
 





Słownie:



Obiekt Przebudowa i remont budynku Pływalni Miejskie 
Budowa Budynek Pływalni Miejskiej , wolnostoj  



 remski Sport Spółka z o.o.
 





 

Przebudowa i remont budynku Pływalni Miejskiej w 

    





 




   

 

 




   

 

 




   

 

 




Lekka obudowa dachów płaskich z blach fałdowych z ociepleniem - rozbiórka płyty typu Sandich grub 15 c
  

 

 




Hale stalowe typu lekkiego - płatwie z kształtownik

 

 




  
 

 

 
własna

Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł cznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki ) - materiały 


 

 
własna

Wywiezienie i utylizacja z rozbiórki płyt dachowych
  

 

  

 




Odtłuszczanie konstrukcji kratowych

 

 




 

 

 




   

 

 




    
  

 

 




    
  

 



 




Lekka obudowa dachów płaskich do 10% z blach fałdow
0,75 mm , materiał S 320 GD , powłoka poliester , c 
zakłady , oparcie i poł  

 

 






 

 





ładka no na kompozyt folii aluminiowej i włokie


 

 




Izolacja cieplna pozioma z płyt poliuretanowych gru
  kleju poliuretanowego , sztywne płyty izolacyjne z zenie płyt 
obustronna okładzina z arkuszy powlekanych włóknem 


 





 

Przebudowa i remont budynku Pływalni Miejskiej w 

    

 




Deskowanie z płyt wiórowych OSB-3 grub 18 mm

 

 




  

 

 




Pokrycie dachów na płytach poliuretanowych 1x pap    
m ( SBS ) , warstwa wierzchnia łupek naturalny , 
 c 5,2 mm ( +- 0,2 mm ) , wkładka no na włóknina poliestrowa 250g/m2 + papa samoprzylepn
 ci 1,7 mm , wkładka no 


 

 

 




  prefabrykowanych rynien z blachy tytan-cynk półokr głych fi 18 cm

 

 




 

 

 




 

 




  głych fi 15 cm

 

 




 

 




   podkładow 

 

 




  płyt wiórowych OSB grub 25 mm - spadki na murkach    

 

 




  

 

 




   

 

 

 


  
zewnych i ł  

 

 




m , płyty g-k grub 15,0 mm ogniochronnych lub 
 

 

  elbetowej wraz z przyległymi stropami


 




 ciany i słupy

 

 




 cian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo

 

 






 





 

Przebudowa i remont budynku Pływalni Miejskiej w 

    

 




Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych

 

 




 

 

 




Izolacja pozioma z płyt styropianowych na wierzchu 

 

 




 

 

 




Rozebranie wykładziny ciennej z płytek

 

 
własna

Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł cznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z ro

 

 
własna

Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł cznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki ) - materiały 


 

 

 




Płyty fundamentowe 

 

 




 

 

 




    
 

 

 




    
 

 

 




    
 

 

 




    
 

 

 




    
 

 

 




    
 

 

 




    
 

 

 




Słupy 


 

 




  


 





 

Przebudowa i remont budynku Pływalni Miejskiej w 

    

 




  


 

 




  


 

 




Płyty elbetowe stropowe płaskie grub 15 cm z betonu C30/3

 

 




Płyty    
 

 

 




Płyty    
 

 

 




 

 

 




 

 

 




 ty gładkie fi 6 mm

 

 




 ty gładkie fi 8 mm

 

 




  

 

 




  

 

 




  

 

 




  

 

 




  głych do kształtowników

 

 




 talowych o gł  ci gniazd 1 cegły

 



 




 cianach i słupach kategorii III wykonany r 

 

 




  

 



 




  





 

Przebudowa i remont budynku Pływalni Miejskiej w 

    

 

 






 

 




Izolacja pozioma z płyt styropianowych - ( FS-30 ) grub 8 cm o współczynniku L=0,038[W/m*K] na wierzch


 

 






 

 




 ca na gładko "Miksokret" w pomieszczeniach o pow od

 

 




  
 

 

 




 

 

 




   

 

Wykonanie izolacji i uło enie płytek/folii
 


Dostarczenie materiału i wyło    czeniowymi - pełen 


 

 


Dostarczenie materiału i wyło    czeniowymi - pełen 


 

 




   u w głowicach basenu - 


 

 




Izolacja powłoka gruntuj 

 

 




  w płynie

 

 




  w płynie

 

 




Posadzki z płytek ceramicznych antypo 

 

 




 cian płytkami ceramicznymi na klej elastyczny i fug 

 

 

 




Gruntowanie podło  

 

 




Gładz gipsowa 2-warstwowa na 

 

 




Malowanie podło    





 

Przebudowa i remont budynku Pływalni Miejskiej w 

    

 

 




Gruntowanie podło  

 

 




Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach

 

 




Malowanie podło   

 

 



 






 

 




 cian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo

 

 




 cianek z cegieł grubo ci 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

 

 




Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych

 

 




Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej

 

 






 

 




 

 

 




Izolacja pozioma z płyt styropianowych na wierzchu 

 

 




 

 

 




Rozebranie wykładziny ciennej z płytek

 

 




 

 

 




Wykucie bruzd pionowych o gł   ci 1x1 cegieł w 


 

 
własna

Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł cznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z ro

 

 
własna

Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł cznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki ) - materiały 


 

 





 

Przebudowa i remont budynku Pływalni Miejskiej w 

    

 




Podkład na gruncie z betonu 

 

 




  

 

 




  

 

 




Słupy 


 

 




Słupy  

 

 




  

 

 




 

 

 




    
 

 

 




    
 

 

 




    
 

 

 




  


 

 




Płyty elbetowe stropowe płaskie grub 15 cm z betonu C30/3

 

 




Płyty    
 

 

 




 ty gładkie fi 6 mm

 

 




 ty gładkie fi 8 mm

 

 




  

 

 




  

 


układanymi w 3 warstwach firmy Flame-stal lub równo 
 





 

Przebudowa i remont budynku Pływalni Miejskiej w 

    

 




Hale stalowe typu lekkiego - słupy stalowe o masie 
 

 

 






 

cianki działowe i tynki
 




cianka działowa z cegły K3 grub 12 cm transport wyc 

 

 




cianki działowe - dodatek za zbrojenie cianek pełnych

 

 




 cianach i słupach kategorii III wykonany r 

 

 




  

 



 




Posadzki betonowe na gładko grub do 5 cm , beton C1

 

 




  

 

 




Podkład na gruncie z betonu  

 

 




  

 

 






 

 




Izolacja pozioma z płyt styropianowych - ( FS-30 ) grub 8 cm o współczynniku L=0,038[W/m*K] na wierzch


 

 






 

 




 ca na gładko "Miksokret" w pomieszczeniach o pow od

 

 




  
 

 

 




 ca na gładko "Miksokret" w pomieszczeniach o pow do

 

 




   
 

 

 




 







 

Przebudowa i remont budynku Pływalni Miejskiej w 

    

 




Gruntowanie podło  

 

 




Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach

 

 




Malowanie podło   

 

  



 


    

 

 






 

 




Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych

 

 




 

 

 




Izolacja pozioma z płyt styropianowych na wierzchu 

 

 




 

 

 




Rozebranie wykładziny ciennej z płytek

 

 
własna

Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł cznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z ro

 

 
własna

Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł cznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki ) - materiały 


 

cianki działowe i tynki
 




 cianach i słupach kategorii III wykonany r 

 



 




  

 

 






 

 




Izolacja pozioma z płyt styropianowych - ( FS-30 ) grub 8 cm o współczynniku L=0,038[W/m*K] na wierzch


 

 






 

 




 ca na gładko "Miksokret" w pomieszczeniach o pow od





 

Przebudowa i remont budynku Pływalni Miejskiej w 

    

 

 




  
 

 

 




 

 

 




   

 

Wykonanie izolacji i uło enie płytek
 




Izolacja powłoka gruntuj 

 

 




  w płynie

 

 




  w płynie

 

 




Posadzki z płytek ceramicznych antypo 

 

 




 cian płytkami ceramicznymi na klej elastyczny i fug 

 

 

 




Gruntowanie podło  

 

 




Gładz gipsowa 2-warstwowa na 

 

 




Malowanie podło    

 

    

 


     


 

Remont basenu do nauki pływania


 






 

 




 cian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo

 

 




 cianek z cegieł grubo ci 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

 

 




Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych

 

 




 





 

Przebudowa i remont budynku Pływalni Miejskiej w 

    

 

 




Izolacja pozioma z płyt styropianowych na wierzchu 

 

 




 

 

 




Rozebranie wykładziny ciennej z płytek

 

 






 

 




 

 

 
własna

Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł cznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z ro

 

 
własna

Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł cznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki ) - materiały 


 



 




Uzupełnienie cian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

 

 

 




Płyty elbetowe stropowe płaskie grub 15 cm z betonu C30/3

 

 




 elbetowe proste na płycie grub 8 cm betonowanie pom 

 

 




   nicy grub płyty betonowanie pomp 
 

 

 




  

 

 




  

 

cianki działowe i tynki
 




cianka działowa z cegły K3 grub 12 cm transport wyc 

 

 




Uzupełnienie cianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej gru ci 1/2 cegły

 

 




Uło  

 

 




cianki działowe - dodatek za zbrojenie cianek pełnych

 





 

Przebudowa i remont budynku Pływalni Miejskiej w 

    

 




 cianach i słupach kategorii III wykonany r 

 

 




  

 



 




  

 

 






 

 




Izolacja pozioma z płyt styropianowych - ( FS-30 ) grub 8 cm o współczynniku L=0,038[W/m*K] na wierzch


 

 






 

 




 ca na gładko "Miksokret" w pomieszczeniach o pow od

 

 




  
 

 

 




 ca na gładko "Miksokret" w pomieszczeniach o pow do

 

 




   
 

 

 




 

 

 




   

 

Wykonanie izolacji i uło enie płytek
 


Dostarczenie materiału i wyło    czeniowymi - pełen 


 

 


Dostarczenie materiału i wyło    czeniowymi - pełen 


 

