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Roboty rozbiórkowe1

   972,000m2Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych o gr. 10 cm z odwiezieniem i

ułożeniem na składowisku

1.1 (P1)

z powierzchni autora projektu drogowego

972,000m2972,00

   62,400m2Demontaż konstrukcji aluminiowych ściany szczytowej, mocowanych do

konstrukcji żelbetowych lub muru

1.2 (P2)

powierzchnię obliczono na podstawie rysunkoarchiwalnego oraz fotografii

62,400m2(3,20+1,00*2)*12,00

   3,952m3Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu , z usunięciem,

wywozem i utylizacją gruzu

1.3 (P3)

teoretycznie. założono poziom posadowienia istniejącego budynku taki jak

projektowanego

3,952m3(3,20+1,00*2)*(1,30+0,60)*0,40

   2,160m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych z wywozem i

utylizacją gruzu

1.4 (P4)

teoretycznie. założono poziom posadowienia istniejącego budynku taki jak

projektowanego

posadzka z podłożem

0,864m32,70*0,80*0,40

wsporniki żelbetowe - fragmenty stropów

1,296m32,70*0,80*0,30*2

Roboty ziemne2

  2

599,601

m3Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywane mechanicznie, z

transportem pojazdami samochodowymi na odległość przewozu ponad

15.0 km na odkład, grunt kat. III-IV

2.1 (P5)

do osi 1

130,208m3(6,98+5,54)/2*16,00*1,30

osie 1 - 6, (PF2)

682,500m3(19,20+31,20)/2*19,00*1,30+23,10*2,00*1,30

osie 6 - 9 (PF1)

1 786,893m3(19,70*19,00+20,90*21,40)/2*4,35

   70,400m3Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywane ręcznie, z transportem

pojazdami samochodowymi na odległość przewozu ponad 15.0 km na

odkład, grunt kat. III-IV. Przegłębienia.

2.2 (P6)

70,400m3(2,50*2,50+3,50*3,00+3,50*6,50*7)*0,40

   318,246m3Zasypanie przekopów piaskiem lub pospółką z mechanicznym

zagęszczeniem

2.3 (P7)

zasypanie części podziemnej

318,246m3(0,80+2,40/2*(19,70*2+20,90))*4,35

   482,229m3Zasypywanie mechaniczne wnęk za ścianami budynków, w gruncie kat.

I-II, zagęszczenie przy użyciu zagęszczarki

2.4 (P8)

z kubatury wykopów

2 670,001m32599,601+70,40

minus zasypanie piaskiem

-   318,246m3-318,246

minus kubatura piwnic od -3,65 do 0,00

-  1

117,776

m3-(17,60*17,40)*3,65

minus płyta PF1 z podkładem

-   269,525m3-(38,504+231,021)

minus kubatora PF2 wraz z warstwami posadzki od poziomu - 1,30 do

0,00

-   482,225m3-370,942*1,30

Fundamenty3

   100,327m3Podkłady betonowe C12/15 na podłożu gruntowym, w budownictwie

użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu

pompy do betonu

3.1 (P9)

pod płyty fundamentowe

PF-1

38,504m319,95*19,30*0,10

PF-2

9,839m3(7,13+5,69)/2*15,35*0,10

47,304m3(18,87+30,15)/2*19,30*0,10

4,680m323,40*2,00*0,10
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   599,198m3Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu - C35/45 wraz z wszystkimi

koniecznymi robotami pomocniczymi (szalowanie, rozszalowanie)

3.2

(P10)

PF-1

231,021m319,95*19,30*0,60

PF-2

59,036m3(7,13+5,69)/2*15,35*0,60

283,826m3(18,87+30,15)/2*19,30*0,60

28,080m323,40*2,00*0,60

minus różnica grubości na płytę pod szyb windowy SW

-   2,765m3-3,95*3,50*(0,60-0,40)

   69,176tMontaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w płytach

fundamentowych krzyżowo zbrojonych

3.3

(P11)

z zestawienia - rys. K-11+K-12

69,176t(36872,30+32303,40)/1000

Ściany podziemia4

   284,000m2Ściany żelbetowe proste, o grub. 24 cm, z betonu C35/45 w deskowaniu

systemowym, wraz ze wszystkimi robotami tymczasowymi

4.1

(P12)

Sc.1.0 - rys. K-13

284,000m280,00*3,55

   13,689tMontaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku

- ścianach

4.2

(P13)

z zestawienia - rys. K-13

13,689t13689,20/1000

   80,000mUszczelnienie połączeń płyta fundamentowa/ściana żelbetowa taśmą

uszczelniającą

4.3

(P14)

Sc.1.0

80,000m80,00

   28,654m2Ściany podziemia z bloczków betonowych grubości 25 cm4.4

(P15)

obmurowanie pod zasypkę z keramzytu - część bez podpiwniczenia - rys.

K-01

28,654m2(3,55+2,00*2+23,10+3,20+8,70+3,55+15,05+6,98+18,70)*0,33

Izolacje podziemia5

  1

003,272

m2Wykonanie przy użyciu masy bitumiczno-kauczukowej izolacji

przeciwwilgociowej powierzchni poziomych z gruntowaniem podłoża

5.1

(P16)

na betonie podkładowym

PF-1

385,035m219,95*19,30

PF-2

98,394m2(7,13+5,69)/2*15,35

473,043m2(18,87+30,15)/2*19,30

46,800m223,40*2,00

   416,922m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe, wykonywane

na zimno z - masy bitumiczno-kauczukowej, z gruntowaniem

5.2

(P17)

płyty fundamentowe

PF-1

47,100m2(19,95+19,30)*2*0,60

PF-2

16,902m2(7,13+5,69+15,35)*0,60

48,912m2(18,87+30,15+2,00*2+19,30+9,20)*0,60

ściany podziemia

Sc.1.0

254,100m2(17,60+17,40)*2*3,63

w części bez podpiwniczenia

na obmurowaniu - do poziomu +/- 0,00 - rys. K-01 od osi 6

49,908m2(24,10+1,80*2+9,20+3,55+15,05+6,98+20,70)*0,60

   224,241m2Docieplenie ścian podziemia płytami polistyrenowymi grub. 12 cm5.3

(P18)

ściany zewnętrzne

przekrój C-C

191,809m2(17,72*2+17,40)*3,63

przekrój B-B

32,432m2(31,12+8,44+5,85+7,24+21,06)*0,44

   59,897m2Docieplenie ścian podziemia płytami polistyrenowymi grub. 10 cm5.4

(P19)

ściana w osi 6
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59,897m216,92*3,54

Ściany nadziemia6

   599,600m2Ściany żelbetowe proste, o grub. 24 cm, z betonu C35/45 w deskowaniu

systemowym, wraz ze wszystkimi robotami tymczasowymi

6.1

(P20)

Sc.1.1 - rys. K-28

148,800m240,00*3,72

Sc.1.2 - rys. K-39

134,000m240,00*3,35

Sc.1.3 i Sc.1.4 - rys. K-49

316,800m240,00*2*3,96

   168,202m2Ściany żelbetowe proste, o grub. 20 cm, z betonu C30/37 w deskowaniu

systemowym, wraz ze wszystkimi robotami tymczasowymi. Szyb windowy.

6.2

(P21)

szyb windowy SW, od poziomu -1,25 do +15,61

168,202m2(3,15+2,30)*2*16,86-(1,58*2,29*3+2,06*2,29)

   29,686tMontaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku

- ścianach

6.3

(P22)

z zestawienia - rys. K-28

6,885t6884,60/1000

z zestawienia - rys. K-39

6,685t6684,60/1000

z zestawienia - rys. K-49

13,710t6855,10*2/1000

z zestawienia - rys. K-60

2,406t2406,40/1000

   806,265m2Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu

komórkowego o grubości - 24 cm na zaprawie cementowo- wapiennej, z

wykonaniem otworów okiennych i drzwiowych

6.4

(P23)

parter, od poziomu -0,30 do poziomu +3,00

354,354m2(1,14+5,80+7,20+38,57+10,10+44,57)*3,30

minus słupy

-   39,534m2-(0,40*10+0,84*8+0,63*2)*3,30

minus okna

-   158,098m2-(1,00*2,20*2+2,00*2,20+0,90*1,20*3+2,40*2,70*10+0,90*1,80+2,61*3,00

*5+2,40*1,80*5+0,86*1,80+1,20*14,45)

minus drzwi

-   23,870m2-(2,00*2,80+2,04*3,00+2,61*3,00+1,44*3,00)

plus ścianka podpierająca daszek

5,959m21,56*3,82

_______

138,811m2Wynik cząstkowy

I piętro, od poziomu + 3,86 do + 6,91

361,089m2(1,14+5,80+13,93+7,20+38,48+10,10+14,28+27,46)*3,05

minus słupy

-   36,539m2-(0,40*10+0,84*8+0,63*2)*3,05

minus okna

-   197,730m2-(1,00*2,00*2+2,00*2,00+0,90*2,00*3+2,40*2,70*14+0,90*1,80+1,50*2,70

+4,00*10,24+2,61*3,00*6)

minus drzwi

-   5,600m2-2,00*2,80

_______

121,220m2Wynik cząstkowy

II piętro, od poiomu +7,45 do + 10,68

314,796m2(1,14+5,77+13,93+7,20+38,48+10,10+14,28+6,56)*3,23

95,004m2(3,01+20,61+2,77)*3,60

minus słupy

-   29,070m2-(0,40*14+0,84*2+0,63*2+0,46)*3,23

minus okna

-   173,420m2-(1,00*2,00*2+2,00*2,00+0,90*2,00*3+2,40*2,70*14+0,90*1,80+1,50*2,70

+6,06*3,50*3)

minus drzwi

-   5,600m2-2,00*2,80

_______

201,710m2Wynik cząstkowy

III piętro, od poziomu + 11,65 do +15,25
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405,222m2(10,10+48,36+10,10+14,28+6,56)*3,47+(3,01+20,61+2,77)*3,60

minus słupy

-   21,028m2-(0,40*14+0,46)*3,47

minus okna

-   167,580m2-(1,50*0,90*2+0,90*1,80*4+2,40*2,70*14+1,50*2,70+6,06*3,50*3)

_______

216,614m2Wynik cząstkowy

attyki ponad dachem

dach niższy, przekrój A-A

15,334m2(5,68+5,80+4,90+6,17)*0,68

dach wyższy

79,761m2(49,08+3,40+24,10+17,88*2)*0,71

32,815m2(2,77*2+21,58)*1,21

_______

127,910m2Wynik cząstkowy

   9,332m3Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szer. do 30 cm, z

betonu - C30/37

6.5

(P24)

na attykach, brak zestawień i klasy betonu w PT

1,299m322,55*0,24*0,24

8,033m3(112,34+27,12)*0,24*0,24

   0,795tMontaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku

- żebrach, belkach, podciągach i wieńcach

6.6

(P25)

wieńce attyk, założono, brak w PT

0,795t(162,00*1,10*4*0,888+810*0,90*0,222)/1000

   2,368m2Ścianki z płytek z betonu komórkowego na zaprawie cem.-wap., o

grubości - 12 cm. Attyna nad daszkiem.

6.7

(P26)

daszek nad wejściem

2,368m2(5,90+1,50)*0,32

Słupy, belki i podciągi7

   1,896m3Słupy żelbetowe prostokątne, o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego

obwodu do przekroju - do 9 m/m2, z betonu C50/60

7.1

(P27)

S.1.0 - rys. K-14

1,896m30,40*0,50*3,16*3

   107,872m3Słupy żelbetowe prostokątne, o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego

obwodu do przekroju - do 12 m/m2, z betonu C50/60

7.2

(P28)

S.2.0 - rys. K-15

1,589m30,40*0,40*3,31*3

S.3.0 - rys. K-16

5,296m30,40*0,40*3,31*10

S.1.1 - rys. K-20

2,856m30,40*0,40*3,57*5

S.2.1 - rys. K-21

1,786m30,40*0,40*3,72*3

S.3.1 - rys. K-22

5,952m30,40*0,40*3,72*10

S.4.1 - rys. K-23

5,210m30,40*0,40*4,07*8

S.5.1 - rys. K-24

3,376m30,40*0,40*4,22*5

S.6.1 - rys. K-25

6,806m30,24*0,84*4,22*8

S.7.1 - rys. K-26

2,854m30,40*0,40*4,46*4

S.8.1 - rys. K-27

1,276m30,24*0,63*4,22*2

S.1.2 - rys. K-31

2,560m30,40*0,40*3,20*5

S.2.2 - rys. K-32

1,608m30,40*0,40*3,35*3

S.3.3 - rys. K-33

5,360m30,40*0,40*3,35*10

S.4.2 - rys. K-34

4,288m30,40*0,40*3,35*8

S.5.2 - rys. K-35

2,680m30,40*0,40*3,35*5
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S.6.2 - rys. K-36

5,403m30,24*0,84*3,35*8

S.7.2 - rys. K-37

2,144m30,40*0,40*3,35*4

S.8.2 - rys. K-38

1,013m30,24*0,63*3,35*2

S.1.3; S.1.4 - rys. K-42

6,096m30,40*0,40*3,81*(5+5)

S.2.3; S.2.4 - rys. K-43

3,802m30,40*0,40*3,96*(3+3)

S.3.4; S.3.3 - rys. K-44

12,672m30,40*0,40*3,96*(10+10)

