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Remont pomieszczeń pod wymiennikownie ciepła w budynkach mieszkalnych

1 Element

1.1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone m3 2,79 1

1.2 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3·m m3 1,86 1

1.3 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku m3 4,65 1

1.4 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w gotowym wykopie, Fi·800·mm, 

głębokość do 1,0·m

szt 1 1

1.5 Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego piwnicznego, Fi·100·mm szt 1 1

1.6 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·110·mm m 2 1

1.7 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·50·mm m 1 1

1.8 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm szt 1 1

1.9 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm szt 1 1

1.10 Uzupełnienie z betonu monolitycznego pod posadzki m3 1,395 1

1.11 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1·m2, głębokość do 10·cm szt 2 1

1.12 Przywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii I-II m3 1,395 1

1.13 Wniesienie piasku do zasypania wykopów do piwnic oraz wniesienie betonu m3 1,395 1

1.14 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii III m3 1,395 1

1.15 Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi·60·mm cm 10 1

1.16 Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, dopłata za każde 10·mm zwiększenia 

średnicy otworu

cm 10 4

1.17 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne szt 2 1

1.18 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 szt 1 1

1.19 Izolacja przeciwwilgociowa pozioma na posadzce z papy termozgrzewalnej 2 - warstwowa z wywinięciem 20 cm na 

ściany

m2 12 1

1.20 Drzwi stalowe, pełne, do 2·m2  p.poż. EI 60 m2 2 1

1.21 Wygłuszenie sufitu wełną mieneralną m2 9,3 1

1.22 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; stropy płaskie, podciągi, biegi i spoczniki schodowe m2 9,3 1

1.23 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, na suficie na wełnie mineralnej m2 9,3 1

1.24 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, na ścianach po wykopie m2 9,488 1

1.25 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 9,3 1

1.26 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 15,092 1

1.27 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 50·mm, zatarte na ostro m2 9,3 1

1.28 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, 

warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"

m2 9,3 1

1.29 Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10·m2, 

płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas"

m 13,72 1

1.30 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych m3 6,51 1

1.31 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km m3 6,51 14

1.32 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowa, ścianki grubości 1/2 cegły m2 4 1

1.33 Kalkulacja indywidualna - opłata za gospodarowanie odpadami m3 2 1

Uwaga: Roboty należy dostosować do wymogów MPEC-u.

Załacznik nr 4 do Warunków zamówienia