 




   u w głowicach basenu - 


 

 




Izolacja powłoka gruntuj 

 

 




  w płynie

 

 




  w płynie

 





 

Przebudowa i remont budynku Pływalni Miejskiej w 

    

 




Posadzki z płytek ceramicznych antypo 

 

 




Posadzki z płytek ceramicznych antypo 

 

 




Izolacja powłoka gruntuj  

 

 




  w płynie Botament DF9 Plus lub równowa 

 

 




  w płynie Botament DF9 Plus lub równowa 

 

 




 cian płytkami ceramicznymi na klej elastyczny i fug 

 

 




 cian płytkami ceramicznymi na klej elastyczny i fug 

 

 

 




Gruntowanie podło  

 

 




Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach

 

 




Malowanie podło   

 



 






 

 






 

 






 

 



 




 cian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo

 

 




 cianek z cegieł grubo ci 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

 

 




 cianek z cegieł grubo ci 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

 

 




Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych

 





 

Przebudowa i remont budynku Pływalni Miejskiej w 

    

 




Zerwanie posadzki z wykładziny

 

 






 

 




 

 

 




Izolacja pozioma z płyt styropianowych na wierzchu 

 

 




 

 

 




Rozebranie wykładziny ciennej z płytek

 

 




 cian z desek / okładzin drewnianych

 

 






 

 
własna

Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł cznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z ro

 

 
własna

Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł cznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki ) - materiały 


 



 




Uzupełnienie cian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

 

 




   ci 1,5 cegły na zaprawie wapiennej

 

cianki działowe , sufity i tynki
 




cianka działowa z cegły K3 grub 12 cm transport wyc 

 

 




cianka działowa z pustaków UZ grub 8,8 cm transport 

 

 




Uzupełnienie cianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej gru ci 1/2 cegły

 

 




Uło  

 

 




cianki działowe - dodatek za zbrojenie cianek pełnych

 

 




 cianach i słupach kategorii III wykonany r 

 





 

Przebudowa i remont budynku Pływalni Miejskiej w 

    

 




Sufity podwieszone z płyt g-k grub 15,0 mm jednowar 

 



 




  

 

 






 

 




Izolacja pozioma z płyt styropianowych - ( FS-30 ) grub 8 cm o współczynniku L=0,038[W/m*K] na wierzch


 

 






 

 




 ca na gładko "Miksokret" w pomieszczeniach o pow od

 

 




  
 

 

 




 

 

Wykonanie izolacji i uło enie płytek
 




Izolacja powłoka gruntuj 

 

 




  w płynie

 

 




  w płynie

 

 




Posadzki z płytek ceramicznych antypo 

 

 




Izolacja powłoka gruntuj 

 

 




  w płynie

 

 




  w płynie

 

 




 cian płytkami ceramicznymi na klej elastyczny i fug 

 

 

 




Gruntowanie podło  

 





 

Przebudowa i remont budynku Pływalni Miejskiej w 

    

 




Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach

 

 




Malowanie podło   

 

 



 




 cian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo

 

 




 

 

 




 cianek z cegieł grubo ci 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

 

 






 

 




Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych

 

 




 

 

 




Izolacja pozioma z płyt styropianowych na wierzchu 

 

 






 

 




 

 

 




 

 

 




Rozebranie wykładziny ciennej z płytek

 

 






 

 
własna

Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł cznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z ro

 

 
własna

Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł cznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki ) - materiały 


 



 






 

 




Uzupełnienie cian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej





 

Przebudowa i remont budynku Pływalni Miejskiej w 

    

 

 




  

 

 




Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych na zapr

 

 

 




Płyty elbetowe stropowe płaskie grub 15 cm z betonu C25/3

 

 




 elbetowe proste na płycie grub 8 cm betonowanie pom 

 

 




   nicy grub płyty betonowanie pomp 
 

 

 




  


 

 




Słupy  

 

 




  

 

 




 ty gładkie fi 6 mm

 

 




  

 

 




  

 

 




  

 


układanymi w 3 warstwach firmy Flame-stal lub równo 
 

 




Hale stalowe typu lekkiego - słupy stalowe o masie 
 

 

 






 

 




Hale stalowe typu lekkiego - zastrzały stalowe

 

 






 

 






 





 

Przebudowa i remont budynku Pływalni Miejskiej w 

    

 




   i osłon o masie do 250 kg - konstrukcja wsporcza p 

 

 




   i osłon o masie do 250 kg - konstrukcja stalowa ob 


 

 

 




 trzne aluminiowe , szkło bezpieczne , fragmenty fasady przesłaniaj   stropu ze szkła 


 

 




 trzne , szkło posadzkowe

 

cianki działowe
 




cianka działowa z cegły K3 grub 12 cm transport wyc 

 

 




cianka działowa z pustaków UZ grub 8,8 cm transport 

 

 




Okładanie (szpałdowanie) cian i słupów płytkami z betonu komórkowego grub 6 


 

 




Uzupełnienie cianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej gru ci 1/2 cegły

 

 




Uło  

 

 




cianki działowe - dodatek za zbrojenie cianek pełnych

 

 




cianki g-k , płyty grub 15,0 mm ogniochronne na rus 


 

 




Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej grub 10 

 

 

 




 cianach i słupach kategorii III wykonany r 

 

 




   

 

 




  

 

 




Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III cian z cegły pow do 2 m2

 

 




 

 





 

Przebudowa i remont budynku Pływalni Miejskiej w 

    

 




Sufity podwieszone z płyt g-k grub 15,0 mm jednowar

 



 




  

 

 






 

 




Izolacja pozioma z płyt styropianowych - ( FS-30 ) grub 8 cm o współczynniku L=0,038[W/m*K] na wierzch


 

 




Izolacja pozioma z płyt styropianowych - ( FS-30 ) grub 3 cm o współczynniku L=0,038[W/m*K] na wierzch


 

 






 

 




 ca na gładko "Miksokret" w pomieszczeniach o pow od

 

 




  
 

 

 




 ca na gładko "Miksokret" w pomieszczeniach o pow do

 

 




   
 

 

 




 

 

Wykonanie izolacji i uło enie płytek
 




Izolacja powłoka gruntuj 

 

 




  w płynie

 

 




  w płynie

 

 




Posadzki z płytek ceramicznych antypo 

 

 




Cokoliki bez przycinania z kształtek cokołowych ceramicznych wys. 15 cm na klej układane metod
 

 

 




Izolacja powłoka gruntuj 

 

 




  w płynie





 

Przebudowa i remont budynku Pływalni Miejskiej w 

    

 

 




  w płynie

 

 




 cian płytkami ceramicznymi na klej elastyczny i fug 

 



 




Osłony z blachy stalowej na konstrukcji stalowej (  
osłaniaj  

 



 






 

 

 




Gruntowanie podło  

 

 




Gładz gipsowa 2-warstwowa na 

 

 




Gruntowanie podło  

 

 




Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach

 

 




Malowanie podło    

 

 




Malowanie podło   

 





 




 cian osłonowych z płyt - demonta  ciana osłonowa z płyt warstwowych RiS=0,4 . 
  

 

 




 cian osłonowych - demonta   


 

 




Hale stalowe typu lekkiego - słupy o masie do 1,0 M   słupów stalowych podtrzymuje 
  

 

 




    


 

 




 enia słupów - demonta   


 

 
własna

Wywiezienie i utylizacja z rozbiórki płyt 
  

 

 




 





 

Przebudowa i remont budynku Pływalni Miejskiej w 

    

 

 




 

 

 




 cian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo

 

 




 cianek z cegieł grubo ci 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

 

 
własna

Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł cznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z ro

 

 
własna

Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł cznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki ) - materiały 


 



 




   ci 1 cegły na zaprawie wapiennej

 

 




Wykucie bruzd pionowych o gł   ci 1x1 cegieł w 

 

 






 

 




  

 

 




Uło  

 

 






 

 

 




Słupy  

 

 




  

 

 




  

 

 




  


 

 




Uzupełnienie słupów zbrojonych betonem C25/30 ( B-3

 

 




 ty gładkie fi 6 mm

 

 




  





 

Przebudowa i remont budynku Pływalni Miejskiej w 

    

 

 




  

 


układanymi w 3 warstwach firmy Flame-stal lub równo 
 

 




Hale stalowe typu lekkiego - słupy stalowe o masie 
 

 

 




Hale stalowe typu lekkiego - rygle stalowe słupów

 

 

 




 trzne aluminiowe , szkło bezpieczne

 

 

  

 


   

 



 




 cian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo

 

 




 cianek z cegieł grubo ci 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

 

 






 

 




 

 

 




Izolacja pozioma z płyt styropianowych na wierzchu 

 

 






 

 




 

 

 




 

 

 




Zasypanie wykopów piaskiem z przerzutem na odległo 

 

 




Przewiezienie ziemi taczkami na odległo 

 

 




 

 
własna

Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł cznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z ro





 

Przebudowa i remont budynku Pływalni Miejskiej w 

    

 

 
własna

Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł cznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki ) - materiały 


 

 

 




Podkład na gruncie z betonu 

 

 




Płyty fundamentowe 

 

 




 

 

 




    
 

 

 




Płyty elbetowe stropowe płaskie grub 15 cm z betonu C25/3

 

 




Płyty    
 

 

 




Płyty    
 

 

 






 

 




  

 

 




cianka działowa z cegły K3 grub 12 cm transport wyc 

 

 




 ty gładkie fi 6 mm

 

 




  

 

 




  

 

 






 

 






 

 






 

 




Posadzka cementowa grub 2,5 cm na gładko





 

Przebudowa i remont budynku Pływalni Miejskiej w 

    

 

 




 

 



 




Klamry włazowe - drabinka z pr  

 

 






 

 






 

Posadzki - warstwy podkładowe i warstwy pokrycia da
 




  

 

 






 

 




Izolacja pozioma z płyt styropianowych - ( FS-30 ) grub 8 cm o współczynniku L=0,038[W/m*K] na wierzch


 

 






 

 




 ca na gładko "Miksokret" w pomieszczeniach o pow od

 

 




  
 

 