S.4.3; S.4.4 - rys. K-45

8,534m30,40*0,40*3,81*(6+8)

S.5.3; S.5.4 - rys. K-46

8,237m30,40*0,40*3,96*(5+8)

S.6.3 - rys. K-47

1,597m30,24*0,84*3,96*2

S.7.3; S.7.4 - rys. K-48

4,877m30,40*0,40*3,81*(4+4)

   0,912m3Słupy żelbetowe prostokątne, o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego

obwodu do przekroju - do 16 m/m2, z betonu C50/60

7.3

(P29)

S.6.3A; S.6.4 - rys. K-47

0,912m30,24*0,48*3,96*2

   35,142tMontaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku

- słupach

7.4

(P30)

S.1.0 - rys. K-14

0,997t332,40*3/1000

S.2.0 - rys. K-15

0,649t216,40*3/1000

S.3.0 - rys. K-16

1,466t146,60*10/1000

S. 1.1 - rys. K-20

1,710t342,00*5/1000

S.2.1 - rys. K-21

0,689t229,60*3/1000

S.3.1 - rys. K-22

1,175t117,50*10/1000

S.4.1 - rys. K-23

2,921t365,10*8/1000

S.5.1 - rys. K-24

0,825t164,90*5/1000

S.6.1 - rys. K-25

1,169t146,10*8/1000

S.7.1 - rys. K-26

0,997t249,20*4/1000

S.8.1 - rys. K-27

0,282t140,80*2/1000

S.1.2 - rys. K-31

1,209t241,70*5/1000

S.2.2 - rys. K-32

0,478t159,40*3/1000

S.3.2 - rys. K-33

1,083t108,30*10/1000

S.4.2 - rys. K-34

1,918t239,70*8/1000

S.5.2 - rys. K-35

0,732t146,30*5/1000

S.6.2 - rys. K-36

1,031t128,90*8/1000

S.7.2 - rys. K-37

1,604t401,10*4/1000

S.8.2 - rys. K-38

0,183t91,70*2/1000
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S.1.3 i S.1.4 - rys. K-42

2,699t269,90*10/1000

S.2.3 i S.2.4 - rys. K-43

1,064t177,40*6/1000

S.3.3 i S.3.4 - rys. K-44

2,166t108,30*20/1000

S.4.3 i S.4.4 - rys. K-45

3,356t239,70*14/1000

S.5.3 i S.5.4 - rys. K-46

2,070t159,20*13/1000

S.6.3 - rys. K-47

0,219t109,30*2/1000

S.6.3A i 6.4 - rys. K-47

0,264t131,80*2/1000

S.7.3 i S.7.4 - rys. K-48

2,186t273,20*8/1000

   69,888m3Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do

przekroju belki - do 10 m/m2, z betonu C30/37

7.5

(P31)

Pd.1.1 - rys. K-29

20,832m3140,00*0,24*0,62

Pd. 1.3 - rys. K-50

24,528m3140,00*0,24*0,73

Pd. 1.4 - rys. K-52

24,528m3140,00*0,24*0,73

   10,080m3Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do

przekroju belki - do 12 m/m2, z betonu C30/37

7.6

(P32)

Pd.1.2 - rys. K-40

10,080m3140,00*0,24*0,30

   13,447tMontaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku

- żebrach, belkach, podciągach i wieńcach

7.7

(P33)

Pd.1.1 - rys. K-29

3,329t3329,40/1000

Pd.1.2 - rys. K-40

2,342t2341,60/1000

Pd. 1.3 - rys. K-50

4,290t4289,50/1000

Pd. 1.4 - rys. K-52

3,486t3485,80/1000

Stropy i schody8

   34,200m2Płyty żelbetowe stropowe płaskie, o grub. płyty 15 cm, z betonu - C30/37.

Głowice G1

8.1

(P34)

głowice G1 - rys. K-17

34,200m22,00*2,00*0,15*57

   35,392m2Płyty żelbetowe stropowe płaskie, o grub. płyty 20 cm, z betonu - C30/37.

Spoczniki klatek schodowych

8.2

(P35)

spoczniki klatek schodowych

35,392m23,16*1,60*(4+3)

  3

414,048

m2Płyty żelbetowe stropowe płaskie, o grub. płyty 24 cm, z betonu - C30/378.3

(P36)

PŁ-0 - rys. K-02

282,370m217,20*17,00-3,40*2,95

PŁ-1 - rys. K-03

778,485m2(5,95+7,34)/2*13,21+(37,90+48,20)/2*17,00-(3,40*4,80*2+3,15*2,70)

PŁ-2 - rys. K-04

841,485m2(5,95+7,34)/2*13,21+(37,90+48,20)/2*17,00+21,00*3,00-(3,40*4,80*2+3,1

5*2,70)

PŁ-3 - rys. K-05

629,008m2(5,95+7,34)/2*13,21+(37,90+48,20)/2*17,00+21,00*3,00-(3,40*4,80*2+3,1

5*2,70)-21,10*10,07

PŁ-4 - rys. K-06

882,700m248,20*17,00+21,10*3,00

   212,477m2Płyty żelbetowe stropowe płaskie, o grub. płyty 30 cm, z betonu - C30/378.4

(P37)

PŁ-3 - rys. K-05

212,477m221,10*10,07
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   3,967tMontaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku

- głowice

8.5

(P38)

rys. K-17

3,967t69,60*57/1000

   152,188tMontaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku

- płytach krzyżowo zbrojonych. Stropy.

8.6

(P39)

rys. K-18 i K-19

10,472t(5209,90+5262,00)/1000

rys. K-29 i K-30

33,584t(16993,30+19919,80-3329,40)/1000

rys. K-40 i K-41

35,436t(16576,70+21200,50-2341,60)/1000

rys. K-50 i K-51

35,142t(17564,50+21867,00-4289,50)/1000

rys. K-52 i K-53

37,554t(20077,40+20962,40-3485,80)/1000

   0,272m3Belki podestowe i kotwiące w schodach żelbetowych, z betonu - C30/378.7

(P40)

klatka schodowa poz. -1

0,272m30,24*0,70*1,62

   83,456m2Schody żelbetowe proste, z płytą grub. 15 cm, z betonu - C30/378.8

(P41)

rys. K-54 - poz. -1

9,512m2(3,02+3,00)*1,58

rys. K-55 - poz. 0, 1 i 2

73,944m2(4,20+3,60)*1,58*3*2

   1,937tMontaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku

- schodach

8.9

(P42)

rys. K-54

0,244t244,40/1000

rys K-55

1,693t(282,10/1000)*6

   12,456m2Daszki żelbetowe nad drzwiami z betonu 30/37 o grubości płyty 14 cm8.10

(P43)

brak rozwiązań w P.T. konstrukcji, założono

nad wejściem do pom. 0.1

10,266m21,74*5,90

nad wejściem do pom. 0.23

2,190m21,50*1,46

   0,260tMontaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku

- płytach krzyżowo zbrojonych. Daszki nad drzwiami

8.11

(P44)

brak rozwiązań w P.T. konstrukcji, przyjęto 150 kg/m3 objętości betonu

0,260t0,260

Dach - pokrycie i obróbki9

   916,805m2Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy asfaltowej zgrzewalnej,

modyfikowanej SBS, na włókninie poliestrowej - poziomej z gruntowaniem

podłoża

9.1

(P45)

dach niższy

17,153m25,56/2*6,17

13,328m25,44/2*4,90

______

30,481m2Wynik cząstkowy

dach wyższy

48,384m22,80*17,28

10,008m20,60*16,68

400,195m220,38*19,45+0,60*6,34

10,008m20,60*16,68

11,064m2(6,18+6,34+2,96*2)*0,60

391,980m223,50*16,68

5,264m213,16*0,40

_______

876,903m2Wynik cząstkowy

daszek nad drzwiami - wejście główne

9,421m21,63*5,78

_____
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9,421m2Wynik cząstkowy

   916,805m2Jednowarstwowe izolacje cieplne poziome, klejone do podkładu z płyt z

wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, grub. 300 mm

9.2

(P46)

powierzchnia jak wyżej

907,384m2907,384

daszek nad drzwiami - wejście główne

9,421m21,63*5,78

   9,421m2Jednowarstwowe izolacje cieplne poziome, klejone do podkładu z płyt z

wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, grub. 250 mm

9.3

(P47)

daszek nad drzwiami - wejście główne

9,421m21,63*5,78

   907,384m2Wykonanie warstwy spadkowej dachu z klinów z wełny mineralnej do

izolacji dachów płaskich, grub 50 - 300 mm

9.4

(P48)

powierzchnia jak wyżej

907,384m2907,384

   167,479m2Przyklejenie płyt z wełny mineralnej grub. 10 cm na ścianach9.5

(P49)

z powierzcni ścianek attykowych gr 24 cm powiększonych o wieniec

dach niższy

21,423m2(5,68+5,80+4,90+6,17)*0,95

dach wyższy

106,732m2(49,09+3,40+24,10+17,88*2)*0,95

39,324m2(2,77*2+21,58)*1,45

  1

303,284

m2Pokrycie dachów papą zgrzewalną - dwuwarstwowo papą podkładową i

wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej, modyfikowaną

SBS, wraz z wywinięciem na ścianki attyk i wykonaniem koniecznych

obróbek blacharskich z blachy powlekanej

9.6

(P50)

powierzchnia jak wyżej - dachy dłówne

907,384m2907,384

daszki nad drzwiami

228,421m29,421+150*1,46

wywinięcie na attyki

167,479m2167,479

   3,200m2Klapy oddymiające (w tym jedna z funkcją wyłazu dachowego)9.7

(P51)

3,200m21,60*1,00*2

   2,000kpl.Montaż pojedynczych wpustów attykowych dla rur spustowych 120 mm, z

podgrzewaczem

9.8

(P52)

2,000kpl.2

   27,800Rynny z blachy powlekanej o średnicy 150 mm9.9

(P53)

27,8006,30*2+3,00*3+6,20

   150,600Rury spustowe z blachy powlekanej o średnicy 120 mm9.10

(P54)

150,60011,70*2+15,90*8

Stolarka i ślusarka zewnętrzna10

   202,900m2Montaż fasad aluminiowych w systemie słupowo-ryglowym, oszklonych

szybą zespoloną, szkło bezpieczne Uw = 0,9 W/m2K - z kosztami witryn

10.1

(P55)

OF1

34,680m21,20*14,45*2

OF2

40,960m24,00*10,24

O16

127,260m26,06*3,50*6

   43,720m2Montaż okien aluminiowych 3-szybowych, nieotwieranych o powierzchni

powyżej 2 m2, szyby zespolone niskoemisyjne, Uw = 0,9 W/m2K - z

kosztami okien

10.2

(P56)

O8

8,000m22,00*2,00*2

O10

4,400m22,00*2,20

O14

31,320m22,61*3,00*4

   34,928m2Montaż okien aluminiowych 3-szybowych, otwieranych o powierzchni

powyżej 1 do 2 m2 - uchylno-rozwieranych i rozwieranych, oszklonych

szybą zespoloną niskoemisyjną, Uw =0,9 W/m2K - z kosztami okien

10.3

(P57)

O1
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1,548m20,86*1,80

O2

3,240m20,90*1,20*3

O3

11,340m20,90*1,80*7

O6

10,800m20,90*2,00*6

O7

8,000m21,00*2,00*4

   452,090m2Montaż okien aluminiowych 3-szybowych, otwieranych o powierzchni

powyżej 2 m2 - uchylno-rozwieranych i rozwieranych, oszklonych szybą

zespoloną niskoemisyjną, Uw = 0,9 W/m2K - z kosztami okien

10.4

(P58)

O4

21,600m22,40*1,80*5

O5

5,700m21,50*1,90*2

O9

4,400m21,00*2,20*2

O11

39,150m22,61*2,50*6

O12

36,450m21,50*2,70*9

O13

336,960m22,40*2,70*52

O15

7,830m22,61*3,00

   19,440m2Przegrody aluminiowe z drzwiami i naświetlem, o powierzchni do 7 m2,

szklone szkłem 3-szybowym bezpiecznym, okucia nierdzewne, zamki

wpuszczane klasy C, Uw = 1,3 W/m2K

10.5

(P59)

DZ1

4,320m21,44*3,00

DZ2

9,000m21,50*3,00*2

DZ3

6,120m22,04*3,00

   7,830m2Przegrody aluminiowe z drzwiami i naświetlem, o powierzchni ponad 7

m2, szklone szkłem 3-szybowym bezpiecznym, okucia nierdzewne, zamki

wpuszczane klasy C, Uw = 1,3 W/m2K

10.6

(P60)

DZ4

7,830m22,61*3,00

Ściany wewnętrzne i ścianki działowe11

  1

668,955

m2Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i grub. 18 cm, z

bloków silikatowych pełnych, wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów

silikatowych

11.1

(P61)

parter

pom. 0.2

11,086m22,98*3,72

pom. 0.11/0.12

25,594m26,88*3,72

pom. 0.15/0.16

24,180m26,50*3,72

pom. 0.17/0.26

22,633m26,66*3,72-1,02*2,10

pom. 0.18/0.19

14,136m23,80*3,72

pom. 0.22

77,497m223,76*3,72-(1,02*2,10*3+0,40*3*3,72)

83,923m223,76*3,72-0,40*3*3,72

pom. 0.35/0.37

25,594m26,88*3,72

_______

284,643m2Wynik cząstkowy

I piętro

pom. 1.7

13,266m23,96*3,35
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pom. 1.6/1.7

