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Kosztorys lnwestorski budowlane Pomorska 1O m 6 oBMlAR

Podstawa
Poszcz.

Rozebranie posadzki z płyte@

anie wykładziny ściennej z płytek

Rozebranie ścianki z c

Przymurowanie ścianek z cegieł o grlzylrlulowanle sclanek z cegleł o grubości 114 ceg, na zaprawie cemerl-
towo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian

KNR-W 4-
01 ,l214-o2

Ręczne oczyszczenie i

2.97

wewnętrzne pocienione przecierane grub-ŚÓi 3-4 mm na

arstwy wyrównawcze pod pos@
mm zatarte na gładko
8.3

!]lRllryB'(z,Vll) Gruntowaniffilt
202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie piónowb

Licowanie Scian płytt

Przygotowanie powierzchni poO rnalowanie
tynków z poszpachlowaniem nierówności

44.73+2.97

(z.Vl l) Gru ntowanie podłoży preparatarrr l "Ce cT 17" i,ATLAS UNl
GRUNT" - powierzchnie piónowe

.Vll) Gruntowanie podłoźy preparatami c lT cT 17- i ,ATLAS UNl

Dwukrotne malowanie farbami

Dwukrotne malowanie faruam

1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01

Dwukrotne malowanie fańfilejną up@
wej, ścianek i gz.afek o powierzchńi ponad 'l .0 m2 - dwuśtronnie skrzydła
płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2

ltllontaz słrzvO eł O rzwi owvcrl wewn*EŃÓ oa*lo n vcn Ę6rczn ie wyRÓń-
czonych - 1szt.
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Kosztorys lnwestorski budowlane Pomorska 10 m 6 oBMlAR

202 1136-01

Progi i listwy osłaniające iluńiniowe

d.11202113Ą-01
(z-Vll) Gruntowanie podłoZy preparatami

1 
,1 18-10

(z.lV) Posadzki jedno- i dwub
cm luzem na zaprawie klejowej 'ATLASn w pomieszcz-eniach Ó pow- do-8
m2 

v'! Y Fvtll

2.82+6.32

t, Ył9:|"]il i z płytek t
wej''ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
7.15

z muru kratek Wentylacyjnych szt.

szt. 1.

ścianekzcegiełog
róww ścianach na zaprawie cementowo-wapien-nej
(0.2*0.2\*2

kratek wentylacyjnych w

Dopasowanie skrzyd-ł oXierrnyń o powierzchni ponad 0.5 do
.5 m2 - regulacja okien

czyszczenie elementów wyposażenia lokalu

po robotach malarskich okien zespolonych

awa wietrzników_o]<iennych - p@
riałów przez OTBS)

kalk. własna
dodatkowe, (usun ięcie mo@

prawa ubytków w drzawiach wejściowyih, uzupełnienie fugowania ńa Oal-
konie, doczyszczenie kinkietu w łazieńce, skrócenie i zaślópienie ,u' ń",ntaż gnia7da okapowego w pokoju, montaż gniazda okapowego w

i, likwidacja wystających rur instalacji wodne], demontaż centralki
minisat z przedpokoju, vvym]al9 kabla ze Śkrzynki Óo gniazda 1VOV Sx Z,
5)_ uszkodzenie na wysokości 1,8 m, przerobiónie istriie;ącegopżył{cra'
y_9gy * 3neĘl:]l.chennym, wymiana kuchenki elektryiznej|zakuó ńate-
riałów pżez OTBS), wymiana zaworów.termostatycznych -4;zt.(Żkup 

-

materiałów przez OTBS), wymiana zaślepek Oocńycń w parapeiach,'
montaż baterii wannowej naściennej wraz z puerobienień lnsiataiiD'
1

t 4-0,1
9-21

analogia
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Kosztorys lnwestorski budowlane Pomorska 10 m 6 oBMlAR

0,108_09
01 08-1 0

łośc 5 km

1

gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowyni na

Vvymlana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze sty-
kiem uziemiającym (zakup materiałów przóz OTBS)

§glana podtynkowych gn ia
oTBs)
2

wyłącznĘ_.!1P przyciŚ

Y]I l?]i !9g_ty. 
kov.wc.h g n iazd wtycz@

Klem uzlemlaJącym (zakup materiałów pzez OTBS)

(zakup materiałów prŻez-Órsg

gniazda telefonicznego @

instalacji elektrycznej - obwód 1łazowy 1pomiar

Pomiar rezystancji izolacji instalaĘi elektryczrlej -

samoczynnego Wyłączania zasilania (pierwsza próba)

wymiana umywalki porcelan_owej ze w@
(zakup materiałów przez oTBS)

wanny stalowej emaliowanej lub z twozywa sztuc-ńĘo 1zakęmateriałów przez OTBS)
1

na baterii umywalkowej lub zmywakow@

1l11nl?n. baterii wannowej ściennej lub@
oTBS)

KNR-W 4_

02 0129-01
vvymlana zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15 mm w rtlrociągu z
ru r z two rzyw_sztu cznych łączonych metodą zg rzewa n ia (zakup m atóiia-

d.3 02 0225-0,|
Wymiana miski ustępowej porce@

4
d.
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