 




 ca na gładko "Miksokret" w pomieszczeniach o pow do

 

 




   
 

 

 




 

 

 






 

 




Izolacja pozioma z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho - styropian EPS100 dach - podł
 ci 15 cm o współczynniku L=0,038[W/m*K] , układany 

 

 






 

 




na gładko

 





 

Przebudowa i remont budynku Pływalni Miejskiej w 

    

 




   

 

 




 

 

 




   podkładow

 

 




  

 

 




  

 

 

 




 cianach i słupach kategorii III wykonany r 

 

 




  

 

 

 




Gruntowanie podło  

 

 




Gładz gipsowa 2-warstwowa na 

 

 




Gruntowanie podło  

 

 




Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach

 

 




Malowanie podło    

 

 




Malowanie podło   

 

  

 




 cian w systemie - oczyszczenie mechaniczne podło 

 

 




   

 

 




 cian płytami styropianowymi , styropian fasadowy grub 15 cm o współczynniku L= 0,038[W/m*K] 


 

 




 cian przez przymocowanie płyt styropianowych dyblam cian z cegły , nale 
systemowe kapsle z materiału jak ocieplenie
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 cian płytami styropianowymi , przyklejenie siatki n 

 

 




 cian płytami styropianowymi ochrona naro  

 

 




Wyprawa elewacyjna mineralna - masa podkładowa tynk

 

 




 

 

 




  

 

  

 


  
 
 

 

 




  

 

 




  

 

 




  


 

 


 

 




Płyty fundamentowe 

 

 




 

 

 




    
 

 

 




Płyty elbetowe stropowe płaskie grub 15 cm z betonu C30/3

 

 




Płyty    
 

 

 




Komin włazowy z kr 

 

 




Pokrywa z włazem dla kominów z kr 

 

 




 trzne pionowe dł do 3 m ze stali nierdzewnej
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Izolacja powłoka gruntuj 

 

 




  w płynie

 

 




  w płynie

 

 




Izolacja powłoka gruntuj 

 

 




  w płynie

 

 




  w płynie

 



 




 cian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo

 

 




 cianek z cegieł grubo ci 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

 

 




 cianek z cegieł grubo ci 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

 

 






 

 




 

 

 




Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych

 

 




Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej

 

 




Zerwanie posadzki z wykładzin

 

 




 

 

 




Rozebranie wykładziny ciennej z płytek
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własna

Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł cznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z ro

 

 
własna

Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł cznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki ) - materiały 


 



 






 

 




 

 

 




  ci ponad 1/2 cegły na zaprawie 


 

 




Uzupełnienie cian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

 

 




Uzupełnienie 

 

 






 

   

 

 




  

 

 




  

 

 




Uło  

 

 






 

 

 




Ławy fundamentowe  

 

 




 elbetowe proste na płycie grub 8 cm betonowanie pom 

 

 




   nicy grub płyty betonowanie pomp 
 

 

 




  


 

 




 ty gładkie fi 6 mm
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układanymi w 3 warstwach firmy Flame-stal lub równo 
 

 




   i osłon o masie do 250 kg - konstrukcja wsporcza

 

cianki działowe
 




cianka działowa z cegły K3 grub 12 cm transport wyc 

 

 




cianki działowe pełne grub 1/4 c z cegły dziurawki

 

 




Uło  

 

 




cianki działowe - dodatek za zbrojenie cianek pełnych

 

 

 




Posadzki betonowe na gładko grub do 5 cm , beton C1

 

 




  

 

 




  

 

 





  ci publicznej , z wyło eniem wykładziny na  
 

 

 





  ci publicznej , z wyło eniem wykładziny na   

 

 




Zgrzewanie wykładzin rulonowych

 

 




Izolacja powłoka gruntuj 

 

 




  w płynie

 

 




  w płynie

 

 




Posadzki z płytek ceramicznych antypo 

 

 




Cokoliki bez przycinania z kształtek cokołowych z kamieni sztucznych wys. 15 cm na klej układane metod
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Okładziny schodów z płytek ceramicznych , antypo lizgowych na klej z przygotowaniem podło 
   


 

 




Cokoliki schodów wys. 15 cm z kształtek cokołowych 


 

 




Posadzki z płytek chemoodpornych na klej elastyczny

 

 

 




 cianach i słupach kategorii III wykonany r 

 

 




  

 

 




Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III cian z cegły pow do 1 m2

 

 




Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III cian z cegły pow do 2 m2

 

 




Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III cian z cegły pow do 5 m2

 

 






 

 




Wypełnienie zapraw    

 

 




 

 

 




Izolacja powłoka gruntuj 

 

 




  w płynie

 

 




  w płynie

 

 




 cian płytkami ceramicznymi na klej elastyczny i fug 

 

 




 cian płytkami chemoodpornymi na klej elastyczny i f 

 

 

 




Gruntowanie podło  

 

 




Gładz gipsowa 2-warstwowa na 
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Gruntowanie podło  

 

 




Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach

 

 




Malowanie podło    

 

 




Malowanie podło   

 



 






 

 






 

 






 

  

 

 




  

 

 




  

 

 




  

 

 




  

 

 




  

 

 






 

 
własna

Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł cznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki ) - materiały 


 

 

 




Drzwi aluminiowe ciepłe 2-skrzydłowe rozsuwane auto

 

 




Drzwi aluminiowe ciepłe 2-skrzydłowe

 

 




Drzwi aluminiowe ciepłe 11/2-skrzydłowe
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Drzwi aluminiowe ciepłe 2-skrzydłowe z przeszklenie

 

 

 




Drzwi aluminiowe zimne 2-skrzydłowe rozuwane automa

 

 




Drzwi aluminiowe zimne 2-skrzydłowe

 

 




Drzwi aluminiowe zimne 2-skrzydłowe z obustronnym p

 

 




Drzwi aluminiowe zimne 1-skrzydłowe do pom.sanitarnych dołem z kratk

 

 




Drzwi aluminiowe zimne 1-skrzydłowe z przeszkleniem

 

 




Drzwi aluminiowe zimne 2-skrzydłowe o odporno 

 

 




Drzwi aluminiowe zimne 11/2-skrzydłowe o odporno 

 

 




Drzwi aluminiowe zimne 1-skrzydłowe o odporno 

 

 




Drzwi aluminiowe zimne 11/2-skrzydłowe o odporno 

 

 




Drzwi aluminiowe zimne 1-skrzydłowe z podwójnym prz 

 

 

 




Drzwi stalowe pełne od 2 m2 o odporno 

 

 trzne , płycinowe MDF z o    na cał  

 




     

 

 


 trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał   muru , wymiary skrzydła 2,02x2,05 
m - 2-skrzydłowe

 

 


 trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał   muru , wymiary skrzydła 1,68x2,05 
m - 2-skrzydłowe

 

 


 trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał   muru , wymiary skrzydła 1,50x2,05 
m - 2-skrzydłowe

 

 


 trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał   muru , wymiary skrzydła 0,99x2,05 


 

 


 trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał   muru , wymiary skrzydła 0,90x2,05 


 

 


 trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał   muru , wymiary skrzydła 0,80x2,05 
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 trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał   muru , wymiary skrzydła 0,87x2,00 


 

 


 trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał   muru , wymiary skrzydła 0,80x2,00 


 

 


 trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał   muru , wymiary skrzydła 0,78x2,00 


 

 


 trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał   muru , wymiary skrzydła 0,76x2,00 


 

 


 trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał   muru , wymiary skrzydła 0,73x2,05 


 

 


 trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał   muru , wymiary skrzydła 0,69x2,00 


 

 


 trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał   muru , wymiary skrzydła 0,68x2,00 


 

 


 trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał   muru , wymiary skrzydła 0,66x2,00 


 

 


 trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał   muru , wymiary skrzydła 0,65x2,00 


 

 


 trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał   muru , wymiary skrzydła 0,62x2,00 


 

 


 trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał   muru , wymiary skrzydła 0,60x2,00 


 

 


 trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał   muru , wymiary skrzydła 0,57x2,00 


 

 


 trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał   muru , wymiary skrzydła 0,56x2,00 


 

 




 

 




   

 




 






 

 




 

 

 

  

 




 

 

 






 

 
własna

Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł cznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z ro
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Wykop z odrzuceniem na odległo 

 

 




Zasypanie wykopów piaskiem z przerzutem na odległo 

 

 




 

 
własna

Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł cznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z ro

 

 




Podkład na gruncie z betonu 

 

 




  

 

 




  

 

 






 

 






 

  

 


   

  
  

 

  



 




 cian osłonowych z blach fałdowych bez ocieplenia - 
 

 

 






 

  

 




   

 

 




 cian w systemie - oczyszczenie mechaniczne podło 

 

 




   

 

 




 cian płytami styropianowymi , styropian fasadowy grub 12 cm o współczynniku L= 0,038[W/m*K] 


 

 




 cian płytami styropianowymi , styropian fasadowy grub 15 cm o współczynniku L= 0,038[W/m*K] 
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 cian przez przymocowanie płyt styropianowych dyblam cian z cegły , nale 
systemowe kapsle z materiału jak ocieplenie

 

 




 cian płytami styropianowymi , przyklejenie siatki n 

 

 




 cian płytami styropianowymi , przyklejenie siatki n  

 

 




 cian płytami styropianowymi ochrona naro  

 

 




Wyprawa elewacyjna mineralna - masa podkładowa tynk

 

 




 

 

 




Wyprawa gładzona mineralna 2 mm na o  

 

 




  

 

 




 

 

 




Osłony z siatki na rusztowaniach zewn 

 

 




  

 

 




   

 

  

 




 cian w systemie - oczyszczenie mechaniczne podło 

 

 




   

 

 




 cian płytami styropianowymi , styropian fasadowy grub 15 cm o współczynniku L= 0,038[W/m*K] 


 

 




 cian przez przymocowanie płyt styropianowych dyblam cian z cegły , nale 
systemowe kapsle z materiału jak ocieplenie

 

 




 cian płytami styropianowymi , przyklejenie siatki n 

 