23,048m26,88*3,35

pom. 1.5/1.6

23,048m26,88*3,35

pom. 1.5/1.4;1.3

23,048m26,88*3,35

pom. 1.2

102,449m234,10*3,35-(1,02*2,10*3+0,40*4*3,35)

pom. 1.12 i 1.2

102,717m234.58*3,35-(1,02*2,10*3+0,40*5*3,35)

pom. 1.14

23,048m26,88*3,35

pom. 1,16

23,048m27,28*3,35-0,40*3,35

_______

333,672m2Wynik cząstkowy

II piętro

pom. 2.9

15,682m23,96*3,96

pom. 2.5 - 2.9

136,224m26,88*3,96*5

oś B; (pom. 2.2)

124,326m234,10*3,96-1,02*2,10*5

oś C; (pom. 2.14 i 2.2)

78,044m220,79*3,96-1,02*2,10*2

pom. 2.17

36,195m29,83*3,90-1,02*2,10

osie 5 i 6; (pom. 2.2)

55,915m27,06*2*3,96

oś C; pom. 2.18 i 2.19)

49,810m213,66*3,96-1,02*2,10*2

pom. 3,18/2.19

28,829m27,28*3,96

_______

525,025m2Wynik cząstkowy

III piętro

pom. 3.9/3.11

15,682m23,96*3,96

pom. 3.5 - 3.9

136,224m26,88*3,96*5

oś B; (pom. 3.2)

124,326m234,10*3,96-1,02*2,10*5

oś C; (pom. 3.17 i 3.18)

78,044m220,79*3,96-1,02*2,10*2

pom. 3.17/3.18

36,785m29,83*3,96-1,02*2,10

osie 5 i 6; (pom. 3.2)

55,915m27,06*2*3,96

oś C; (pom. 3.19 i 3.20)

49,810m213,66*3,96-1,02*2,10*2

pom. 2,19/3.20

28,829m27,28*3,96

_______

525,615m2Wynik cząstkowy

   66,388m2Ściany działowe budynków wielokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m grub.

15 cm, z bloków silikatowych drążonych, wykonane na zaprawie klejowej

do wyrobów silikatowych, z wymurowaniem otworów

11.2

(P62)

kondygnacja podziemna

27,803m2(3,56+6,66)*2,93-1,02*2,10

38,585m2(3,56*2+6,78)*2,93-1,02*2,10

  1

040,128

m2Ścianki działowe o wys. do 4,5 m budynków wielokondygnacyjnych z

cegieł silikatowych grub. 12 cm, wykonane na zaprawie klejowej do

wyrobów silikatowych, z wymurowaniem otworów

11.3

(P63)

kondygnacja podziemna

18,075m26,90*2,93-1,02*2,10
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24,332m29,48*2,93-1,64*2,10

17,162m26,66*2,93-1,12*2,10

40,167m2(5,60+4,42*2)*2,93-1,02*2,10

32,784m2(5,48+3,22*2)*2,93-1,02*2,10

20,976m2(4,45+3,44)*2,93-1,02*2,10

_______

153,496m2Wynik cząstkowy

parter

pom. 0.1/0.2

3,665m22,74*3,72-2,04*3,20

pom. 0.3 - 0.11

146,599m2(3,66+1,32+3,94+6,94+6,28+3,92*2+6,68+3,16*2+1,24*2)*3,72-(0,92*2,10

*5+1,02*2,10*6)

pom. 0.13 i 0.14

57,877m2(6,88+6,50+3,33)*3,72-1,02*2,10*2

pom. 0.18 - 0.21

83,855m2(5,75*2+1,96+2,06+4,26+2,08+1,54+1,64+0,53+0,37)*3,72-(0,92*2,10+1,

02*2,10*5)

pom. 0.22

13,944m2(2,80*3,72-1,64*2,10)*2

pom. 0.27 - 0.36

162,872m2(5,45+1,43+2,61+0,72+10,28+11,86+2,09*4+1,69+3,25+3,09+1,58)*3,72-(

1,58+1,02*8+0,92*2)*2,10

pom. 0.37 - 0.39

69,313m2(9,64+5,44+5,28)*3,72-1,02*2,10*3

_______

538,125m2Wynik cząstkowy

I piętro

pom. 1.3

19,568m23,56*2*3,35-1,02*2,10*2

pom. 1,8 - 1,11

59,915m2(0,37+0,53+1,76+2,08+1,49+4,26+4,14+5,75)*3,35-(1,02*2,10*3+0,92*2,1

0)

pom.1.2

4,788m22,80*3,35-1,64*2,80

pom. 1,15

31,928m2(3,30*2+3,57)*3,35-1,02*2,10

pom. 1,16

4,656m2(0,22+1,17)*3,35

_______

120,855m2Wynik cząstkowy

II piętro

pom. 2.3 i 2.4

23,911m23,56*2*3,96-1,02*2,10*2

pom. 2,10 - 2,13

72,268m2(0,37+0,53+1,74+2,08+1,49+4,26+4,14+5,75)*3,96-(1,02*2,10*3+0,92*2,1

0)

pom.2.2

6,496m22,80*3,96-1,64*2,80

pom. 2,19

5,504m2(0,22+1,17)*3,96

_______

108,179m2Wynik cząstkowy

III piętro

pom. 3.3 i 3.4

23,911m23,56*2*3,96-1,02*2,10*2

pom. 3.20

5,504m2(0,22+1,17)*3,96

pom. 3,10 - 3.14

83,562m2(3,96+1,10+1,90+2,95+4,24*2+5,31)*3,96-(1,02*2,10*3+0,92*2,10*2)

pom. 3.15/3.2

6,496m22,80*3,96-1,64*2,80

_______

119,473m2Wynik cząstkowy
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   105,819m2Systemowe ścianki działowe kabin sanitarnych, z drzwiami11.4

(P64)

parter

pom. 0.20

7,371m2(2,06+1,45)*2,10

pom. 0.21

4,935m2(1,45+0,90)*2,10

______

12,306m2Wynik cząstkowy

I piętro

pom. 1.4

13,146m2(3,28+1,49*2)*2,10

pom. 1.10

17,955m2(4.14+1,47*3)*2,10

______

31,101m2Wynik cząstkowy

II piętro

pom. 2.4

13,146m2(3,28+1,49*2)*2,10

pom. 1.12

17,955m2(4.14+1,47*3)*2,10

______

31,101m2Wynik cząstkowy

III piętro

pom. 3.4

13,146m2(3,28+1,49*2)*2,10

pom. 3.14

18,165m2(4.24+1,47*3)*2,10

______

31,311m2Wynik cząstkowy

Tynki wewnętrzne12

   897,507m2Mechaniczne przygotowanie podłoża, środki gruntujące do wyrównania

chłonności na ścianach

12.1

(P65)

kondygnacja podziemna

pom. - 1.1, klatka schodowa

59,022m2(3,16+6,81)*2*2,96

pom. - 1.2, korytarz

172,390m2(11,76+9,48)*2*2,96+3,34*2*2,96+4,54*2*2,96

pom. - 1.3, serwerownia

68,554m2(3,44+8,14)*2*2,96

pom. - 1.4, rozdzielnia elektr.

60,917m2(6,72+3,57)*2*2,96

pom. - 1.5, węzeł cieplny

60,739m2(6,66+3,60)*2*2,96

pom. - 1.6, wentylatornia

87,142m2(5,24+9,48)*2*2,96

pom. - 1.7, magazyn

57,898m2(5,36+4,42)*2*2,96

pom. - 1.8, magazyn

50,794m2(5,36+3,22)*2*2,96

pom. - 1.9, magazyn

58,963m2(6,90+3,06)*2*2,96

pom. - 1.10, pompownia

60,562m2(6,66+3,57)*2*2,96

_______

736,981m2Wynik cząstkowy

szacht windowy, od poziomu -1,25 do +15,61

160,526m2(2,30+2,75)*2*16,86-1,60*2,30*4+(1,60*4+2,30*2*4)*0,20

_______

160,526m2Wynik cząstkowy

  1

001,526

m2Podkład tynkarski pod glazurę, tynk cem.-wap.12.2

(P66)

parter

pom. 0.3
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29,256m2(1,59+1,45+1,24*2)*2*2,65

pom. 0.4

29,256m2(1,59+1,45+1,24*2)*2*2,65

pom. 0.5

2,454m2(3,16+0,60*2)*0,60-0,90*0,30+0,18*2*0,30

pom. 0.6

2,850m2(1,40+0,50)*1,50

pom. 0.8

13,680m2(1,08+1,20)*2*3,00

pom. 0.9

3,420m2(1,28+0,50*2)*1,50

pom. 0.10

6,804m2(0,72+0,36)*1,50+(3,94+2,35*2)*0,60

pom. 0.11

3,150m2(1,60+0,50)*1,50

pom. 0.12

3,000m2(1,50+0,50)*1,50

pom. 0.15

3,000m2(1,50+0,50)*1,50

pom. 0.16

3,000m2(1,50+0,50)*1,50

pom. 0.18

2,040m2(0,98+0,38)*1,50

pom. 0.19

27,140m2(2,08+1,49+2,40+1,04+0,56+1,88)*3,15-(0,90*1,20+1,02*2,10)+(0,90+1,2

0*2)*0,18

pom. 0.20

53,316m2(1,96+2,77+2,06+2,77)*2*3,15-(0,90*1,20+1,02*2,10*3)+(0,90+1,20*2)*0,1

8

pom. 0.21

52,938m2(1,96+2,74+2,06+2,74)*2*3,15-(0,90*1,20+1,02*2,10*3)+(0,90+1,20*2)*0,1

8

pom. 0.26

2,565m2(1,31+0,40)*1,50

pom. 0.29

17,535m2(1,00+2,09)*2*3,15-0,92*2,10

pom. 0.30

27,699m2(0,98+1,69*2+0,99)*2*3,15-(1,02*2,10+0,92*2,10*2)

pom. 0.31

1,974m2(2,09+0,60*2)*0,60

pom. 0.32

21,483m2(2,61+1,70)*2*3,15-(1,02*2,10+1,12*3,15)

pom. 0.33

52,456m2(7,00+1,43+1,42+0,72+5,57+3,25)*3,15-(1,02*2,10+2,40*1,80*2)+(2,40+1,

80*2)*2*0,18

pom. 0.34

28,550m2(1,74+3,25)*2*3,15-(1,02*2,10+0,86*1,80)+(0,86+1,80*2)*0,18

pom. 0.37

2,400m2(1,10+0,50)*1,50

pom. 0.38

2,475m2(1,15+0,50)*1,50

pom. 0.39

2,475m2(1,15+0,50)*1,50

_______

394,916m2Wynik cząstkowy

I piętro

pom. 1.3

29,876m2(3,56+2,54)*2*2,80-1,02*2,10*2

pom. 1.4

38,088m2(3,56+3,28)*2*3,00-(1,02*2,10+0,90*1,80)+(0,90+1,80*2)*0,18

pom. 1.5

2,250m2(1,20+0,30)*1,50

pom. 1.6

1,650m2(0,80+0,30)*1,50

pom. 1.7
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robót

Ilości

składowe
JmOpisKodLp
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1,650m2(0,80+0,30)*1,50

pom. 1.8

16,492m2(0,37+0,53+1,64+2,08+1,96)*2,80-0,92*2,10

pom. 1.9

20,100m2(1,49+2,40+1,39+0,56+1,88)*3,00-(0,90*2,00+1,02*2,10)+(0,90+2,00*2)*0

,18

pom. 1.10

40,380m2(3,10+4,14)*2*3,00-(0,90*2,00+1,02*2,10)+(0,90+2,00*2)*0,18

pom. 1.11

34,098m2(2,41+4,14)*2*3,00-(0,90*2,00+1,02*2,10*2)+(0,90+2,00*2)*0,18

pom. 1.16

1,650m2(0,80+0,30)*1,50

_______

186,234m2Wynik cząstkowy

II piętro

pom. 2.3

34,756m2(3,56+2,54)*2*3,20-1,02*2,10*2

pom. 1.4

40,824m2(3,56+3,28)*2*3,20-(1,02*2,10+0,90*1,80)+(0,90+1,80*2)*0,18

pom. 2.5

2,250m2(1,20+0,30)*1,50

pom. 2.6

1,650m2(0,80+0,30)*1,50

pom. 2.7

1,650m2(0,80+0,30)*1,50

pom. 2.8

1,650m2(0,80+0,30)*1,50

pom.2.9

1,830m2(0,92+0,30)*1,50

pom. 2.10

20,980m2(0,37+0,53+1,64+2,08+1,96+0,58)*3,20-0,92*2,10

pom. 2.11

21,644m2(1,49+2,40+1,39+0,56+1,88)*3,20-(0,90*2,00+1,02*2,10)+(0,90+2,00*2)*0

,18

pom. 2.12

43,276m2(3,10+4,14)*2*3,20-(0,90*2,00+1,02*2,10)+(0,90+2,00*2)*0,18

pom. 2.13

36,718m2(2,41+4,14)*2*3,20-(0,90*2,00+1,02*2,10*2)+(0,90+2,00*2)*0,18

pom. 2.16

2,250m2(1,20+0,30)*1,50

pom. 2.18

2,550m2(1,40+0,30)*1,50

pom. 2.19

2,250m2(1,20+0,30)*1,50

_______

214,278m2Wynik cząstkowy

III piętro

pom. 3.3

32,316m2(3,56+2,54)*2*3,00-1,02*2,10*2

pom. 3.4

38,088m2(3,56+3,28)*2*3,00-(1,02*2,10+0,90*1,80)+(0,90+1,80*2)*0,18

pom. 3.5

2,850m2(1,30+0,60)*1,50

pom. 3.6

3,450m2(1,70+0,60)*1,50

pom. 3.7

2,700m2(1,20+0,60)*1,50

pom. 3.8

2,700m2(1,20+0,60)*1,50

pom. 3.9

2,700m2(1,20+0,60)*1,50

pom. 3.10

13,912m2(1,10+1,23)*2*3,40-0,92*2,10

pom. 3.12
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Ilości

składowe
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24,648m2(2,95+1,65)*2*3,00-(0,90*1,80+1,02*2,10)+(0,90+1,80*2)*0,18

pom. 3.13

32,226m2(1,91+4,24)*2*3,00-(0,90*1,80+0,92*2,10*2)+(0,90+1,80*2)*0,18

pom. 3.14

41,448m2(3,16+4,24)*2*3,00-(1,02*2,10+0,90*1,80)+(0,90+1,80*2)*0,18

pom. 3.17

3,450m2(1,70+0,60)*1,50

pom. 3.19

2,910m2(1,10+0,42*2)*1,50

pom. 3.20

2,700m2(1,20+0,60)*1,50

_______

206,098m2Wynik cząstkowy

   897,507m2Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym,

dwuwarstwowe grubości 15 mm, zatarte, z gotowej suchej mieszanki -

tynk cem.-wap.

