

	Rurociągi skroplin
	Pozycja: Rurociąg PCV klejony na ścianie murowanej w budynkach mieszkalnych fi 16
	Działy razem:Razem dział: Rurociągi skroplin

	Prace elektryczne
	Pozycja: Przewód YDY 3x1 układany w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
	Pozycja: Przewód YDY 2x1 układany w gotowych korytkach i na drabinach z mocowaniem
	Pozycja: Podłączenie silników w obudowie normalnej przewód 3-żyłowy Cu do 6 mm2
	Pozycja: Podłączenie silników w obudowie specjalnej przewód 3-żyłowy Cu do 6 mm2
	Pozycja: Wyłącznik nadprąd 3-bieg S 193 C10-20A
	Działy razem:Razem dział: Prace elektryczne
	Działy razem:Razem dział: Montaże instalacji i uruchomienia

	Uruchomienia
	Pozycja: Praca montera
	Pozycja: Freon R 410
	Działy razem:Razem dział: Uruchomienia

	Prace budowlane 
	Pozycja: Prace budowlane wykucia i zatynkowania
	Działy razem:Razem dział: Prace budowlane 
	Działy razem:Razem dział: Zakup i montaż urządzenia do klimatyzacji w pomieszczeniach 1,2,3,5

	Podsumowanie kosztorysu:Kosztorys netto
	Podsumowanie kosztorysu:VAT 8%
	Podsumowanie kosztorysu:Kosztorys brutto
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