 




 cian płytami styropianowymi , przyklejenie siatki n  
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 cian płytami styropianowymi ochrona naro  

 

 




Wyprawa elewacyjna mineralna - masa podkładowa tynk

 

 




 

 

 




Wyprawa gładzona mineralna 2 mm na o  

 

 




  

 

  enie pozostałej elewacji
 




Uzupełnienie tynków zew kat III cian z cegły pow do 1 m2

 

 




Uzupełnienie tynków zew kat III cian z cegły pow do 2 m2

 

 




Uzupełnienie tynków zew kat III cian z cegły pow do 5 m2

 

 




  

 

 




 

 

 




Osłony z siatki na rusztowaniach zewn 

 

    



 


 ak ceramiczny podgrzewany Ecstasy Elipse L14 (wyło   

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


  

 

 


  limak PR 02 (wyło   
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Prysznic - Kabina ze szkła bezpiecznego lub równowa 

 

 


 

 

 


 

 

 


+ łuk zewn trzny LM12NZO (wyło  
 

 

 


 czenie LM12Z (wyło  
 

 

 


 

 

 


 

 

 




 

Łazienka dla pełnosprawnych
 


Umywalka - KOŁO Nova ProM31051000 lub równowa 

 

 


 

 

 


   

 

 


 powa - KOŁO Nova Pro M33123000 lub równowa 

 

 


  

 

 


  

 

 


 powa - KOŁO Nova Pro M30117000 lub równowa 

 

Łazienka dla niepełnosprawnych
 


Umywalka - KOŁO Nova Pro bez barier M38165000 lub r 

 

 


 

 

 


   

 

 


 powa - KOŁO Nova Pro bez barier M33520000 lub równo 

 

 


  

 

 


  

 

 


 powa - KOŁO Nova Pro bez barier M60114-000 lub równ 
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Ławka basenowa wolnostoj  

 

 


  

 

 


 

 

 


 

 

 

 


  

 

 


Suszarki - Suszarka basenowa do włosów Starmix TB 8 

 

 


Suszarki - Suszarka basenowa do włosów Starmix STHH
 

 

 


 

 

 


Pojemniki - Dozownik na mydło w płynie 900 ml Impec 

 

 


  

 

 


 

 

 


Wieszaki - Wieszak łazienkowy pojedy   

 

 


Udogodnienia dla niepełnosprawnych - RNE 21 60/80 cm ERGOPLUS EKO łukowa uchylna nierdzewna lub 
 

 

 


Udogodnienia dla niepełnosprawnych - RNE 21 s 60/80 cm ERGOPLUS EKO łukowa stała nierdzewna lub 
 

 

 


Udogodnienia dla niepełnosprawnych - RNE 1-6 30/80  
 

 

 


Udogodnienia dla niepełnosprawnych - RN L lustro i   
 

 

 


Udogodnienia dla niepełnosprawnych - RN N siedzisko 
 

 

 


 tne , dopasowane do wymiaru płytek  
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Zegar pływacki treningowy lub równowa 

 

 


 

 

 


 

 

 


Słupek startowy lub równowa 

 

 


Koło ratunkowe lub równowa 

 

 


Krzesło ratownika lub równowa 

 

 


 

 

 


 

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 migło KG2 lub równowa 

 

 


  

 

 


 

 

 


Zabawka małpka lub równowa 

 

Mały basen
 


 

 

 


 

 

 


Krzesło ratownika lub równowa 

 

 


 

 

 


 

 

 

 


Mobilny stół do przewijania niemowl  

 

Ła 
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Siedziska BASIC 1 mb (wyło   

 

 


  trzny BASIC (wyło   

 



 


 

 

 


 

 

 


Nagło  
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 KNR 205/10-01-01-00  Lekka obudowa dachów płaskich z blach fałdowych z ociepleniem - 
rozbiórka płyty typu Sandich grub 15 cm , RiS=0,3 .  


 

 łatwie z kształtowników - demonta  

  
  

 

 Kalkulacja własna  Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł 
materiałów z rozbiórki ) - materiały odpadowe

 

 Kalkulacja własna  Wywiezienie i utylizacja z rozbiórki płyt dachowych warstwowych typu 
  

 

  

 KNR 712/01-05-02-00  Odtłuszczanie konstrukcji krat  

    

   
 

 

   
  
 

 

   
  
 

 



 KNR 205/10-08-01-00  Lekka obudowa dachów płaskich do 10% z blach fałdowych bez 
 , materiał S 320 GD , powłoka poliester ,
 trznej ( zakłady , oparcie i poł 
 

 

   

 

mm , wkładka no na kompozyt folii aluminiowej i włokie 

 

 KNR 202/06-11-05-00  Izolacja cieplna pozioma z pły
  kleju poliuretanowego , sztywne płyty 
 zenie płyt obustronna okładzina z arkuszy 
powlekanych włóknem szklanym spojonych z rdzeniem i

 

 KNR 202/40-07-03-00  Deskowanie z płyt wiórowych OS  

     

 KNR 202/05-27-01-50  Pokrycie dachów na płytach pol 
  
elastomerem ( SBS ) , warstwa wierzchnia łupek natu 
wkładka no na włóknina poliestrowa 250g/m2 + papa samoprzylepn
 ci 1,7 mm , wkładka no 

 

 

   prefabrykowanych rynien z blachy tytan-cynk półokr głych fi 


 

  


 

   

  
 głych fi 15 cm

 

   

    podkładow 


 

   płyt wiórowych OSB grub 25 mm - spadki na murkach 
   

 

   


 

   
 

 

 

   

nierdzewnych i ł  

 

 e na ruszcie metalowym , płyty g-k 
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  elbetowej wraz z przyległymi stropami


  ciany i słupy  

  cian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie 


 

   

 KNR 401/08-11-07-00  Rozebranie posadzek z płytek z  

  


 

 KNR 202/06-09-03-00  Izolacja pozioma z płyt styrop


 

    

 KNR 401/08-19-15-00  Rozebranie wykładziny ciennej z płytek  

 Kalkulacja własna  Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł 
materiałów z rozbiórki ) - gruz

 

 Kalkulacja własna  Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł 
materiałów z rozbiórki ) - materiały odpadowe

 

 

 KNR 202/02-05-01-12  Płyty fundamentowe 


 

   


 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

 KNR 202/02-08-02-11  Słupy 


 

   


 

   


 

   


 

 KNR 202/02-16-02-11  Płyty elbetowe stropowe płaskie grub 15 cm z betonu C30/3


 

 KNR 202/02-16-05-11  Płyty   
  

 

 KNR 202/02-16-05-11  Płyty   
  

 

 
 

 

 
 

 

  ty gładkie fi 6 mm  

  ty gładkie fi 8 mm  

     

     

     

     

   głych do kształtowników  

  
belek stalowych o gł  ci gniazd 1 cegły

 



  cianach i słupach kategorii III wykonany r   

     



     

   

 KNR 202/06-09-03-00  Izolacja pozioma z płyt styrop
współczynniku L=0,038[W/m*K] na wierzchu konstrukcj
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  ca na gładko "Miksokret" w pomieszczeniach o 


 

  
  

 

  


 

    


 

Wykonanie izolacji i uło enie płytek/folii
 Kalkulacja indywidualna  Dostarczenie materiału i wyło   

 czeniowymi - pełen system - kolory do uzgodnienia z
 

 Kalkulacja indywidualna  Dostarczenie materiału i wyło   
 czeniowymi - pełen system - kolory do uzgodnienia z

 

   
 u w głowicach basenu - systemowe

 

 KNR 202/06-02-01-00  Izolacja powłoka gruntuj   

   w płynie  

   w płynie  

 KNR 202/11-18-03-60  Posadzki z płytek ceramicznych 


 

  cian płytkami ceramicznymi na klej elastyczny i fug


 

 

 KNR 202/11-34-02-00  Gruntowanie podło    

 KNR 202/08-15-04-00  Gładz gipsowa 2-warstwowa na   

 KNR 202/15-05-03-00  Malowanie podło   
 

 

 KNR 202/11-34-01-00  Gruntowanie podło    

 KNR 202/08-15-06-00  Gładz gipsowa 2-warstwowa na s  

 KNR 202/15-05-03-00  Malowanie podło   


 

 



   

  cian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie 


 

  cianek z cegieł grubo ci 1/2 cegły na zaprawie 


 

 KNR 401/08-11-07-00  Rozebranie posadzek z płytek z  

 KNR 401/08-07-04-00  Zerwanie posadzek lub okładzin  

   

  


 

 KNR 202/06-09-03-00  Izolacja pozioma z płyt styrop


 

    

 KNR 401/08-19-15-00  Rozebranie wykładziny ciennej z płytek  

    

 KNR 401/03-39-07-00  Wykucie bruzd pionowych o gł   ci 1x1 cegieł w 


 

 Kalkulacja własna  Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł 
materiałów z rozbiórki ) - gruz

 

 Kalkulacja własna  Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł 
materiałów z rozbiórki ) - materiały odpadowe

 

 

 KNR 202/11-01-01-06  Podkład na gruncie z betonu   

   


 

   


 

 KNR 202/02-08-03-11  Słupy 


 

 KNR 202/02-11-01-02  Słupy  
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 KNR 202/02-16-02-11  Płyty elbetowe stropowe płaskie grub 15 cm z betonu C30/3


 

 KNR 202/02-16-05-11  Płyty   
  

 

  ty gładkie fi 6 mm  

  ty gładkie fi 8 mm  

     

     


malowanie farbami układanymi w 3 warstwach firmy Fl 
 

 łupy stalowe o masie do 1,0 Mg - 
 

 

   

cianki działowe i tynki
  cianka działowa z cegły K3 grub 12 cm transport wyc   

  cianki działowe - dodatek za zbrojenie cianek pełnych  

  cianach i słupach kategorii III wykonany r   

     



 KNR 222/10-03-02-00  Posadzki betonowe na gładko gr  

  
 

 

 KNR 202/11-01-01-10  Podkład na gruncie z betonu    

     

   