12.3

(P67)

kondygnacja podziemna

pom. - 1.1, klatka schodowa

59,022m2(3,16+6,81)*2*2,96

pom. - 1.2, korytarz

172,390m2(11,76+9,48)*2*2,96+3,34*2*2,96+4,54*2*2,96

pom. - 1.3, serwerownia

68,554m2(3,44+8,14)*2*2,96

pom. - 1.4, rozdzielnia elektr.

60,917m2(6,72+3,57)*2*2,96

pom. - 1.5, węzeł cieplny

60,739m2(6,66+3,60)*2*2,96

pom. - 1.6, wentylatornia

87,142m2(5,24+9,48)*2*2,96

pom. - 1.7, magazyn

57,898m2(5,36+4,42)*2*2,96

pom. - 1.8, magazyn

50,794m2(5,36+3,22)*2*2,96

pom. - 1.9, magazyn

58,963m2(6,90+3,06)*2*2,96

pom. - 1.10, pompownia

60,562m2(6,66+3,57)*2*2,96

_______

736,981m2Wynik cząstkowy

szacht windowy

160,526m2160,526

   273,623m2Mechaniczne przygotowanie podłoża, środki gruntujące do wyrównania

chłonności na stropach

12.4

(P68)

kondygnacja podziemna

z zestawienia powierzchni (w tym biegi i spoczniki od dołu)

275,730m2275,73

minus powierzchnia obudów g-k

-   8,432m2-(6,72*1,10+1,30*0,80)

szacht windowy

6,325m22,75*2,30

   273,623m2Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym,

jednowarstwowe grubości 10 mm, zatarte, z gotowej suchej mieszanki -

tynk cem.-wap.

12.5

(P69)

kondygnacja podziemna

z zestawienia powierzchni (w tym biegi i spoczniki od dołu)

275,730m2275,73

minus powierzchnia obudów g-k

-   8,432m2-(6,72*1,10+1,30*0,80)

szacht windowy

6,325m22,75*2,30

   20,740m2Przyklejenie płyt z wełny mineralnej grub. 3 cm na ścianach12.6

(P70)

parter

pom. 0.1

14,676m2(1,48*2+2,74)*3,72-2,04*3,20
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robót

Ilości

składowe
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pom. 0.24

6,064m21,63*3,72

   20,740m2Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach12.7

(P71)

parter

pom. 0.1

14,676m2(1,48*2+2,74)*3,72-2,04*3,20

pom. 0.24

6,064m21,63*3,72

  5

456,390

m2Mechaniczne przygotowanie podłoża pod tynk gipsowy, środki gruntujące

do wyrównania chłonności na ścianach

12.8

(P72)

parter

pom. 0.1

13,851m2(1,45+2,74)*2*3,15-(2,04*3,00+2,04*3,15)

oom. 0.2

153,153m2(3,40*2+2,74)*3,15-2,04*3,5+(10,21+8,34)*2*3,15+4,04*2*3,15-(2,74*3,15

+1,64*2,10)

pom. 0.5

43,662m2(3,16+4,16)*2*3,15-2,454

pom. 0.6

50,532m2(6,28+2,90)*2*3,15-(2,40*2,70*2-2,85)+(2,40+2,70*2)*0,18*2

pom. 0.7

14,364m2(1,08+1,20)*2*3,15

pom. 0.9

10,944m2(1,08+1,20)*2*3,15-3,42

pom. 0.10

35,091m2(3,94+2,35+0,36)*2*3,15-6,804

pom. 0.11

47,907m2(3,94+4,47)*2*3,15-2,40*2,70+(2,40+2,70*2)*0,18

pom. 0.12

75,717m2(6,75+6,88)*2*3,15-2,40*2,70*2+(2,40+2,70*2)*0,18*2

pom. 0.13

42,084m2(3,33+3,35)*2*3,15

pom. 0.14

37,386m2(3,33+3,41)*2*3,15-2,40*2,70+(2,40+2,70*2)*0,18

pom. 0.15

72,717m2(6,75+6,88)*2*3,15-(2,40*2,70*2+3,00)+(2,40+2,70*2)*2*0,18

pom. 0.16

71,835m2(6,61+6,88)*2*3,15-(2,40*2,70*2+3,00)+(2,40+2,70*2)*2*0,18

pom. 0.17; 0.24; 0.25

166,766m2(8,20+3,44+5,77+8,71+7,24+1,74*2+0,38+2,70+2,75+10,26)*3,15+0,40*4

*2*3,15-(1,64*2,10+2,00*2,20+2,00*2,80)+(1,64+2,10*2+2,00+2,80*2)*0,1

7+(2,20+2,00*2)*0,18

pom. 0.18

23,633m2(2,47+1,64+2,08+1,96)*3,15-2,04

pom. 0.22

163,212m2(24,20+2,80)*2*3,15-1,64*2,10*2

pom. 0.23

64,106m2(3,16+6,81)*2*3,96-(1,20*14,45+1,50*3,00)+(1,20+14,45)*2*0,18+(1,50+3,

00*2)*0,18

pom. 0.26

102,643m2(13,40+6,88)*2*3,15-2,61*3,00*4+(2,61+3,00*2)*4*0,18

pom. 0.27

35,658m2(3,57+2,09)*2*3,15

pom. 0.28

26,334m2(2,09+2,09)*2*3,15

pom. 0.31

28,203m2(3,04+2,09)*2*3,15-(1,02*2,10+1,974)

pom. 0.35

92,190m2(11,86+1,30+2,00)*2*3,15-1,58*2,10

pom. 0.36

11,199m2(1,58+1,41)*2*3,15-(1,58*2,10+1,44*3,00)

pom. 0.37

49,422m2(3,30+5,44)*2*3,15-(2,40*1,80+2,40)+(2,40+1,80*2)*0,18

pom. 0.38
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robót

Ilości

składowe
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49,536m2(3,33+5,44)*2*3,15-(2,40*1,80+2,475)+(2,40+1,80*2)*0,18

pom. 0.39

49,599m2(3,34+5,44)*2*3,15-(2,40*1,80+2,475)+(2,40+1,80*2)*0,18

pom. 0.40

24,625m2(3,16+6,81)*3,96-(1,20*14,45+1,50*3,00)+(1,20+14,45)*2*0,18+(1,50+3,0

0*2)*0,18

________

_

1 556,369m2Wynik cząstkowy

I piętro

pom. 1.1

66,384m2(3,16+6,81)*2*3,59-(1,50*2,70+1,64*2,10)+(1,50+2,70*2+1,64+2,10*2)*0,1

8

pom. 1.2

274,727m2(10,26+34,38)*2*3,00+(1,00*2+3,56)*3,00-(1,50*2,70+1,64*2,10+1,64*2,8

0)+(1,64+2,10*2+1,50+2,70*2)*0,18

pom. 1.5

98,706m2(13,33+6,88)*2*3,00-(2,40*2,70*4+2,25)+(2,40*4+2,70*2*4)*0,18

pom. 1.6

101,046m2(13,62+6,88)*2*3,00-(2,40*2,70*4+1,65)+(2,40*4+2,70*2*4)*0,18

pom. 1.7

69,138m2(6,61+6,88)*2*3,00-(2,40*2,70*2+1,65)+(2,40*2+2,70*2*2)*0,18

pom. 1.12

136,233m2(1,14+5,77+8,71+7,77+1,74*2+0,37+2,70+2,75+3,20+10,06+0,40*4*2)*3,

00-(1,64*2,10+1,64*2,80+2,00*2,80)+(1,64+2,10*2+2,00+2,80*2)*0,18

pom. 1.13

66,384m2(3,16+6,81)*2*3,59-(1,50*2,70+1,64*2,10)+(1,50+2,70*2+1,64+2,10*2)*0,1

8

pom. 1.14

161,530m2(27,46+6,88+3,42)*2*3,00-(2,61*2,50*5+4,00*10,24)+(2,61*5+2,50*2*2+4,

00+10,24*2)*0,18

pom. 1.15

34,625m2(3,33+3,30)*2*3,00-2,61*2,50+(2,61+2,50*2)*0,18

pom. 1.16

72,438m2(6,76+7,28)*2*3,00-(2,40*2,70*2+1,65)+(2,40*2+2,70*2*2)*0,18

________

_

1 081,211m2Wynik cząstkowy

II piętro

pom. 2.1

78,547m2(3,16+6,81)*2*4,20-(1,50*2,70+1,64*2,10)+(1,50+2,70*2+1,64+2,10*2)*0,1

8

pom. 2.2

295,254m2(9,86+37,94)*2*3,50+1,00*2*3,50-(1,50*2,70+1,64*2,10+1,64*2,80+4,00*1

0,24)+(1,64+2,10*2+1,50+2,70*2+4,00+10,24*2)*0,18

pom. 2.5

80,768m2(6,43+6,88)*2*3,50-(2,40*2,70*2+2,25)+(2,40*2+2,70*2*2)*0,18

pom. 2.6

83,398m2(6,72+6,88)*2*3,50-(2,40*2,70*2+1,65)+(2,40*2+2,70*2*2)*0,18

pom. 2.7

83,398m2(6,72+6,88)*2*3,50-(2,40*2,70*2+1,65)+(2,40*2+2,70*2*2)*0,18

pom. 2.8

83,398m2(6,72+6,88)*2*3,50-(2,40*2,70*2+1,65)+(2,40*2+2,70*2*2)*0,18

pom. 2.9

82,448m2(6,61+6,88)*2*3,50-(2,40*2,70*2+1,83)+(2,40*2+2,70*2*2)*0,18

pom. 2.14

157,888m2(1,14+5,77+8,71+7,77+1,74*2+0,37+2,70+2,75+3,20+10,06+0,40*4*2)*3,

50-(1,64*2,10+1,64*2,80+2,00*2,80+2,00*2,00)+(1,64+2,10*2+2,00+2,80*

2+2,00+2,00*2)*0,18

pom. 2.15

78,547m2(3,16+6,81)*2*4,20-(1,50*2,70+1,64*2,10)+(1,50+2,70*2+1,64+2,10*2)*0,1

8

pom. 2.16

95,988m2(6,76+9,83)*2*3,60-(6,06*3,50+2,25)

pom. 2.17

132,540m2(13,67+9,83+0,40*2)*2*3,60-6,06*3,50*2
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pom. 2.18

