
Załącznik Nr 5  

Lp.  Opis i wyliczenia I j-m.  Ilość 

         1                                   Łazienka 

1.   Demontaż wanny kpl.   

2.   Demontaż baterii wannowej dwudrogowej szt.   

3.   Demontaż umywalki kpl.   

4.   Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.   

5.   Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.   

6.   Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2 m   

7.   Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo - wapiennej 

m   

8.   Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych m   

9.   Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie  
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 

m2   

10.   Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla 
drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 

szt.   

11.   Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow.  
do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 

m2   

12.   Wymiana elementów podłóg z desek- likwidacja progów szt.   

13.   Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie centowej. 
 

m2   

14.   (z VII) Gruntowanie podłoży preparatami „CERESIT CT 17” i „ATLAS UNI 
GRUNT” – powierzchnie poziome 

m2   

15.   Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 – cokolik 15 cm 
układane na klej z przycinaniem płytek – przygotowanie podłoża 

m2   

16.   Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej 
metodą kombinowaną 
 

m2   

17.   Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm 
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 

m2   

18.   Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm 
układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 
 

m   

19.   Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m   

20.   Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 
 

m2   

21.   Brodziki natryskowe / brodzik wyprofilowany w terakocie 
 

kpl.   

22.   Montaż kabiny natryskowej / montaż kotary 
 

szt.   



23.   Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej  
15 mm 
 

szt.   

24.   Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.   

25.   Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o średnicy 
nominalnej 15 mm 

szt.   

26.   Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub  
porcelany 'kompakt' 

szt.   

27.   Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów  
wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o średnicy nominalnej  
15 mm 

szt.   

28.   Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek  
z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm. 

szt.   

29.   Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek  
z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 

szt.   

30.   Wsporniki dla osób niepełnosprawnych szt.   

31.   Siedzisko składane montowane na ścianie / taboret szt.   

          2                            Poszerzenie drzwi 

32.   Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.   

33.   Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad ½ cegły na 
zaprawie wapiennej lub cementowo - wapiennej dla otworów drzwiowych 
i okiennych - poszerzenie otworu 

m3   

34.   Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł – dostarczenie i 
obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 

m   

35.   Wykonanie pasów tynku zwykłego kat.lll o szerokości do 30 cm na murach 
z cegieł lub ścianach z betonu pokrywowego bruzdy uprzednio 
zamurowanych cegłami lub dachówkami. 

m   

36.   Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla 
drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 

szt.   

37.   Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do  
1.6 m2 fabrycznie wykończone 

m2   

          3                   Wymiana podłóg w pomieszczeniach 

38.   Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2   

39.   Rozebranie posadzki z płytek za zaprawie cementowej m2   

40.   Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3   

41.   Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej 
metodą kombinowaną 

m2   

42.   Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm 
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 

m   

43.   Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm 
układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 

m   

         4                  Podjazd dla niepełnosprawnych na zewnątrz 

44.   Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. 
do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) 

m3   

45.   Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt 
kategorii III 

m3   



46.   Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 
Krotność = 4 

m3   

47.   Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 
cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – rozebranie 
stopni przed wejściem 

m2   

48.   Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3   

49.   Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - podjazd + poszerzenie podestu o 60 cm 

m2   

50.   Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 

m   

51.   Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane, w co 
trzecim stopniu o masie do 16 kg 

m   

         5                   Dostawa i montaż platformy w z montażem drzwi 

52.   Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej 

m   

53.   Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych m   

54.   Rozebranie ścianki z pustaków typu 'Muranów' na zaprawie cementowo-
wapiennej 

m2   

55.   Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia m2   

56.   Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m  
(kat.gr. III) 

m3   

57.   Podbudowa betonowa bez dylatacji – grubość warstwy po zagęszczeniu  
12 cm 

m2   

58.   Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce 
cementowo - piaskowej 

m2   

59.   Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej z 
wypełnienie spoin zaprawą cementową. 

m   

60.   Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m 
(kat.gr,III) 

m3   

61.   Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 m3   

62.   Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości do 4m obwodzie do 1m m3   

63.   Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty 
żebrowane 

t   

64.   Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty 
gładkie 

t   

65.   Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie m2   

66.   Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty 
żebrowane 

t    

67.   Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - analogia - balustrady dla 
niepełnosprawnych 

m   

68.   Dostawa i montaż platformy kpl.   

          6               Pochylnia dla niepełnosprawnych w konstrukcji stalowej 

69.   Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 
15cm - odcinek chodnika 

m3   



70.   Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i 
głębokości boku do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 

m3   

71.   Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1m3 
 

m3   

72.   Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na 
gotowym podłożu 

m3   

73.   Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane, w co 
trzecim stopniu o masie do 14 kg 

m   

74.   Trapy - analogia - pochylnia metalowa m   

75.   Trapy - analogia - spocznik m2   

          7                         Schody zewnętrzne 

  Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 
15 cm - odcinek chodnika 

m3   

  Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m 
i głębokości boku do1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.lll) 

m3   

  Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0.6m m3   

  Schody żelbetowe, - stopnie betonowe na gotowym podłożu m3   

  Pochwyt stalowy na wspornikach m   

  Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane, w co 
trzecim stopniu o masie do 10 kg 

m   

           8                                Inne 
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