 KNR 202/06-09-03-00  Izolacja pozioma z płyt styrop
współczynniku L=0,038[W/m*K] na wierzchu konstrukcj

 

   

  ca na gładko "Miksokret" w pomieszczeniach o 


 

  
  

 

  ca na gładko "Miksokret" w pomieszczeniach o 


 

  
   

 

  


 

    


 

Wykonanie izolacji i uło enie płytek
 KNR 2-02 0602/01  Izolacja powłoka gruntuj    

 
 

 

 
 

 

       
 

 

 KNR 2-02 1118/04  Posadzki basenu z płytek ceramicz
 

 

 KNR 2-02 0603/01  Izolacja powłoka gruntuj    

 
 

 

 
 

 

       
 

 

  ciany basenu z płytek ceramicznych basenowych wg. p
 

 

   
 u w głowicach basenu - systemowe

 

 KNR 2-02 0603/01  Izolacja powłoka gruntuj    

   w płynie Botament DF9 plus lub 
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   w płynie Botament DF9 plus lub 
 

 

       
 

 

  cian płytkami ceramicznymi na klej elastyczny Botam
   

 

 

 KNR 202/11-34-02-00  Gruntowanie podło    

 KNR 202/08-15-04-00  Gładz gipsowa 2-warstwowa na   

 KNR 202/15-05-03-00  Malowanie podło   
 

 

 KNR 202/11-34-01-00  Gruntowanie podło    

 KNR 202/08-15-06-00  Gładz gipsowa 2-warstwowa na s  

 KNR 202/15-05-03-00  Malowanie podło   


 

  



    
 

 

   

 KNR 401/08-11-07-00  Rozebranie posadzek z płytek z  

  


 

 KNR 202/06-09-03-00  Izolacja pozioma z płyt styrop


 

    

 KNR 401/08-19-15-00  Rozebranie wykładziny ciennej z płytek  

 Kalkulacja własna  Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł 
materiałów z rozbiórki ) - gruz

 

 Kalkulacja własna  Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł 
materiałów z rozbiórki ) - materiały odpadowe

 

cianki działowe i tynki
  cianach i słupach kategorii III wykonany r   



     

   

 KNR 202/06-09-03-00  Izolacja pozioma z płyt styrop
współczynniku L=0,038[W/m*K] na wierzchu konstrukcj

 

   

  ca na gładko "Miksokret" w pomieszczeniach o 


 

  
  

 

  


 

    


 

Wykonanie izolacji i uło enie płytek
 KNR 202/06-02-01-00  Izolacja powłoka gruntuj   

   w płynie  

   w płynie  

 KNR 202/11-18-03-60  Posadzki z płytek ceramicznych 


 

  cian płytkami ceramicznymi na klej elastyczny i fug


 

 

 KNR 202/11-34-02-00  Gruntowanie podło    

 KNR 202/08-15-04-00  Gładz gipsowa 2-warstwowa na   

 KNR 202/15-05-03-00  Malowanie podło   
 

 

    


    
 


 

Remont basenu do nauki pływania


   

  cian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie 
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  cianek z cegieł grubo ci 1/2 cegły na zaprawie 


 

 KNR 401/08-11-07-00  Rozebranie posadzek z płytek z  

  


 

 KNR 202/06-09-03-00  Izolacja pozioma z płyt styrop


 

    

 KNR 401/08-19-15-00  Rozebranie wykładziny ciennej z płytek  

   

    

 Kalkulacja własna  Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł 
materiałów z rozbiórki ) - gruz

 

 Kalkulacja własna  Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł 
materiałów z rozbiórki ) - materiały odpadowe

 



 KNR 401/03-04-01-00  Uzupełnienie cian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  

 

 KNR 202/02-16-02-11  Płyty elbetowe stropowe płaskie grub 15 cm z betonu C30/3


 

  elbetowe proste na płycie grub 8 cm betonowanie pom 


 

    nicy grub płyty 
  

 

     

     

cianki działowe i tynki
  cianka działowa z cegły K3 grub 12 cm transport wyc   

 KNR 401/03-03-02-00  Uzupełnienie cianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 
 ci 1/2 cegły

 

 KNR 202/01-26-05-00  Uło    

  cianki działowe - dodatek za zbrojenie cianek pełnych  

  cianach i słupach kategorii III wykonany r   

     



     

   

 KNR 202/06-09-03-00  Izolacja pozioma z płyt styrop
współczynniku L=0,038[W/m*K] na wierzchu konstrukcj

 

   

  ca na gładko "Miksokret" w pomieszczeniach o 


 

  
  

 

  ca na gładko "Miksokret" w pomieszczeniach o 


 

  
   

 

  


 

    


 

Wykonanie izolacji i uło enie płytek
 Kalkulacja indywidualna  Dostarczenie materiału i wyło   

 czeniowymi - pełen system - kolory do uzgodnienia z
 

 Kalkulacja indywidualna  Dostarczenie materiału i wyło   
 czeniowymi - pełen system - kolory do uzgodnienia z

 

   
 u w głowicach basenu - systemowe

 

 KNR 202/06-02-01-00  Izolacja powłoka gruntuj   

   w płynie  

   w płynie  

 KNR 202/11-18-03-60  Posadzki z płytek ceramicznych 


 

 KNR 202/11-18-03-60  Posadzki z płytek ceramicznych 


 

 KNR 202/06-03-01-00  Izolacja powłoka gruntuj    

   w płynie Botament DF9 Plus lub 
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   w płynie Botament DF9 Plus lub 
 

 

  cian płytkami ceramicznymi na klej elastyczny i fug


 

  cian płytkami ceramicznymi na klej elastyczny i fug


 

 

 KNR 202/11-34-01-00  Gruntowanie podło    

 KNR 202/08-15-06-00  Gładz gipsowa 2-warstwowa na s  

 KNR 202/15-05-03-00  Malowanie podło   


 



   

   

   

 



  cian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie 


 

  cianek z cegieł grubo ci 1/2 cegły na zaprawie 


 

  cianek z cegieł grubo ci 1/4 cegły na zaprawie 


 

 KNR 401/08-11-07-00  Rozebranie posadzek z płytek z  

 KNR 401/08-18-05-00  Zerwanie posadzki z wykładziny  

   

  


 

 KNR 202/06-09-03-00  Izolacja pozioma z płyt styrop


 

    

 KNR 401/08-19-15-00  Rozebranie wykładziny ciennej z płytek  

  cian z desek / okładzin drewnianych  

   

 Kalkulacja własna  Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł 
materiałów z rozbiórki ) - gruz

 

 Kalkulacja własna  Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł 
materiałów z rozbiórki ) - materiały odpadowe

 



 KNR 401/03-04-01-00  Uzupełnienie cian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  

    ci 1,5 cegły na zaprawie 


 

cianki działowe , sufity i tynki
  cianka działowa z cegły K3 grub 12 cm transport wyc   

  cianka działowa z pustaków UZ grub 8,8 cm transport   

 KNR 401/03-03-02-00  Uzupełnienie cianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 
 ci 1/2 cegły

 

 KNR 202/01-26-05-00  Uło    

  cianki działowe - dodatek za zbrojenie cianek pełnych  

  cianach i słupach kategorii III wykonany r   

 KNR 202/20-30-01-00  Sufity podwieszone z płyt g-k 
 

 



     

   

 KNR 202/06-09-03-00  Izolacja pozioma z płyt styrop
współczynniku L=0,038[W/m*K] na wierzchu konstrukcj

 

   

  ca na gładko "Miksokret" w pomieszczeniach o 


 

  
  

 

  


 

Wykonanie izolacji i uło enie płytek
 KNR 202/06-02-01-00  Izolacja powłoka gruntuj   

   w płynie  

   w płynie  
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 KNR 202/11-18-03-60  Posadzki z płytek ceramicznych 


 

 KNR 202/06-03-01-00  Izolacja powłoka gruntuj   

   w płynie  

   w płynie  

  cian płytkami ceramicznymi na klej elastyczny i fug


 

 

 KNR 202/11-34-01-00  Gruntowanie podło    

 KNR 202/08-15-06-00  Gładz gipsowa 2-warstwowa na s  

 KNR 202/15-05-03-00  Malowanie podło   


 

 



  cian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie 


 

    

  cianek z cegieł grubo ci 1/2 cegły na zaprawie 


 

   

 KNR 401/08-11-07-00  Rozebranie posadzek z płytek z  

  


 

 KNR 202/06-09-03-00  Izolacja pozioma z płyt styrop


 

   

    

    

 KNR 401/08-19-15-00  Rozebranie wykładziny ciennej z płytek  

   

 Kalkulacja własna  Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł 
materiałów z rozbiórki ) - gruz

 

 Kalkulacja własna  Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł 
materiałów z rozbiórki ) - materiały odpadowe

 



  


 

 KNR 401/03-04-01-00  Uzupełnienie cian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  

     

 KNR 202/01-22-05-00  Kanały wentylacyjne z pustaków


 

 

 KNR 202/02-16-02-11  Płyty elbetowe stropowe płaskie grub 15 cm z betonu C25/3


 

  elbetowe proste na płycie grub 8 cm betonowanie pom 


 

    nicy grub płyty 
  

 

   


 

 KNR 202/02-11-01-02  Słupy  


 

   


 

  ty gładkie fi 6 mm  

     

     

     


malowanie farbami układanymi w 3 warstwach firmy Fl 
 

 łupy stalowe o masie do 1,0 Mg - 
 

 

   

 astrzały stalowe  

   

   

    i osłon o masie do 250 kg - 
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    i osłon o masie do 250 kg - 
  

 

 

  trzne aluminiowe , szkło bezpieczne , fragmenty 
fasady przesłaniaj   stropu ze szkła nieprzeziernego ciemnego

 

  trzne , szkło posadzkowe  

cianki działowe
  cianka działowa z cegły K3 grub 12 cm transport wyc   

  cianka działowa z pustaków UZ grub 8,8 cm transport   

 KNR 202/01-23-03-00  Okładanie (szpałdowanie) cian i słupów płytkami z betonu 


 

 KNR 401/03-03-02-00  Uzupełnienie cianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 
 ci 1/2 cegły

 