85,298m2(6,72+7,28)*2*3,50-(2,40*2,70*2+2,55)+(2,40*2+2,70*2*2)*0,18

pom.2.19

85,878m2(6,76+7,28)*2*3,50-(2,40*2,70*2+2,25)+(2,40*2+2,70*2*2)*0,18

________

_

1 423,350m2Wynik cząstkowy

III piętro

pom. 3.1

73,762m2(3,16+6,81)*2*3,96-(1,50*2,70+1,64*2,10)+(1,50+2,70*2+1,64+2,10*2)*0,1

8

pom. 3.2

302,527m2(9,86+37,94)*2*3,20+1,00*2*3,20-(1,50*2,70+1,64*2,10+1,64*2,80)+(1,64

+2,10*2+1,50+2,70*2)*0,18

pom. 3.5

77,506m2(6,43+6,88)*2*3,40-(2,40*2,70*2+2,85)+(2,40*2+2,70*2*2)*0,18

pom. 3.6

78,878m2(6,72+6,88)*2*3,40-(2,40*2,70*2+3,45)+(2,40*2+2,70*2*2)*0,18

pom. 3.7

79,628m2(6,72+6,88)*2*3,40-(2,40*2,70*2+2,70)+(2,40*2+2,70*2*2)*0,18

pom. 3.8

79,628m2(6,72+6,88)*2*3,40-(2,40*2,70*2+2,70)+(2,40*2+2,70*2*2)*0,18

pom. 3.9

78,880m2(6,61+6,88)*2*3,40-(2,40*2,70*2+2,70)+(2,40*2+2,70*2*2)*0,18

pom. 3.11

31,552m2(1,90+2,74)*2*3,40

pom. 3.15

129,821m2(5,50+5,31+2,59+2,95+2,19+0,93+2,70+2,75+3,20+10,06+0,40*4)*3,50-(1

,64*2,10+1,64*2,80+1,50*1,90*2)+(1,64+2,10*2+2,00+2,80*2+1,50*2+1,9

0*2*2)*0,18

pom. 3.16

73,762m2(3,16+6,81)*2*3,96-(1,50*2,70+1,64*2,10)+(1,50+2,70*2+1,64+2,10*2)*0,1

8

pom. 3.17

91,470m2(6,76+9,83)*2*3,50-(6,06*3,50+3,45)

pom. 3.18

127,680m2(13,67+9,83+0,40*2)*2*3,50-6,06*3,50*2

pom. 3.19

84,938m2(6,72+7,28)*2*3,50-(2,40*2,70*2+2,91)+(2,40*2+2,70*2*2)*0,18

pom.2.20

85,428m2(6,76+7,28)*2*3,50-(2,40*2,70*2+2,70)+(2,40*2+2,70*2*2)*0,18

________

_

1 395,460m2Wynik cząstkowy

  5

456,390

m2Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym,

jednowarstwowe grubości 15 mm, gładzone, z gotowej suchej mieszanki -

tynk gipsowy zwykły

12.9

(P73)

parter - z powierzchni gruntowania

1 556,369m21556,369

I piętro - z powierzchni gruntowania

1 081,211m21081,211

II piętro - z powierzchni gruntowania

1 423,350m21423,35

III piętro - z powierzchni gruntowania

1 395,460m21395,46

   171,820m2Mechaniczne przygotowanie podłoża, środki gruntujące do wyrównania

chłonności na stropach

12.10

(P74)

parter

pom. 0.23

21,470m221,47

pom. 0,40

21,470m221,47

______

42,940m2Wynik cząstkowy

I piętro

pom. 1.1
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21,470m221,47

pom. 1.13

21,470m221,47

______

42,940m2Wynik cząstkowy

II piętro

pom. 2.1

21,470m221,47

pom. 2.15

21,470m221,47

______

42,940m2Wynik cząstkowy

III piętro

pom. 3.1

21,500m221,50

pom. 3.16

21,500m221,50

______

43,000m2Wynik cząstkowy

   171,820m2Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym,

jednowarstwowe grubości 15 mm, gładzone, z gotowej suchej mieszanki -

tynk gipsowy zwykły

12.11

(P75)

parter

pom. 0.23

21,470m221,47

pom. 0,40

21,470m221,47

______

42,940m2Wynik cząstkowy

I piętro

pom. 1.1

21,470m221,47

pom. 1.13

21,470m221,47

______

42,940m2Wynik cząstkowy

II piętro

pom. 2.1

21,470m221,47

pom. 2.15

21,470m221,47

______

42,940m2Wynik cząstkowy

III piętro

pom. 3.1

21,500m221,50

pom. 3.16

21,500m221,50

______

43,000m2Wynik cząstkowy

  6

396,897

m2Założenie narożników tynkarskich na ścianach12.12

(P76)

kondygnacja podziemna

736,981m2736,981

parter

1 556,369m21556,369

I piętro

1 081,211m21081,211

II piętro

1 423,350m21423,35

III piętro

1 438,460m21395,46+43,00

szacht windowy

160,526m2160,526
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Podłoża i posadzki13

   186,934m3Podkłady z ubitych materiałów sypkich - keramzytu, na stropie13.1

(P77)

kondygnacja podziemna - na płycie fundamentowej P1

66,624m317,12*16,92*0,23

P2 - na płycie fundamentowej

19,479m3(5,77+7,14)/2*13,12*0,23

100,831m3(21,06+30,76)/2*16,92*0,23

   121,914m3Podkłady betonowe na podłożu z keramzytu z betonu zwykłego - C8/1013.2

(P78)

kondygnacja podziemna - na płycie fundamentowej P1

43,451m317,12*16,92*0,15

P2 - na płycie fundamentowej

12,703m3(5,77+7,14)/2*13,12*0,15

65,760m3(21,06+30,76)/2*16,92*0,15

   812,757m2Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy asfaltowej zgrzewalnej,

modyfikowanej SBS, na włókninie poliestrowej - poziomej z gruntowaniem

podłoża

13.3

(P79)

kondygnacja podziemna - na płycie fundamentowej P1

289,670m217,12*16,92

P2 - na płycie fundamentowej

84,690m2(5,77+7,14)/2*13,12

438,397m2(21,06+30,76)/2*16,92

   812,757m2Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane

na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych EPS 100 -038, grub. 10 cm

13.4

(P80)

kondygnacja podziemna - na płycie fundamentowej P1

289,670m217,12*16,92

P2 - na płycie fundamentowej

84,690m2(5,77+7,14)/2*13,12

438,397m2(21,06+30,76)/2*16,92

  2

634,352

m2Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane

na wierzchu konstrukcji, na sucho, z płyt styropianowych akustycznych -

grub. 30 mm

13.5

(P81)

parter, na stropie nad piwnicami - osie 6 - 9

pom. 0.1 - 0.12 i część 0.22

152,026m23,86+3,42*2,80+67,39+3,79+3,83+11,51+18,09+1,30+1,30+1,38+8,38+17

,55+4,07

pom. 0.31

6,160m26,16

pom. 0.34, część 0.35 - 0.39 i spocznik 0.40

72,680m25,61+3,04*1,30+3,25*1,58+15,52+18,01+18,07+3,16*2,02

_______

230,866m2Wynik cząstkowy

I piętro, na stropie nad parterem

pom. 1.1 i 1.13 - spoczniki piętrowe

13,683m2(3,16*2,02+1,58*0,29)*2

pozostałe pomieszczenia - z zestawienia

771,260m2814,20-21,47*2

_______

784,943m2Wynik cząstkowy

II piętro, na stropie nad I piętrem

pom. 2.1 i 2.15 - spoczniki piętrowe

13,683m2(3,16*2,02+1,58*0,29)*2

poostałe pomieszczenia - z zestawienia

824,540m2867,48-21,47*2

_______

838,223m2Wynik cząstkowy

III piętro, na stropie nad II piętrem

powierzchnia z zestawienia, za wyjątkiem spoczników piętrowych klatek

schodowych

780,320m2823,32-21,50*2

_______

780,320m2Wynik cząstkowy

  3

473,949

m2Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej grub. 0,3 mm - poziome13.6

(P82)

kondygnacja podziemna - na płycie fundamentowej P1
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289,670m217,12*16,92

_______

289,670m2Wynik cząstkowy

parter - z zestawienia pomieszczeń

780,793m2795,88-21,47+3,16*2,02

_______

780,793m2Wynik cząstkowy

I piętro, na stropie nad parterem

pom. 1.1 i 1.13 - spoczniki piętrowe

13,683m2(3,16*2,02+1,58*0,29)*2

pozostałe pomieszczenia - z zestawienia

771,260m2814,20-21,47*2

_______

784,943m2Wynik cząstkowy

II piętro, na stropie nad I piętrem

pom. 2.1 i 2.15 - spoczniki piętrowe

13,683m2(3,16*2,02+1,58*0,29)*2

poostałe pomieszczenia - z zestawienia

824,540m2867,48-21,47*2

_______

838,223m2Wynik cząstkowy

III piętro, na stropie nad II piętrem

powierzchnia z zestawienia, za wyjątkiem spoczników piętrowych klatek

schodowych

780,320m2823,32-21,50*2

_______

780,320m2Wynik cząstkowy

   812,757m3Podkłady betonowe C12/15 grub. 10 cm, zbrojone siatką13.7

(P83)

kondygnacja podziemna - na płycie fundamentowej P1

289,670m317,12*16,92

P2 - na płycie fundamentowej

84,690m3(5,77+7,14)/2*13,12

438,397m3(21,06+30,76)/2*16,92

  2

695,886

m3Podkłady betonowe C12/15 grub. 6 cm, zbrojone siatką13.8

(P84)

parter - na stropie nad podziemiem - z powierzchni stropu

292,400m317,20*17,00

_______

292,400m3Wynik cząstkowy

I piętro, na stropie nad parterem

pom. 1.1 i 1.13 - spoczniki piętrowe

13,683m3(3,16*2,02+1,58*0,29)*2

pozostałe pomieszczenia - z zestawienia

771,260m3814,20-21,47*2

_______

784,943m3Wynik cząstkowy

II piętro, na stropie nad I piętrem

pom. 2.1 i 2.15 - spoczniki piętrowe

13,683m3(3,16*2,02+1,58*0,29)*2

poostałe pomieszczenia - z zestawienia

824,540m3867,48-21,47*2

_______

838,223m3Wynik cząstkowy

III piętro, na stropie nad II piętrem

powierzchnia z zestawienia, za wyjątkiem spoczników piętrowych klatek

schodowych

780,320m3823,32-21,50*2

_______

780,320m3Wynik cząstkowy

   275,730m2Posadzki z płytek gresowych nieszkliwionych, technicznych, układanych

na klej do gresu metodą zwykłą - z przygotowaniem podłoża i ułożeniem

cokolika

13.9

(P85)

kondygnacja podziemna

z zestawienia powierzchni
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275,730m2275,73

   24,522m2Okładziny schodów z układanych metodą kombinowaną płytek gresowych

- nieszkliwionych, technicznych, układanych na zaprawie klejowej do

gresu, z ułożeniem cokolika

13.10

(P86)

kondygnacja podziemna - parter

podstopnice

4,835m2(8+10)*0,17*1,58

stopnice

7,331m2(7+9)*0,29*1,58

spocznik pośredni

5,056m23,16*1,60

spocznik parteru

7,300m23,16*2,02+1,58*0,58

   251,101m2Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie z wywinięciem na ściany

zgodnie z opisem

13.11

(P87)

pod posadzki z gresu w w-c, łazienkach i natryskach, zgodnie z opisem

parter

pom. 0.3

6,298m2(1,99+1,85)*1,64

pom. 0.4

6,298m2(1,99+1,85)*1,64

pom. 0.19 -0.21

46,348m2(5,99+11,10+11,00)*1,65

pom. 0.30

5,528m23,35*1,65

______

64,472m2Wynik cząstkowy

I piętro, wzrost powierzchni pomieszczenia, statystycznie o 31 %

pom. 1.3, 1.4; 1.9; 1,10; 1,11

63,129m2(8,07+11,49+5,99+12,83+9,81)*1,31

______

63,129m2Wynik cząstkowy

II piętro, wzrost powierzchni pomieszczenia, statystycznie o 31 %

pom. 2.3, 2.4; 2,11; 2,12 i 2.13

63,181m2(8,11+11,49+5,99+12,83+9,81)*1,31

______

63,181m2Wynik cząstkowy

pom. 3.3

11,642m23,96*2,94

pom. 3.4

14,573m23,96*3,68

pom. 3.12

6,868m23,35*2,05

pom. 3.13

10,718m22,31*4,64

pom. 3.14

16,518m23,56*4,64

______

60,319m2Wynik cząstkowy

  1

859,890

m2Posadzki z płytek gresowych nieszkliwionych, matowych satynowanych, o

wym. 120x60 cm, (lub innych wybranych przez Inwestora), układanych na

klej biały do gresu metodą zwykłą - z ułożeniem cokolika

13.12

(P88)

parter - z zestawienia pomieszczeń

795,880m2795,88

minus pom. 0.40

-   21,470m2-21,47

_______

774,410m2Wynik cząstkowy

I piętro - z zestawienia pomieszczeń

530,380m2159,27+8,07+11,49+4,70+5,99+12,83+9,81+97,31+172,21+48,70

_______

530,380m2Wynik cząstkowy

II piętro - z zestawienia pomieszczeń

299,310m2149,07+8,11+11,49+4,70+5,99+12,83+9,81+97,31

_______
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299,310m2Wynik cząstkowy

III piętro - z zestawienia pomieszczeń

255,790m2147,31+8,15+11,49+1,35+5,17+4,78+8,05+13,37+56,12

_______

255,790m2Wynik cząstkowy

   165,720m2Okładziny schodów z układanych metodą kombinowaną płytek gresowych

- nieszkliwionych, satynowanych, układanych na zaprawie klejowej białej

do gresu - z ułożeniem cokolika

13.13

(P89)

parter/ piętro

pom. 0.23

podstopnice

5,996m2(11+12)*0,165*1,58

stopnice

9,622m2(10+11)*0,29*1,58

spocznik pośredni

5,056m21,60*3,16

spocznik piętra

6,841m22,02*3,16+0,29*1,58

pom. 0.40

5,996m2(11+12)*0,165*1,58

stopnice

9,622m2(10+11)*0,29*1,58

spocznik pośredni

5,056m21,60*3,16

spocznik I piętra

6,841m22,02*3,16+0,29*1,58

______

55,030m2Wynik cząstkowy

I piętro/II piętro

pom. 1.1 i pom. 1.13

podstopnice

11,339m211*2*0,1631*1,58*2

stopnice

18,328m210*2*0,29*1,58*2

spoczniki pośrednie

10,112m21,60*3,16*2

spoczniki II pietra

13,683m2(2,02*3,16+0,29*1,58)*2

______

53,462m2Wynik cząstkowy

II piętro/III piętro

pom. 2.1 i pom. 2.15

podstopnice

13,272m212*2*0,175*1,58*2

stopnice

20,161m211*2*0,29*1,58*2

spoczniki pośrednie

10,112m21,60*3,16*2

spoczniki II pietra

13,683m2(2,02*3,16+0,29*1,58)*2

______

57,228m2Wynik cząstkowy

   100,625m2Wykonanie i montaż konstrukcji podłóg podniesionych w zakresie

wysokości od 12,5 do 125 cm, zgodnie z opisem str. A/21

13.14

(P90)

II i III piętro

100,625m28,05*6,25*2

  1

250,640

m2Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin rulonowych, obiektowych,

heterogenicznych - zgodnie z opisem technicznym, z wywinięciem na

ściany i zgrzewaniem

13.15

(P91)

I pietro - z zestawienia pomieszczeń

240,880m291,29+93,25+45,35+10,99

II piętro - z zestawienia pomieszczeń

525,230m244,20+45,94+46,05+46,05+45,35+66,13+134,05+48,76+48,70

III piętro - z zestawienia pomieszczeń

484,530m244,20+45,94+6,05+46,05+45,35+65,69+134,05+48,50+48,70
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Stolarka i ślusarka wewnętrzna14

   3,318m2Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych, przymykowych - wypełnionych,

półpełnych, 1 1/2 - skrzydłowych - z kosztami drzwi

14.1

(P92)

D14

3,318m21,58*2,10

   6,528m2Przegrody aluminiowe z drzwiami i naświetlem, o powierzchni do 7 m2,

szklone szkłem bezpiecznym, okucia nierdzewne, zamek kluczowy z

wkładką patentową, odporność na włamanie klasa B

14.2

(P93)

D15

6,528m22,04*3,20

   26,720m2Przegrody aluminiowe o powierzchni powyżej 10 m2 z drzwiami i

naswietlami przeszklone szkłem bezpiecznym, zamek kluczowy z wkładką

patentową, odporność na włamanie klasa B

14.3

(P94)

D16+ścianki

11,040m23,45*3,20

D17+ścianki

15,680m24,90*3,20

   3,444m2Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych, przymykowych - wypełnionych,

pełnych, 1 1/2 skrzydłowych - z kosztami drzwi. Odporność na włamanie

klasa B, EIS 30 do central wentylacyjnych.

14.4

(P95)

D6'

3,444m21,64*2,10

   2,394m2Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych, przymykowych - całych

oszklonych, jednoskrzydłowych - z kosztami drzwi. Odporność na

włamanie klasa B, EIS 30

14.5

(P96)

D5

2,394m21,14*2,10

   34,440m2Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych, przymykowych - całych

oszklonych, 1 1/2 - skrzydłowych - z kosztami drzwi. Odporność na

włamanie klasa B, EIS 30

14.6

(P97)

D6

34,440m21,64*2,10*10

   13,776m2Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych, przymykowych - całych

oszklonych, 1 1/2 - skrzydłowych z naświetlem - z kosztami drzwi.

Odporność na włamanie klasa B, dymoszczelne

14.7

(P98)

D7

13,776m21,64*2,80*3

   16,800m2Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych, przymykowych - całych

oszklonych, dwuskrzydłowych z naświetlem - z kosztami drzwi.

Odporność na włamanie klasa B, EI60

14.8

(P99)

D8

16,800m22,00*2,80*3

   13,062m2Montaż drzwi stalowych - pełnych z ościeżnicą kątową, nieocieplonych - z

kosztami konstrukcji drzwi

14.9

(P100)

D1

10,710m21,02*2,10*5

D2

2,352m21,12*2,10

   4,284m2Montaż drzwi stalowych - pełnych z ościeżnicą obejmującą,

nieocieplonych - z kosztami konstrukcji drzwi, odporność na włamanie

klasa B, EI60

14.10

(P101)

D3

4,284m21,02*2,10*2

   2,604m2Montaż drzwi stalowych - pełnych z ościeżnicą obejmującą,

nieocieplonych - z kosztami konstrukcji drzwi, odporność na włamanie

klasa B, EIS60

14.11

(P102)

D4

2,604m21,24*2,10

   170,982m2Montaż ościeżnic regulowanych do skrzydeł pojedynczych drzwi

wewnętrznych, laminowanych

14.12

(P103)

D9

17,388m20,92*2,10*9

D10

5,796m20,92*2,10*3

D11

49,266m21,02*2,10*23

D12
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83,538m21,02*2,10*39

D13

14,994m21,02*2,10*7

   70,200m2Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych,

fabrycznie wykończonych pełnych, płaskich laminowanych

14.13

(P104)

D9

16,200m20,90*2,00*9

D11

41,400m20,90*2,00*23

D13

12,600m20,90*2,00*7

   75,600m2Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych,

fabrycznie wykończonych szklonych, płaskich laminowanych

14.14

(P105)

D10

5,400m20,90*2,00*3

D12

70,200m20,90*2,00*39

   48,960mMontaż balustrad schodowych stalowych, kompletnie wykończonych z

pochwytem drewnianym (sosna)- prostych z kształtowników i z rur

14.15

(P106)

B1

2,350m2,35

B2

3,030m3,03

B3

7,340m3,67*2

B3

7,340m3,67*2

B4

7,320m3,66*2

B5

6,660m3,33*2

B6

7,460m3,73*2

B7

7,460m3,73*2

   1,440mMontaż balustrad balkonowych prostych (ruchoma barierka) - z

pochwytem stalowym, h=110 cm

14.16

(P107)

BR - klatka schodowa (0.40)

1,440m1,44

   18,560mMontaż balustrad balkonowych prostych - z pochwytem drewnianym,

h=110 cm

14.17

(P108)

B8

3,160m1,58*2

aule - nie ujęte w zestawieniu

pom. 2.17

7,700m8,10-0,40

pom. 3.18

7,700m8,10-0,40

   48,300mMontaż pochwytów stalowych - pochwytów na wspornikach, z okładziną

drewnianą (sosna)

14.18

(P109)

z zestawienia, rys. 14

P1

2,350m2,35

P2

3,030m3,03

P3

14,680m3,67*2*2

P4

13,320m3,33*2*2

P5

14,920m3,73*2*2

   1,000kpl.Dostawa i montaż dźwigu osobowego przystosowanego dla osób

niepełnosprawnych, umożliwiającego transport łóżek szpitalnych.

Parametry - zgodnie z opisem str. A/21 - A/22

14.19

(P110)

1,000kpl.1
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Okładziny wewnętrzne i malowanie15

   16,167m2Obudowa kanałów w systemie RIGIPS 3.50.10, grub 13 cm EI 12015.1

(P111)

kondygnacja podziemna

13,395m2(0,50*2+0,84)*7,28

2,772m2(0,50*2+0,54)*1,80

   409,616m2Obudowa jednowarstwowa 50-01 płytami gipsowo - kartonowymi na

rusztach metalowych pojedyńczych słupów, bez ocieplenia. Obudowa

pionów instalacyjnych

15.2

(P112)

parter

pom. 0.1

2,455m20,33*2*3,72

pom. 0.2

8,705m2(0,63+0,23+0,70+0,48+0,30)*3,72

pom. 0.3

1,711m20,23*2*3,72

pom. 0.4

1,711m20,23*2*3,72

pom. 0.5

13,169m2(0,54+3,00)*3,72

pom. 0.6

2,083m20,28*2*3,72

pom. 0.10

11,234m2(0,60+0,42)*2*3,72+(0,70+0,28)*3,72

pom. 0.12

5,915m2(0,73+0,28+0,30+0,28)*3,72

pom. 0.13 i 0.15

5,059m2(0,40+0,28)*3,72*2

pom. 0.16

2,158m2(0,30+0,28)*3,72

pom. 0.17

1,786m2(0,28+0,20)*3,72

pom. 0.18

5,059m2(0,38+0,98)*3,72

pom. 0.20

2,083m2(0,28+0,28)*3,72

pom. 0.21

5,357m2(0,28+0,28)*3,72+(0,30*2+0,28)*3,72

pom. 0.31

4,129m2(0,48+0,15+0,28+0,20)*3,72

pom. 0.32

3,199m2(0,28+0,20+0,23+0,15)*3,72

pom. 0.33

4,166m2(0,28+0,28)*2*3,72

pom. 0.35

2,083m20,28*2*3,72

pom. 0.37

24,961m2(0,65*2+5,41)*3,72

pom. 0.38

2,083m20,28*2*3,72

pom. 0.39

2,083m20,28*2*3,72

_______

111,189m2Wynik cząstkowy

I piętro

pom. 1.2

2,010m20,60*3,35

pom. 1.3

13,032m2(1,38+0,32)*3,35+(0,43+0,53)*3,35+(0,93+0,30)*3,35

pom. 1.4

2,044m2(0,28+0,33)*3,35

pom. 1.5

5,829m2(0,70+0,30)*3,35+(0,44+0,30)*3,35

pom. 1.6
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5,729m2(0,70+0,30)*3,35+(0,41+0,30)*3,35

pom. 1.7

2,010m20,30*2*3,35

pom. 1.8

5,896m2(0,58+1,18)*3,35

pom. 1.11

3,585m2(0,28*2+0,51)*3,35

pom. 1.12

1,876m20,28*2*3,35

pom. 1.14

28,241m2(0,30+0,70+0,28*2+0,36+0,68+5,83)*3,35

pom. 1.16

2,379m2(0,41+0,30)*3,35

______

72,631m2Wynik cząstkowy

II piętro

pom. 2.2

53,064m20,60*3,96+(0,58+5,72+0,68+5,82)*3,96

pom. 2.3

15,008m2(1,38+0,32)*3,96+(0,43+0,43)*3,96+(0,93+0,30)*3,96

pom. 2.4

2,416m2(0,28+0,33)*3,96

pom. 2.6

5,742m2(0,41+0,30)*3,96+(0,44+0,30)*3,96

pom. 2.7

2,812m2(0,41+0,30)*3,96

pom. 2.8

2,812m2(0,41+0,30)*3,96

pom. 2.9

2,297m2(0,28+0,30)*3,96

pom. 2.10

6,970m2(0,58+1,18)*3,96

pom. 2.13

4,237m2(0,28*2+0,51)*3,96

pom. 2.14

2,218m2(0,28+0,28)*3,96

pom. 2.16

2,769m2(0,41+0,30)*3,90

pom. 2.19

2,769m2(0,41+0,30)*3,90

_______

103,114m2Wynik cząstkowy

III piętro

pom. 3.2

67,795m2(0,60+0,48*2+2,26+0,68*2+5,87*2+0,20)*3,96

pom. 3.3

14,692m2(0,32+1,38+0,38*2+0,93+0,32)*3,96

pom. 3.4

2,297m2(0,32+0,26)*3,96

pom. 3.6

5,742m2(0,41+0,30+0,44+0,30)*3,96

pom. 3.7

2,812m2(0,41+0,30)*3,96

pom. 3.8

2,812m2(0,41+0,30)*3,96

pom. 3.9

2,376m20,30*2*3,96

pom. 3.15

2,297m2(0,30+0,28)*3,96

pom. 3.17

13,345m2(0,41+0,28+0,36*2*2+0,62*2)*3,96

pom. 3.19

5,782m2(0,42*2+0,62)*3,96

pom. 3.20
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2,732m2(0,41+0,28)*3,96

_______

122,682m2Wynik cząstkowy

   210,210m2Montaż sufitów podwieszanych z rastrami z płytami dekoracyjnymi z

włókien mineralnych (z kosztami wszystkich materiałów), o wymiarach -

600x600 mm. Konstrukcja widoczna.

15.3

(P113)

parter - pomieszczenia socjalne i sanitarne

56,730m23,79+3,83+11,51+5,99+11,10+11,00+3,35+6,16

I piętro

48,190m28,07+11,49+5,99+12,83+9,81

II piętro

52,930m28,11+11,49+4,70+5,99+12,83+9,81

III piętro

52,360m28,15+11,49+1,35+5,17+4,78+8,05+13,37

  2

961,850

m2Montaż sufitów podwieszanych z rastrami z płytami dekoracyjnymi z

włókien mineralnych (z kosztami wszystkich materiałów), o wymiarach -

600x1200 mm. Konstrukcja ukryta.