 KNR 202/01-26-05-00  Uło    

  cianki działowe - dodatek za zbrojenie cianek pełnych  

  cianki g-k , płyty grub 15,0 mm ogniochronne na rus
 

 

 KNR 202/06-13-03-00  Izolacja pozioma z płyt z wełn  

 

  cianach i słupach kategorii III wykonany r   

      

     

 KNR 401/07-11-02-00  Uzupełnienie tynkiem cementowo cian z cegły pow 


 

    

 KNR 202/20-30-01-00  Sufity podwieszone z płyt g-k 


 



     

   

 KNR 202/06-09-03-00  Izolacja pozioma z płyt styrop
współczynniku L=0,038[W/m*K] na wierzchu konstrukcj

 

 KNR 202/06-09-03-00  Izolacja pozioma z płyt styrop
współczynniku L=0,038[W/m*K] na wierzchu konstrukcj

 

   

  ca na gładko "Miksokret" w pomieszczeniach o 


 

  
  

 

  ca na gładko "Miksokret" w pomieszczeniach o 


 

  
   

 

  


 

Wykonanie izolacji i uło enie płytek
 KNR 202/06-02-01-00  Izolacja powłoka gruntuj   

   w płynie  

   w płynie  

 KNR 202/11-18-03-60  Posadzki z płytek ceramicznych 


 

 tałtek cokołowych ceramicznych wys. 15
cm na klej układane metod  

 

 KNR 202/06-03-01-00  Izolacja powłoka gruntuj   

   w płynie  

   w płynie  

  cian płytkami ceramicznymi na klej elastyczny i fug


 



 KNR 202/12-10-03-01  Osłony z blachy stalowej na ko
 czeniem osłaniaj  

 



  


 

 

 KNR 202/11-34-02-00  Gruntowanie podło    

 KNR 202/08-15-04-00  Gładz gipsowa 2-warstwowa na   

 KNR 202/11-34-01-00  Gruntowanie podło    

 KNR 202/08-15-06-00  Gładz gipsowa 2-warstwowa na s  
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 KNR 202/15-05-03-00  Malowanie podło   
 

 

 KNR 202/15-05-03-00  Malowanie podło   


 





  cian osłonowych z płyt - demonta  
osłonowa z płyt warstwowych RiS=0,4 . Krotno  


 

  cian osłonowych - demonta 
  

 

 łupy o masie do 1,0 Mg - demonta 
  słupów stalowych podtrzymuje konstrukcj  

 

   
  

 

  enia słupów - demonta 
  

 

 Kalkulacja własna  Wywiezienie i utylizacja z rozbiórki płyt 
 
 

 

    

    

  cian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie 


 

  cianek z cegieł grubo ci 1/2 cegły na zaprawie 


 

 Kalkulacja własna  Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł 
materiałów z rozbiórki ) - gruz

 

 Kalkulacja własna  Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł 
materiałów z rozbiórki ) - materiały odpadowe

 



    ci 1 cegły na zaprawie 


 

 KNR 401/03-39-07-00  Wykucie bruzd pionowych o gł   ci 1x1 cegieł w 


 

  


 

     

 KNR 202/01-26-05-00  Uło    

  


 

 

 KNR 202/02-11-01-02  Słupy  


 

   


 

   


 

   


 

 KNR 401/02-03-06-03  Uzupełnienie słupów zbrojonych  

  ty gładkie fi 6 mm  

     

     


malowanie farbami układanymi w 3 warstwach firmy Fl 
 

 łupy stalowe o masie do 1,0 Mg - 
 

 

 ygle stalowe słupów  

 

  trzne aluminiowe , szkło bezpieczne  

 

  

    


 



  cian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie 


 

  cianek z cegieł grubo ci 1/2 cegły na zaprawie 
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 KNR 202/06-09-03-00  Izolacja pozioma z płyt styrop


 

   

    

    

 rzerzutem na odległo 


 

 a odległo 


 

   

 Kalkulacja własna  Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł 
materiałów z rozbiórki ) - gruz

 

 Kalkulacja własna  Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł 
materiałów z rozbiórki ) - materiały odpadowe

 

 

 KNR 202/11-01-01-06  Podkład na gruncie z betonu   

 KNR 202/02-05-01-12  Płyty fundamentowe 


 

   


 

     
  

 

 KNR 202/02-16-02-11  Płyty elbetowe stropowe płaskie grub 15 cm z betonu C25/3


 

 KNR 202/02-16-05-11  Płyty   
  

 

 KNR 202/02-16-05-11  Płyty   
  

 

  


 

   


 

  cianka działowa z cegły K3 grub 12 cm transport wyc   

  ty gładkie fi 6 mm  

     

     

   

   

   

  na gładko  

 
 

 



 KNR 202/12-19-04-01  Klamry włazowe - drabinka z pr 
 

 

   

   

Posadzki - warstwy podkładowe i warstwy pokrycia da
     

   

 KNR 202/06-09-03-00  Izolacja pozioma z płyt styrop
współczynniku L=0,038[W/m*K] na wierzchu konstrukcj

 

   

  ca na gładko "Miksokret" w pomieszczeniach o 


 

  
  

 

  ca na gładko "Miksokret" w pomieszczeniach o 


 

  
   

 

  


 

   

 KNR 202/06-09-03-00  Izolacja pozioma z płyt styrop
sucho - styropian EPS100 dach - podłoga grubo ci 15 cm o współczynniku L=0,038[W/m*K] , 
układany schodkowo
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 cementowej grub 2 cm na gładko  

  
 

 

  


 

    podkładow  

     

   


 

 

  cianach i słupach kategorii III wykonany r   

     

 

 KNR 202/11-34-02-00  Gruntowanie podło    

 KNR 202/08-15-04-00  Gładz gipsowa 2-warstwowa na   

 KNR 202/11-34-01-00  Gruntowanie podło  


 

 KNR 202/08-15-06-00  Gładz gipsowa 2-warstwowa na s  

 KNR 202/15-05-03-00  Malowanie podło   
 

 

 KNR 202/15-05-03-00  Malowanie podło   


 

  

  cian w systemie - oczyszczenie mechaniczne podło   

  
 

 

  cian płytami styropianowymi , styropian fasadowy gr
cm o współczynniku L= 0,038[W/m*K] na zaprawie klej

 

  cian przez przymocowanie płyt styropianowych dyblam
cian z cegły , nale   systemowe kapsle z materiału jak ocieplenie

 

  cian płytami styropianowymi , przyklejenie siatki n


 

  cian płytami styropianowymi ochrona naro 
 

 

  masa podkładowa tynkarska  

    

     

  

   
 

 

 

  
 

 

   


 

   


 

 


 

 KNR 202/02-05-01-12  Płyty fundamentowe 


 

   


 

     
  

 

 KNR 202/02-16-02-11  Płyty elbetowe stropowe płaskie grub 15 cm z betonu C30/3


 

 KNR 202/02-16-05-11  Płyty   
  

 

 KNR 218/06-26-01-00  Komin włazowy z kr   

 KNR 218/06-26-04-00  Pokrywa z włazem dla kominów z   

  trzne pionowe dł do 3 m ze stali nierdzewnej  

     

 KNR 202/06-03-01-00  Izolacja powłoka gruntuj   

   w płynie  

   w płynie  

 KNR 202/06-02-01-00  Izolacja powłoka gruntuj   
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   w płynie  

   w płynie  



  cian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie 


 

  cianek z cegieł grubo ci 1/2 cegły na zaprawie 


 

  cianek z cegieł grubo ci 1/4 cegły na zaprawie 


 

   

    

 KNR 401/08-11-07-00  Rozebranie posadzek z płytek z  

 KNR 401/08-07-04-00  Zerwanie posadzek lub okładzin  

 KNR 401/08-18-05-00  Zerwanie posadzki z wykładzin  

    

 KNR 401/08-19-15-00  Rozebranie wykładziny ciennej z płytek  

   

 Kalkulacja własna  Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł 
materiałów z rozbiórki ) - gruz

 

 Kalkulacja własna  Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł 
materiałów z rozbiórki ) - materiały odpadowe

 



  


 

    

   
1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

 

 KNR 401/03-04-01-00  Uzupełnienie cian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  

 KNR 401/03-04-02-00  Uzupełnienie 


 

   

    

     

     

 KNR 202/01-26-05-00  Uło    

  


 

 

 KNR 202/02-02-01-12  Ławy fundamentowe  


 

  elbetowe proste na płycie grub 8 cm betonowanie pom 


 

    nicy grub płyty 
  

 

   


 

  ty gładkie fi 6 mm  

     


malowanie farbami układanymi w 3 warstwach firmy Fl 
 

    i osłon o masie do 250 kg - 


 

cianki działowe
  cianka działowa z cegły K3 grub 12 cm transport wyc   

  cianki działowe pełne grub 1/4 c z cegły dziurawki  

 KNR 202/01-26-05-00  Uło    

  cianki działowe - dodatek za zbrojenie cianek pełnych  

 

 KNR 222/10-03-02-00  Posadzki betonowe na gładko gr  

  
 

 

  
 

 

 
  
wyło eniem wykładziny na   

 

 
  ci publicznej , z wyło eniem wykładziny 
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 KNR 202/11-12-09-00  Zgrzewanie wykładzin rulonowyc  

 KNR 202/06-02-01-00  Izolacja powłoka gruntuj   

   w płynie  

   w płynie  

 KNR 202/11-18-03-60  Posadzki z płytek ceramicznych 


 

 tałtek cokołowych z kamieni sztucznych 
wys. 15 cm na klej układane metod  


 

 KNR 202/11-20-04-50  Okładziny schodów z płytek cer 
przygotowaniem podło   
  

 

 kształtek cokołowych ceramicznych na 


 

 KNR 202/11-18-03-60  Posadzki z płytek chemoodporny  

 

  cianach i słupach kategorii III wykonany r   

     

 KNR 401/07-11-01-00  Uzupełnienie tynkiem cementowo cian z cegły pow 


 

 KNR 401/07-11-02-00  Uzupełnienie tynkiem cementowo cian z cegły pow 


 

 KNR 401/07-11-03-00  Uzupełnienie tynkiem cementowo cian z cegły pow 


 

   

 KNR 401/07-04-03-00  Wypełnienie zapraw      

    

 KNR 202/06-03-01-00  Izolacja powłoka gruntuj   

   w płynie  

   w płynie  

  cian płytkami ceramicznymi na klej elastyczny i fug


 

  cian płytkami chemoodpornymi na klej elastyczny i f


 

 

 KNR 202/11-34-02-00  Gruntowanie podło    

 KNR 202/08-15-04-00  Gładz gipsowa 2-warstwowa na   

 KNR 202/11-34-01-00  Gruntowanie podło    

 KNR 202/08-15-06-00  Gładz gipsowa 2-warstwowa na s  

 KNR 202/15-05-03-00  Malowanie podło   
 

 

 KNR 202/15-05-03-00  Malowanie podło   


 



   

   

   

  

 

     

     

     

     

     

   

 Kalkulacja własna  Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł 
materiałów z rozbiórki ) - materiały odpadowe

 

 

 KNR 202/10-24-08-50  Drzwi aluminiowe ciepłe 2-skrzydłowe rozsuwane automatycznie  

 KNR 202/10-24-08-50  Drzwi aluminiowe ciepłe 2-skrzydłowe  

 KNR 202/10-24-08-50  Drzwi aluminiowe ciepłe 11/2-skrzydłowe  

 KNR 202/10-24-08-50  Drzwi aluminiowe ciepłe 2-skrzydłowe z przeszkleniem bocznym  

 

 dłowe rozuwane automatycznie  

 dłowe  

 dłowe z obustronnym przeszkleniem 


 

 dłowe do pom.sanitarnych dołem z 
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 dłowe z przeszkleniem bocznym  

 dłowe o odporno   

 rzydłowe o odporno   

 dłowe o odporno   

 rzydłowe o odporno   

 dłowe z podwójnym przeszkleniem 
 

 

 

 KNR 202/12-03-02-01  Drzwi stalowe pełne od 2 m2 o    

 trzne , płycinowe MDF z o    na cał  

        

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał 
muru , wymiary skrzydła 2,02x2,05 m - 2-skrzydłowe

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał 
muru , wymiary skrzydła 1,68x2,05 m - 2-skrzydłowe

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał 
muru , wymiary skrzydła 1,50x2,05 m - 2-skrzydłowe

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał 
muru , wymiary skrzydła 0,99x2,05 m

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał 
muru , wymiary skrzydła 0,90x2,05 m

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał 
muru , wymiary skrzydła 0,80x2,05 m

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał 
muru , wymiary skrzydła 0,87x2,00 m

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał 
muru , wymiary skrzydła 0,80x2,00 m

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał 
muru , wymiary skrzydła 0,78x2,00 m

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał 
muru , wymiary skrzydła 0,76x2,00 m

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał 
muru , wymiary skrzydła 0,73x2,05 m

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał 
muru , wymiary skrzydła 0,69x2,00 m

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał 
muru , wymiary skrzydła 0,68x2,00 m

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał 
muru , wymiary skrzydła 0,66x2,00 m

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał 
muru , wymiary skrzydła 0,65x2,00 m

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał 
muru , wymiary skrzydła 0,62x2,00 m

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał 
muru , wymiary skrzydła 0,60x2,00 m

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał 
muru , wymiary skrzydła 0,57x2,00 m

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał 
muru , wymiary skrzydła 0,56x2,00 m

 

   

    


 





   

    

 

  

    

   

 Kalkulacja własna  Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł 
materiałów z rozbiórki ) - gruz

 



 KNR 401/01-06-01-00  Wykop z odrzuceniem na odległo   

 rzerzutem na odległo 


 

   

 Kalkulacja własna  Koszt najmu kontenera 8 m3 ( ł 
materiałów z rozbiórki ) - gruz

 

 KNR 202/11-01-01-06  Podkład na gruncie z betonu   
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  cian osłonowych z blach fałdowych bez ocieplenia - 
 

 

   

  

   
 

 

  cian w systemie - oczyszczenie mechaniczne podło   

  
 

 

  cian płytami styropianowymi , styropian fasadowy gr
cm o współczynniku L= 0,038[W/m*K] na zaprawie klej

 

  cian płytami styropianowymi , styropian fasadowy gr
cm o współczynniku L= 0,038[W/m*K] na zaprawie klej

 

  cian przez przymocowanie płyt styropianowych dyblam
cian z cegły , nale   systemowe kapsle z materiału jak ocieplenie

 

  cian płytami styropianowymi , przyklejenie siatki n


 

  cian płytami styropianowymi , przyklejenie siatki n
  

 

  cian płytami styropianowymi ochrona naro 
 

 

  masa podkładowa tynkarska  

    

 KNR 202/09-37-02-00  Wyprawa gładzona mineralna 2 m    

     

    

 KNR 202/16-22-01-10  Osłony z siatki na rusztowania   

   


 

    


 

  

  cian w systemie - oczyszczenie mechaniczne podło   

  
 

 

  cian płytami styropianowymi , styropian fasadowy gr
cm o współczynniku L= 0,038[W/m*K] na zaprawie klej

 

  cian przez przymocowanie płyt styropianowych dyblam
cian z cegły , nale   systemowe kapsle z materiału jak ocieplenie

 

  cian płytami styropianowymi , przyklejenie siatki n


 

  cian płytami styropianowymi , przyklejenie siatki n
  

 

  cian płytami styropianowymi ochrona naro 
 

 

  masa podkładowa tynkarska  

    

 KNR 202/09-37-02-00  Wyprawa gładzona mineralna 2 m    

     

  enie pozostałej elewacji
 KNR 401/07-26-01-00  Uzupełnienie tynków zew kat II cian z cegły pow do 1 m2  

 KNR 401/07-26-02-00  Uzupełnienie tynków zew kat II cian z cegły pow do 2 m2  

 KNR 401/07-26-03-00  Uzupełnienie tynków zew kat II cian z cegły pow do 5 m2  

     

    

 KNR 202/16-22-01-10  Osłony z siatki na rusztowania   
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  ak ceramiczny podgrzewany Ecstasy Elipse L14 (wyło  
 

 

    

    

    

  
 

 

   limak PR 02 (wyło  
 

 

  
 

 

  
 

 

 MAT 8600040  Prysznic - Kabina ze szkła bezpieczneg   

    

    

 andard LM 12 + łuk zewn 
LM12NZO (wyło   

 

  
(wyło   

 

    

    

   

Łazienka dla pełnosprawnych
 MAT 8600040  Umywalka - KOŁO Nova ProM31051000 lub    

    

  
  

 

  powa - KOŁO Nova Pro M33123000 lub równowa   

     

     

  powa - KOŁO Nova Pro M30117000 lub równowa   

Łazienka dla niepełnosprawnych
 MAT 8600040  Umywalka - KOŁO Nova Pro bez barier M3   

    

  
  

 

  powa - KOŁO Nova Pro bez barier M33520000 lub równo   

     

     

  powa - KOŁO Nova Pro bez barier M60114-000 lub równ   

 

    

    

    



 MAT 8600040  Ławka basenowa wolnostoj    

     

    

    

 

  
 

 

 MAT 8600040  Suszarki - Suszarka basenowa do włosów   

 MAT 8600040  Suszarki - Suszarka basenowa do włosów
 

 

    

 MAT 8600040  Pojemniki - Dozownik na mydło w płynie   

  
 

 

    

 MAT 8600040  Wieszaki - Wieszak łazienkowy pojedy  
 

 

 MAT 8600040  Udogodnienia dla niepełnosprawnych - R
łukowa uchylna nierdzewna lub równowa 

 

 MAT 8600040  Udogodnienia dla niepełnosprawnych - R
łukowa stała nierdzewna lub równowa 
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 MAT 8600040  Udogodnienia dla niepełnosprawnych - R 
 

 

 MAT 8600040  Udogodnienia dla niepełnosprawnych - R 
  

 

 MAT 8600040  Udogodnienia dla niepełnosprawnych - R
  

 

  
płytek  

 

 

    

 MAT 8600040  Zegar pływacki treningowy lub równowa   

    

    

 MAT 8600040  Słupek startowy lub równowa   

 MAT 8600040  Koło ratunkowe lub równowa   

 MAT 8600040  Krzesło ratownika lub równowa   

    

    

 

    

    

    

  migło KG2 lub równowa   

     

    

 MAT 8600040  Zabawka małpka lub równowa   

Mały basen
    

    

 MAT 8600040  Krzesło ratownika lub równowa   

    

    

 

 MAT 8600040  Mobilny stół do przewijania niemowl    

Ła 

    

    

    

    

    

   

    

    



 MAT 8600040  Siedziska BASIC 1 mb (wyło     

   trzny BASIC (wyło     



    

    

 MAT 8600040  Nagło    

     

       



     

     


   

 
   


 





Ogółem kosztorys





 

Przebudowa i remont budynku Pływalni Miejskiej w 

  





  



 

 

  elbetowej wraz z przyległymi stropami


 





Wykonanie izolacji i uło enie płytek/folii
 

 



 

i przeciwogniowo poprzez malowanie farbami układany
  

cianki działowe i tynki


Wykonanie izolacji i uło enie płytek
 

  



cianki działowe i tynki


Wykonanie izolacji i uło enie płytek
 

    

Remont basenu do nauki pływania




 

cianki działowe i tynki


Wykonanie izolacji i uło enie płytek
 



 





cianki działowe , sufity i tynki


Wykonanie izolacji i uło enie płytek
 

 





 

i przeciwogniowo poprzez malowanie farbami układany
  

 

cianki działowe
 



Wykonanie izolacji i uło enie płytek




 







 

i przeciwogniowo poprzez malowanie farbami układany
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Posadzki - warstwy podkładowe i warstwy pokrycia da
 

 

  

  

 

 





 

i przeciwogniowo poprzez malowanie farbami układany
  

cianki działowe
 

 

 



  

 

 

 

 

 trzne , płycinowe MDF z o    na cał  




 

  



  

  



  

  

  enie pozostałej elewacji
    



Łazienka dla pełnosprawnych
Łazienka dla niepełnosprawnych
 



 

 

 

Mały basen
 

Ła 

    







  
 





Ogółem kosztorys
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Zestawienie materiałów 
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 Blacha trapezowa T 55x750 grub 0,75 mm , materiał S 320 GD , powłoka poliester , cynk , 
  

 

   

   

 Cegła kratówka K3 25x12x22 cm  

 Cegły budowlane pełne  

 Cegły dziurawki  

 Cement portlandzki zwykły 35  

   

   

   

      

       

   

   

   

   

     

     
 

 

   

łacznikach systemowych lub równowa 

 

 Dostarczenie materiału i wyło   
 czeniowymi - pełen system - kolory do uzgodnienia z

 

 Dostarczenie materiału i wyło   
 czeniowymi - pełen system - kolory do uzgodnienia z

 

      

    

    

    

    

  głe igl.  