15.4

(P114)

parter - pozostałe pomieszczenia

696,210m2795,88-(56,73+21,47*2)

I piętro

723,070m2159,27+91,29+93,25+45,35+4,70+97,31+172,21+10,99+48,70

II piętro

771,610m2149,07+44,20+45,94+46,05+46,05+45,35+97,31+66,13+134,05+48,76+4

8,70

III piętro

770,960m221,50+147,31+44,20+45,94+46,05+46,05+45,35+56,12+21,50+65,69+13

4,05+48,50+48,70

  1

001,526

m2Licowanie ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi satynowymi,

szkliwionymi, o wymiarach - 60x30 cm, mocowanymi na klej

15.5

(P115)

z powierzchni tynków pod glazurę

parter

394,916m2394,916

I piętro

186,234m2186,234

II piętro

214,278m2214,278

III piętro

206,098m2206,098

   166,320mParapety o szerokości do 25 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na

spoiwie poliestrowym

15.6

(P116)

parter

45,760m2,50*5+0,96+1,10*2+2,10+1,00*2+2,50*10+1,00

I piętro

65,260m1,10*2+2,10+1,00*3+2,50*14+1,00+1,60+4,10+2,71*6

II piętro

48,100m1,10*2+2,10+1,60*3+1,00*3+2,50*14+1,00

III piętro

7,200m1,60*2+1,00*4

  6

807,772

m2Malowanie tynków wewnętrznych z gruntowaniem - dwukrotne farbą

lateksową

15.7

(P117)

kondygnacja podziemna

ściany

736,981m2736,981

sufity - z zestawienia powierzchni

275,730m2275,73

________

_

1 012,711m2Wynik cząstkowy

parter

ściany, z powierzchni tynków gipsowych

1 556,369m21556,369

stropy - z powierzchni tynków biegów i spoczników

42,940m242,94

________

_

1 599,309m2Wynik cząstkowy
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I piętro

ściany, z powierzchni tynków gipsowych

1 081,211m21081,211

stropy - z powierzchni tynków biegów i spoczników

42,940m242,94

________

_

1 124,151m2Wynik cząstkowy

II piętro

ściany, z powierzchni tynków gipsowych

1 423,350m21423,35

stropy - z powierzchni tynków biegów i spoczników

42,940m242,94

________

_

1 466,290m2Wynik cząstkowy

III piętro

ściany, z powierzchni tynków gipsowych

1 395,460m21395,46

stropy - z powierzchni tynków strop nad klatkami

43,000m243,00

________

_

1 438,460m2Wynik cząstkowy

szacht windowy

166,851m2160,526+6,325

_______

166,851m2Wynik cząstkowy

Elewacja16

  2

350,135

m2Montaż, demontaż i praca rusztowań zewnętrznych rurowych o wys. do 20

m, dla wykonania robót elewacyjnych - przy wielkości działki roboczej

(założono) 300 m2

16.1

(P118)

elewacja wschodnia i zachodnia - metoda lekka mokra

163,410m2(5,80+7,20)*12,57

elewacja wschodnia - okładziny

227,283m2(17,88-8,17)*(16,85-12,57)+8,17*16,85+2,77*17,35

elewacja zachodnia - okładziny

411,683m221,58*16,85+2,77*17,35

elewacja  północna - okładziny

844,387m23,40*16,85+21,58*17,35+24,10*16,85+1,56*4,23

elewacja południowa - okładziny

703,372m21,56*4,23+38,72*16,85+10,36*(16,85-12,57)

  1

538,735

m2Montaż systemowego rusztu aluminiowego do zawieszenia płyt

elewacyjnych z piaskowca o grub. 4 cm. Ruszt przystosowany do

zamocowania warstwy ocieplenia o gr. 18 - 20 cm

16.2

(P119)

elewacja wschodnia - okładziny

210,209m2(17,88-8,17)*(16,85-12,57)+8,17*16,85+2,77*(17,35-6,94)+0,64*3,36

minus otwory 

-   39,690m2-(1,20*14,45+1,50*3,00+1,50*2,70*3+1,50*1,90*2)

elewacja zachodnia - okładziny

394,609m221,58*16,85+2,77*(17,35-6,94)+0,64*3,36

minus otwory

-   44,160m2-(1,50*3,00+2,04*3,00+1,20*14,45+1,50*2,70*4)

elewacja  północna - okładziny

843,435m23,40*16,85+21,58*17,35+24,10*16,85+1,56*3,62

plus słupy

23,318m20,84*4*6,94

minus otwory

-   281,818m2-(6,06*3,50*6+2,61*2,50*6+2,61*3,00+2,61*3,00*5+4,00*10,24+2,40*1,80

*5+0,86*1,80+1,44*3,00)

elewacja południowa - okładziny

703,372m21,56*4,23+38,72*16,85+10,36*(16,85-12,57)

minus otwory

-   270,540m2-(0,90*1,80*7+2,40*2,70*40)
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  1

538,735

m2Przyklejenie płyt z wełny mineral.gr.18 cm na zaprawie klejącej 16.3

(P120)

jak wyżej

1 538,735m21538,735

   68,967m2Przyklejenie płyt z wełny mineral.gr.20 cm na zaprawie klejącej, od spodu16.4

(P121)

elewacja północna

68,967m221,58*2,77+14,36*0,64

  1

607,702

Wykonanie elewacji z piaskowca na ruszcie systemowym wraz z

obrobieniem otworów okiennych i drzwiowych i wykonaniem koniecznych

obróbek blacharskich.

16.5

(P122)

z powierzchni ocieplenia wełną

1 607,7021538,735+68,967

   151,410m2Docieplenie ścian z gazobetonu płytami z wełny mineralnej przy użyciu

gotowej zaprawy klejącej, z przygotow.podłoża, ręcznym wykonaniem

wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem

16.6

(P123)

elewacja wschodnia

60,906m25,80*12,57-2,00*2,00*3

elewacja zachodnia

90,504m27,20*12,57
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

Roboty rozbiórkowe1

   972,000m2Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych o gr.

10 cm z odwiezieniem i ułożeniem na

składowisku

1.1 (P1)

   62,400m2Demontaż konstrukcji aluminiowych ściany

szczytowej, mocowanych do konstrukcji

żelbetowych lub muru

1.2 (P2)

   3,952m3Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej

terenu , z usunięciem, wywozem i utylizacją

gruzu

1.3 (P3)

   2,160m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych

zbrojonych z wywozem i utylizacją gruzu

1.4 (P4)

Roboty ziemne2

  2 599,601m3Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywane

mechanicznie, z transportem pojazdami

samochodowymi na odległość przewozu ponad

15.0 km na odkład, grunt kat. III-IV

2.1 (P5)

   70,400m3Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywane

ręcznie, z transportem pojazdami

samochodowymi na odległość przewozu ponad

15.0 km na odkład, grunt kat. III-IV.

Przegłębienia.

2.2 (P6)

   318,246m3Zasypanie przekopów piaskiem lub pospółką z

mechanicznym zagęszczeniem

2.3 (P7)

   482,229m3Zasypywanie mechaniczne wnęk za ścianami

budynków, w gruncie kat. I-II, zagęszczenie przy

użyciu zagęszczarki

2.4 (P8)

Fundamenty3

   100,327m3Podkłady betonowe C12/15 na podłożu

gruntowym, w budownictwie użyteczności

publicznej z transportem i układaniem przy

zastosowaniu pompy do betonu

3.1 (P9)

   599,198m3Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu -

C35/45 wraz z wszystkimi koniecznymi robotami

pomocniczymi (szalowanie, rozszalowanie)

3.2 (P10)

   69,176tMontaż dostarczonych prefabrykatów

zbrojarskich w płytach fundamentowych

krzyżowo zbrojonych

3.3 (P11)

Ściany podziemia4

   284,000m2Ściany żelbetowe proste, o grub. 24 cm, z

betonu C35/45 w deskowaniu systemowym,

wraz ze wszystkimi robotami tymczasowymi

4.1 (P12)

   13,689tMontaż dostarczonych prefabrykatów

zbrojarskich w elementach budynku - ścianach

4.2 (P13)

   80,000mUszczelnienie połączeń płyta

fundamentowa/ściana żelbetowa taśmą

uszczelniającą

4.3 (P14)

   28,654m2Ściany podziemia z bloczków betonowych

grubości 25 cm

4.4 (P15)

Izolacje podziemia5

  1 003,272m2Wykonanie przy użyciu masy

bitumiczno-kauczukowej izolacji

przeciwwilgociowej powierzchni poziomych z

gruntowaniem podłoża

5.1 (P16)

   416,922m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe

bitumiczne pionowe, wykonywane na zimno z -

masy bitumiczno-kauczukowej, z gruntowaniem

5.2 (P17)

   224,241m2Docieplenie ścian podziemia płytami

polistyrenowymi grub. 12 cm

5.3 (P18)

   59,897m2Docieplenie ścian podziemia płytami

polistyrenowymi grub. 10 cm

5.4 (P19)

Ściany nadziemia6

   599,600m2Ściany żelbetowe proste, o grub. 24 cm, z

betonu C35/45 w deskowaniu systemowym,

wraz ze wszystkimi robotami tymczasowymi

6.1 (P20)

   168,202m2Ściany żelbetowe proste, o grub. 20 cm, z

betonu C30/37 w deskowaniu systemowym,

wraz ze wszystkimi robotami tymczasowymi.

Szyb windowy.

6.2 (P21)
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   29,686tMontaż dostarczonych prefabrykatów

zbrojarskich w elementach budynku - ścianach

6.3 (P22)

   806,265m2Ściany budynków wielokondygnacyjnych z

bloczków z betonu komórkowego o grubości -

24 cm na zaprawie cementowo- wapiennej, z

wykonaniem otworów okiennych i drzwiowych

6.4 (P23)

   9,332m3Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych

o szer. do 30 cm, z betonu - C30/37

6.5 (P24)

   0,795tMontaż dostarczonych prefabrykatów

zbrojarskich w elementach budynku - żebrach,

belkach, podciągach i wieńcach

6.6 (P25)

   2,368m2Ścianki z płytek z betonu komórkowego na

zaprawie cem.-wap., o grubości - 12 cm. Attyna

nad daszkiem.

6.7 (P26)

Słupy, belki i podciągi7

   1,896m3Słupy żelbetowe prostokątne, o wys. do 4 m, o

stosunku deskowanego obwodu do przekroju -

do 9 m/m2, z betonu C50/60

7.1 (P27)

   107,872m3Słupy żelbetowe prostokątne, o wys. do 4 m, o

stosunku deskowanego obwodu do przekroju -

do 12 m/m2, z betonu C50/60

7.2 (P28)

   0,912m3Słupy żelbetowe prostokątne, o wys. do 4 m, o

stosunku deskowanego obwodu do przekroju -

do 16 m/m2, z betonu C50/60

7.3 (P29)

   35,142tMontaż dostarczonych prefabrykatów

zbrojarskich w elementach budynku - słupach

7.4 (P30)

   69,888m3Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości

deskowanego obwodu do przekroju belki - do 10

m/m2, z betonu C30/37

7.5 (P31)

   10,080m3Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości

deskowanego obwodu do przekroju belki - do 12

m/m2, z betonu C30/37

7.6 (P32)

   13,447tMontaż dostarczonych prefabrykatów

zbrojarskich w elementach budynku - żebrach,

belkach, podciągach i wieńcach

7.7 (P33)

Stropy i schody8

   34,200m2Płyty żelbetowe stropowe płaskie, o grub. płyty

15 cm, z betonu - C30/37. Głowice G1

8.1 (P34)

   35,392m2Płyty żelbetowe stropowe płaskie, o grub. płyty

20 cm, z betonu - C30/37. Spoczniki klatek

schodowych

8.2 (P35)

  3 414,048m2Płyty żelbetowe stropowe płaskie, o grub. płyty

24 cm, z betonu - C30/37

8.3 (P36)

   212,477m2Płyty żelbetowe stropowe płaskie, o grub. płyty

30 cm, z betonu - C30/37

8.4 (P37)

   3,967tMontaż dostarczonych prefabrykatów

zbrojarskich w elementach budynku - głowice

8.5 (P38)

   152,188tMontaż dostarczonych prefabrykatów

zbrojarskich w elementach budynku - płytach

krzyżowo zbrojonych. Stropy.

8.6 (P39)

   0,272m3Belki podestowe i kotwiące w schodach

żelbetowych, z betonu - C30/37

8.7 (P40)

   83,456m2Schody żelbetowe proste, z płytą grub. 15 cm, z

betonu - C30/37

8.8 (P41)

   1,937tMontaż dostarczonych prefabrykatów

zbrojarskich w elementach budynku - schodach

8.9 (P42)

   12,456m2Daszki żelbetowe nad drzwiami z betonu 30/37

o grubości płyty 14 cm

8.10

(P43)

   0,260tMontaż dostarczonych prefabrykatów

zbrojarskich w elementach budynku - płytach

krzyżowo zbrojonych. Daszki nad drzwiami

8.11

(P44)

Dach - pokrycie i obróbki9

   916,805m2Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy

asfaltowej zgrzewalnej, modyfikowanej SBS, na

włókninie poliestrowej - poziomej z

gruntowaniem podłoża

9.1 (P45)

   916,805m2Jednowarstwowe izolacje cieplne poziome,

klejone do podkładu z płyt z wełny mineralnej do

izolacji dachów płaskich, grub. 300 mm

9.2 (P46)
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roboty
Ilość robótJmOpisKodLp
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   9,421m2Jednowarstwowe izolacje cieplne poziome,

klejone do podkładu z płyt z wełny mineralnej do

izolacji dachów płaskich, grub. 250 mm

9.3 (P47)

   907,384m2Wykonanie warstwy spadkowej dachu z klinów z

wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich,

grub 50 - 300 mm

9.4 (P48)

   167,479m2Przyklejenie płyt z wełny mineralnej grub. 10 cm

na ścianach

9.5 (P49)

  1 303,284m2Pokrycie dachów papą zgrzewalną -

dwuwarstwowo papą podkładową i wierzchniego

krycia na osnowie z włókniny poliestrowej,

modyfikowaną SBS, wraz z wywinięciem na

ścianki attyk i wykonaniem koniecznych obróbek

blacharskich z blachy powlekanej

9.6 (P50)

   3,200m2Klapy oddymiające (w tym jedna z funkcją

wyłazu dachowego)

9.7 (P51)

   2,000kpl.Montaż pojedynczych wpustów attykowych dla

rur spustowych 120 mm, z podgrzewaczem

9.8 (P52)