 Drewno opałowe szczapy  

     

     

 Drzwi aluminiowe ciepłe 2-skrzydłowe rozsuwane auto   

 Drzwi aluminiowe zimne 1-skrzydłowe do pom.sanitarnych dołem z kratk  

 Drzwi aluminiowe zimne 1-skrzydłowe o odporno   

 Drzwi aluminiowe zimne 1-skrzydłowe z podwójnym prz 


 

 Drzwi aluminiowe zimne 1-skrzydłowe z przeszkleniem  

 Drzwi aluminiowe zimne 2-skrzydłowe o odporno   

 Drzwi aluminiowe zimne 2-skrzydłowe o odporno   

 Drzwi aluminiowe zimne 2-skrzydłowe rozsuwane autom  

 Drzwi aluminiowe zimne 2-skrzydłowe z obustronnym p  

 Drzwi aluminiowe zimne 2-skrzydłowe  

 Drzwi aluminowe ciepłe 11/2-skrzydłowe  

 Drzwi aluminowe ciepłe 2-skrzydłowe z przeszkleniem  

 Drzwi aluminowe ciepłe 2-skrzydłowe  

    

 Drzwi stalowe pełne rozwierane o odporno   
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  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał  
skrzydła 0,56x2,00 m

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał  
skrzydła 0,57x2,00 m

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał  
skrzydła 0,60x2,00 m

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał  
skrzydła 0,62x2,00 m

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał  
skrzydła 0,65x2,00 m

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał  
skrzydła 0,66x2,00 m

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał  
skrzydła 0,68x2,00 m

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał  
skrzydła 0,69x2,00 m

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał  
skrzydła 0,73x2,05 m

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał  
skrzydła 0,76x2,00 m

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał  
skrzydła 0,78x2,00 m

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał  
skrzydła 0,80x2,00 m

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał  
skrzydła 0,80x2,05 m

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał  
skrzydła 0,87x2,00 m

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał  
skrzydła 0,90x2,05 m

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał  
skrzydła 0,99x2,05 m

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał  
skrzydła 1,50x2,05 m - 2-skrzydłowe

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał  
skrzydła 1,68x2,05 m - 2-skrzydłowe

 

  trzne drewniane płycinowe MDF z o    na cał  
skrzydła 2,02x2,05 m - 2-skrzydłowe

 

    

    

    

    

   

    

    

   

   

   

    

    

  trzne , szkło posadzkowe  

    

    

   

 folia w płynie Botament DF9 plus lub równowa   

 Folia w płynie  

 Gaz płynny propan-butan  

   

 Gips budowlany zwykły  

  dzie budowlane gołe  

   

 
   

 

    

   

    

   

 Klamry włazowe - drabinka z pr    

   

 Klej do wykładzin rulonowych  
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 Kołek kotwi   

 Kołek polipropylenowy do mocowania płyt styropianow  

 Kołki rozporowe plastikowe  

 Koło ratunkowe lub równowa   

      

    

   

 Koszt najmu kontenera 8 m3 - materiały odpadowe  

    

   

   u głowicach basenów - 


 

   

    

 Krzesło ratownika lub równowa   

 Kształtki cokołowe podłogowe ceramiczne wys.15 cm  

 Kształtowniki stal profil C pod płyty GK  

 Kształtowniki stal profil U pod płyty GK  

    

    

 + łuk zewn 
 

 

  
 

 

   

  ło     

     

    

    

   

  tne , dopasowane do wymiaru płytek 
 

 

 Ławka basenowa wolnostoj    

 Ł    

 Ł   

 masa klejowa do płytek elastyczna Botament M21 lub    

 masa klejowa do płytek elastyczna Botamnent M27 lub   

 Masa klejowa do płytek elastyczna  

    

    

   

     

     

  powa - KOŁO Nova Pro bez barier M33520000 lub równo   

  powa - KOŁO Nova Pro bez barier M60114-000 lub równ   

  powa - KOŁO Nova Pro M30117000 lub równowa   

  powa - KOŁO Nova Pro M33123000 lub równowa   

 Mobilny stół do przewijania niemowl    

    

 Nagło    

      

     

   

    

    

   

 Osłony systemowe z blachy stalowej na konstrukcji s
 

 

     

  
 

 

    

  
erzchnia łupek naturalny , grubo 
5,2 mm ( +- 0,2 mm ) , wkładka no na włoknina poliestrowa 250g/m2

 





Zestawienie materiałów 
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  1,5 mm , wkładka no 
aluminiowej i włókien szklanych

 

 
1,7 mm , wkładka no 

 

 Papa termozgrzewalna podkładowa  

   

 Papy termozgrzewalne podkładowe  

   

    

   

   

   

   

   

       

 Płyta rusztow pomostow komunikac długa  

 Płyta rusztow pomostow komunikac krótka  

 Płyta styropianowa - ( FS 30 ) grub 3 cm o współczy  

 Płyta styropianowa - ( FS 30 ) grub 8 cm o współczy  

 Płyta styropianowa - styropian fasadowy grub 12 cm o współczynniku L=0,038[W/m*K]  

 Płyta styropianowa - styropian fasadowy grub 15 cm o współczynniku L=0,038[W/m*K]  

 płytki ceramiczne basenowe wg. projektu  

 Płytki ceramiczne schodowe , antypo   

 Płytki ceramiczne   

 Płytki podłogowe ceramiczne antypo   

 Płytki podłogowe chemoodporne  

 Płytki   

 Płytki z betonu komórkowego 49x24x6 cm  

 Płyty poliuretanowe grub 14 cm o parametrach L=0,026[W/m*K] , sztywne płyty izolacyjne 
 czenie płyt obustronna okładzina z arkuszy 
powlekanych włóknem szklanym spojonych z rdzeniem w

 

 Płyty styropianowe EPS100 dach-podłoga grubo ci 15 cm o współczynniku 


 

 Płyty tynk gips-karton grub 15,0 mm ogniochronne  

 Płyty tynk gips-karton grub 15,0 mm wodoodporne lub   

 Płyty wiórowe OSB-3 grub 18 mm  

 Płyty wiórowe OSB-3 grub 25 mm  

 Płyty z wełny mineralnej mi   

   

 Podkład pod tynk  

    

 Pojemniki - Dozownik na mydło w płynie 900 ml Impec   

    

    

    

 Powłoka gruntuj    

 Powłoka gruntuj   

    

     

     

     

     

 Profil sufitowy pod płyty GK  

 Prysznic - Kabina ze szkła bezpiecznego lub równowa   
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  gła z blachy tytan-cynk fi 15 cm  

    

 Rynna półokr gła z blachy tytan-cynk fi 18 cm  

     

     

 Siatka z tworzywa sztucznego osłonowa  

   

   

 Siatki z włókna szklanego  

    

 Słupek startowy lub równowa   

 Słupy stalowe zabezpieczone do odporno   

    

 Spoiwo cynowo-ołowiane w pr   

    

  el do studzienek i kanałów  

   

 Suszarki - Suszarka basenowa do włosów Starmix STHH
 

 

 Suszarki - Suszarka basenowa do włosów Starmix TB 8   

  
 

 

      

   

    i podkładk  

    

      

    

    

   

   

 Uchwyt do rynien półokr głych fi 18 mm  

 Udogodnienia dla niepełnosprawnych - RN L lustro i  
  

 

 Udogodnienia dla niepełnosprawnych - RN N siedzisko
  

 

 Udogodnienia dla niepełnosprawnych - RNE 1-6 30/80  
 

 

 Udogodnienia dla niepełnosprawnych - RNE 21 60/80 cm ERGOPLUS EKO łukowa 
 

 

 Udogodnienia dla niepełnosprawnych - RNE 21 s 60/80 cm ERGOPLUS EKO łukowa stała 
 

 

 Umywalka - KOŁO Nova Pro bez barier M38165000 lub r   

 Umywalka - KOŁO Nova ProM31051000 lub równowa   

  
 

 

  gła gładka fi 6 mm  

  gła gładka fi 6 mm  

  gła gładka fi 8 mm  

    

   

   

 Wieszaki - Wieszak łazienkowy pojedy  
 

 

    

   

    

  ty OC do płyt gipsowych  

     

 Właz kanałowy    

 Woda przemysłowa  
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 Woda przemysłowa  

    

 Wykładziny podłogowe rulonowe PCV bez warstwy izola
  

 

 Wykładziny podłogowe rulonowe PCV bez warstwy izola
  

 

    

    

    

    

 Wywiezienie i utylizacja płyt typu Sandwich grub 15  

    

    

 Zabawka małpka lub równowa   

    

     

  migło KG2 lub równowa   

   

    

   

   

 Zaprawa klejowa poliuretanowa do płyt PIR  

   

   

   

   

 Zastrzały stalowe zabezpieczone do odporno   

    

 Zegar pływacki treningowy lub równowa   

    



Materiały pomocnicze
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  gnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)  

  gnik kołowy 50 kM  

  gnik kołowy 75 kM  

     

   

     

   

     

   

     

 Przyczepa dłu   

   

   

   

   

   

   

   

    

    

   

   

    

    

    

    

    

   

   

 