   27,800Rynny z blachy powlekanej o średnicy 150 mm9.9 (P53)

   150,600Rury spustowe z blachy powlekanej o średnicy

120 mm

9.10

(P54)

Stolarka i ślusarka zewnętrzna10

   202,900m2Montaż fasad aluminiowych w systemie

słupowo-ryglowym, oszklonych szybą

zespoloną, szkło bezpieczne Uw = 0,9 W/m2K -

z kosztami witryn

10.1

(P55)

   43,720m2Montaż okien aluminiowych 3-szybowych,

nieotwieranych o powierzchni powyżej 2 m2,

szyby zespolone niskoemisyjne, Uw = 0,9

W/m2K - z kosztami okien

10.2

(P56)

   34,928m2Montaż okien aluminiowych 3-szybowych,

otwieranych o powierzchni powyżej 1 do 2 m2 -

uchylno-rozwieranych i rozwieranych,

oszklonych szybą zespoloną niskoemisyjną, Uw

=0,9 W/m2K - z kosztami okien

10.3

(P57)

   452,090m2Montaż okien aluminiowych 3-szybowych,

otwieranych o powierzchni powyżej 2 m2 -

uchylno-rozwieranych i rozwieranych,

oszklonych szybą zespoloną niskoemisyjną, Uw

= 0,9 W/m2K - z kosztami okien

10.4

(P58)

   19,440m2Przegrody aluminiowe z drzwiami i naświetlem,

o powierzchni do 7 m2, szklone szkłem

3-szybowym bezpiecznym, okucia nierdzewne,

zamki wpuszczane klasy C, Uw = 1,3 W/m2K

10.5

(P59)

   7,830m2Przegrody aluminiowe z drzwiami i naświetlem,

o powierzchni ponad 7 m2, szklone szkłem

3-szybowym bezpiecznym, okucia nierdzewne,

zamki wpuszczane klasy C, Uw = 1,3 W/m2K

10.6

(P60)

Ściany wewnętrzne i ścianki działowe11

  1 668,955m2Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wys.

do 4,5 m i grub. 18 cm, z bloków silikatowych

pełnych, wykonane na zaprawie klejowej do

wyrobów silikatowych

11.1

(P61)

   66,388m2Ściany działowe budynków

wielokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m grub. 15

cm, z bloków silikatowych drążonych, wykonane

na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych, z

wymurowaniem otworów

11.2

(P62)

  1 040,128m2Ścianki działowe o wys. do 4,5 m budynków

wielokondygnacyjnych z cegieł silikatowych

grub. 12 cm, wykonane na zaprawie klejowej do

wyrobów silikatowych, z wymurowaniem

otworów

11.3

(P63)

   105,819m2Systemowe ścianki działowe kabin sanitarnych,

z drzwiami

11.4

(P64)

Tynki wewnętrzne12

   897,507m2Mechaniczne przygotowanie podłoża, środki

gruntujące do wyrównania chłonności na

ścianach

12.1

(P65)

  1 001,526m2Podkład tynkarski pod glazurę, tynk cem.-wap.12.2

(P66)
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   897,507m2Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach

sposobem maszynowym, dwuwarstwowe

grubości 15 mm, zatarte, z gotowej suchej

mieszanki - tynk cem.-wap.

12.3

(P67)

   273,623m2Mechaniczne przygotowanie podłoża, środki

gruntujące do wyrównania chłonności na

stropach

12.4

(P68)

   273,623m2Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach

sposobem maszynowym, jednowarstwowe

grubości 10 mm, zatarte, z gotowej suchej

mieszanki - tynk cem.-wap.

12.5

(P69)

   20,740m2Przyklejenie płyt z wełny mineralnej grub. 3 cm

na ścianach

12.6

(P70)

   20,740m2Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach12.7

(P71)

  5 456,390m2Mechaniczne przygotowanie podłoża pod tynk

gipsowy, środki gruntujące do wyrównania

chłonności na ścianach

12.8

(P72)

  5 456,390m2Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach

sposobem maszynowym, jednowarstwowe

grubości 15 mm, gładzone, z gotowej suchej

mieszanki - tynk gipsowy zwykły

12.9

(P73)

   171,820m2Mechaniczne przygotowanie podłoża, środki

gruntujące do wyrównania chłonności na

stropach

12.10

(P74)

   171,820m2Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach

sposobem maszynowym, jednowarstwowe

grubości 15 mm, gładzone, z gotowej suchej

mieszanki - tynk gipsowy zwykły

12.11

(P75)

  6 396,897m2Założenie narożników tynkarskich na ścianach12.12

(P76)

Podłoża i posadzki13

   186,934m3Podkłady z ubitych materiałów sypkich -

keramzytu, na stropie

13.1

(P77)

   121,914m3Podkłady betonowe na podłożu z keramzytu z

betonu zwykłego - C8/10

13.2

(P78)

   812,757m2Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy

asfaltowej zgrzewalnej, modyfikowanej SBS, na

włókninie poliestrowej - poziomej z

gruntowaniem podłoża

13.3

(P79)

   812,757m2Jednowarstwowe izolacje cieplne i

przeciwdźwiękowe poziome, układane na

wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych EPS

100 -038, grub. 10 cm

13.4

(P80)

  2 634,352m2Jednowarstwowe izolacje cieplne i

przeciwdźwiękowe poziome, układane na

wierzchu konstrukcji, na sucho, z płyt

styropianowych akustycznych - grub. 30 mm

13.5

(P81)

  3 473,949m2Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej

grub. 0,3 mm - poziome

13.6

(P82)

   812,757m3Podkłady betonowe C12/15 grub. 10 cm,

zbrojone siatką

13.7

(P83)

  2 695,886m3Podkłady betonowe C12/15 grub. 6 cm,

zbrojone siatką

13.8

(P84)

   275,730m2Posadzki z płytek gresowych nieszkliwionych,

technicznych, układanych na klej do gresu

metodą zwykłą - z przygotowaniem podłoża i

ułożeniem cokolika

13.9

(P85)

   24,522m2Okładziny schodów z układanych metodą

kombinowaną płytek gresowych -

nieszkliwionych, technicznych, układanych na

zaprawie klejowej do gresu, z ułożeniem

cokolika

13.10

(P86)

   251,101m2Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie z

wywinięciem na ściany zgodnie z opisem

13.11

(P87)

  1 859,890m2Posadzki z płytek gresowych nieszkliwionych,

matowych satynowanych, o wym. 120x60 cm,

(lub innych wybranych przez Inwestora),

układanych na klej biały do gresu metodą

zwykłą - z ułożeniem cokolika

13.12

(P88)
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roboty
Ilość robótJmOpisKodLp
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   165,720m2Okładziny schodów z układanych metodą

kombinowaną płytek gresowych -

nieszkliwionych, satynowanych, układanych na

zaprawie klejowej białej do gresu - z ułożeniem

cokolika

13.13

(P89)

   100,625m2Wykonanie i montaż konstrukcji podłóg

podniesionych w zakresie wysokości od 12,5 do

125 cm, zgodnie z opisem str. A/21

13.14

(P90)

  1 250,640m2Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin

rulonowych, obiektowych, heterogenicznych -

zgodnie z opisem technicznym, z wywinięciem

na ściany i zgrzewaniem

13.15

(P91)

Stolarka i ślusarka wewnętrzna14

   3,318m2Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych,

przymykowych - wypełnionych, półpełnych, 1

1/2 - skrzydłowych - z kosztami drzwi

14.1

(P92)

   6,528m2Przegrody aluminiowe z drzwiami i naświetlem,

o powierzchni do 7 m2, szklone szkłem

bezpiecznym, okucia nierdzewne, zamek

kluczowy z wkładką patentową, odporność na

włamanie klasa B

14.2

(P93)

   26,720m2Przegrody aluminiowe o powierzchni powyżej 10

m2 z drzwiami i naswietlami przeszklone szkłem

bezpiecznym, zamek kluczowy z wkładką

patentową, odporność na włamanie klasa B

14.3

(P94)

   3,444m2Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych,

przymykowych - wypełnionych, pełnych, 1 1/2

skrzydłowych - z kosztami drzwi. Odporność na

włamanie klasa B, EIS 30 do central

wentylacyjnych.

14.4

(P95)

   2,394m2Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych,

przymykowych - całych oszklonych,

jednoskrzydłowych - z kosztami drzwi.

Odporność na włamanie klasa B, EIS 30

14.5

(P96)

   34,440m2Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych,

przymykowych - całych oszklonych, 1 1/2 -

skrzydłowych - z kosztami drzwi. Odporność na

włamanie klasa B, EIS 30

14.6

(P97)

   13,776m2Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych,

przymykowych - całych oszklonych, 1 1/2 -

skrzydłowych z naświetlem - z kosztami drzwi.

Odporność na włamanie klasa B, dymoszczelne

14.7

(P98)

   16,800m2Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych,

przymykowych - całych oszklonych,

dwuskrzydłowych z naświetlem - z kosztami

drzwi. Odporność na włamanie klasa B, EI60

14.8

(P99)

   13,062m2Montaż drzwi stalowych - pełnych z ościeżnicą

kątową, nieocieplonych - z kosztami konstrukcji

drzwi

14.9

(P100)

   4,284m2Montaż drzwi stalowych - pełnych z ościeżnicą

obejmującą, nieocieplonych - z kosztami

konstrukcji drzwi, odporność na włamanie klasa

B, EI60

14.10

(P101)

   2,604m2Montaż drzwi stalowych - pełnych z ościeżnicą

obejmującą, nieocieplonych - z kosztami

konstrukcji drzwi, odporność na włamanie klasa

B, EIS60

14.11

(P102)

   170,982m2Montaż ościeżnic regulowanych do skrzydeł

pojedynczych drzwi wewnętrznych,

laminowanych

14.12

(P103)

   70,200m2Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych,

wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych

pełnych, płaskich laminowanych

14.13

(P104)

   75,600m2Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych,

wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych

szklonych, płaskich laminowanych

14.14

(P105)

   48,960mMontaż balustrad schodowych stalowych,

kompletnie wykończonych z pochwytem

drewnianym (sosna)- prostych z kształtowników

i z rur

14.15

(P106)
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   1,440mMontaż balustrad balkonowych prostych

(ruchoma barierka) - z pochwytem stalowym,

h=110 cm

14.16

(P107)

   18,560mMontaż balustrad balkonowych prostych - z

pochwytem drewnianym, h=110 cm

14.17

(P108)

   48,300mMontaż pochwytów stalowych - pochwytów na

wspornikach, z okładziną drewnianą (sosna)

14.18

(P109)

   1,000kpl.Dostawa i montaż dźwigu osobowego

przystosowanego dla osób niepełnosprawnych,

umożliwiającego transport łóżek szpitalnych.

Parametry - zgodnie z opisem str. A/21 - A/22

14.19

(P110)

Okładziny wewnętrzne i malowanie15

   16,167m2Obudowa kanałów w systemie RIGIPS 3.50.10,

grub 13 cm EI 120

15.1

(P111)

   409,616m2Obudowa jednowarstwowa 50-01 płytami

gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych

pojedyńczych słupów, bez ocieplenia. Obudowa

pionów instalacyjnych

15.2

(P112)

   210,210m2Montaż sufitów podwieszanych z rastrami z

płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych (z

kosztami wszystkich materiałów), o wymiarach -

600x600 mm. Konstrukcja widoczna.

15.3

(P113)

  2 961,850m2Montaż sufitów podwieszanych z rastrami z

płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych (z

kosztami wszystkich materiałów), o wymiarach -

600x1200 mm. Konstrukcja ukryta.

15.4

(P114)

  1 001,526m2Licowanie ścian wewnętrznych płytkami

ceramicznymi satynowymi, szkliwionymi, o

wymiarach - 60x30 cm, mocowanymi na klej

15.5

(P115)

   166,320mParapety o szerokości do 25 cm z płyt z

konglomeratów kamiennych na spoiwie

poliestrowym

15.6

(P116)

  6 807,772m2Malowanie tynków wewnętrznych z

gruntowaniem - dwukrotne farbą lateksową

15.7

(P117)

Elewacja16

  2 350,135m2Montaż, demontaż i praca rusztowań

zewnętrznych rurowych o wys. do 20 m, dla

wykonania robót elewacyjnych - przy wielkości

działki roboczej (założono) 300 m2

16.1

(P118)

  1 538,735m2Montaż systemowego rusztu aluminiowego do

zawieszenia płyt elewacyjnych z piaskowca o

grub. 4 cm. Ruszt przystosowany do

zamocowania warstwy ocieplenia o gr. 18 - 20

cm

16.2

(P119)

  1 538,735m2Przyklejenie płyt z wełny mineral.gr.18 cm na

zaprawie klejącej 

16.3

(P120)

   68,967m2Przyklejenie płyt z wełny mineral.gr.20 cm na

zaprawie klejącej, od spodu

16.4

(P121)

  1 607,702Wykonanie elewacji z piaskowca na ruszcie

systemowym wraz z obrobieniem otworów

okiennych i drzwiowych i wykonaniem

koniecznych obróbek blacharskich.

16.5

(P122)

   151,410m2Docieplenie ścian z gazobetonu płytami z wełny

mineralnej przy użyciu gotowej zaprawy klejącej,

z przygotow.podłoża, ręcznym wykonaniem

wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem

16.6

(P123)

Wartość kosztorysowa:

Wartość końcowa:
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