Remont pomieszczeń wspomaganych dla 4 osób w miejscowości Gułki

KOSZTORYS
Opis

J.m.

Ilość

Element nr 1. Roboty instalacyjne sanitarne
[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]

1. KNR 4-01 0333-0900
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Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na
zaprawie cementowo-wapiennej pod doprowadzenie wody i
kanalizacji
2. KNR 4-01 0209-0300
Przebicie otworów o pow. ponad 0,05m2 do 0,10m2 w
elementach z betonu żwirowego o grub. do 20cm
3. KNR 2-15W 0111-0100
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w bud.mieszk..
Rurociąg o średnicy zewnętrznej 20 mm z rur z
polipropylenu
4. KNR 2-15W 0116-0100
Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw
sztucznych. Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych,
baterii, mieszaczy,. hydrantów itp.o połącz.sztywnym o
średnicy nomin. 20 mm
5. KNR 2-15W 0132-0201
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych. Zawór przelotowy o śred.nom.20
mm w instalacji z rur z polipropylenu
6. KNR 2-15W 0137-0100
Bateria zmywakowa ścienna. średnica nominalna 15 mm
7. KNR 0-35 0123-0100
Montaż kabin natryskowych do kąpieli - kabiny narożne
kwadratowe, rodzaj szyb -szkło hartowane, brodziki
akrylowe
8. KNR 0-35 0127-0100
Montaż urządzeń mieszaczy natryskowych, średnica
nom.armatury 15x20 mm
9. KNR 2-15W 0207-0200
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach
mieszkalnych. Rurociąg z PVC o połączeniach wciskowych
o średnicy 75 mm
10. KNR 2-15W 0207-0300
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach
mieszkalnych. Rurociąg z PVC o połączeniach wciskowych
o średnicy 110 mm
11. KNR 2-15W 0211-0700
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV.
Podejście z rur i kształtek PVC o połączeniach klejonych o
# 75 mm pod zlewozmywak
12. KNR 2-15W 0229-0401
Zlewy, zmywaki i zlewozmywaki. Zlewozmywaki z blachy
stalowej nierdzewnej na ścianie
13. KNR 2-15 0224-0300
Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub
porcelany "Compact"
14. KNR 4-01 0206-0400
Zabetonowanie w stropach i ścianach otworów o
powierzchni do 0,2m2 i głębokości ponad 10cm
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J.m.
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Razem wartość elementu nr 1
Element nr 2. Roboty rozbiórkowe
[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]

15. KNR 4-01 0818-0500
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Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
16. KNR 4-01 0354-0300
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do
1,0m2
17. KNR 4-01 0354-0500
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o
powierzchni ponad 2,0m2
18. KNR 4-01 0354-1100
Wykucie z muru podokienników drewnianych lub stalowych
19. KNR 4-01 0354-0400
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o
powierzchni do 2,0m2
20. KNR 4-01 0429-0200
Rozebranie elementów stropów drewnianych; zasypek
21. KNR 4-01 0108-1300
Wywóz gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
22. KNR 4-01 0108-1200
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi dodatek za każdy następny 1km =
krotność 4
23. KNR 19-01 0116-0400
Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku. Usunięcie z
budynku gruzu i ziemi - z parteru
Razem wartość elementu nr 2
Element nr 3. Stolarka okienna i drzwiowa
[CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie]

24. KNR 0-19 1023-0200
Okna uchylne jednodzielne z PCV o powierzchni do 0,6m2
mocowane na kotwy, z obróbką obsadzenia
25. KNR 0-19 1023-1000
Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
powierzchni do 2,5m2 mocowane na kotwy, z obróbką
obsadzenia
26. KNR 4-01W 0323-0200
Osadzenie podokienników z PVC w ścianach z cegły.
Podokienników o dług.pon.1.5 m
27. KNKRB 2 1003-04
Ościeżnice drzwiowe drewniane zwykłe
28. KNKRB 2 1002-01
Skrzydła drzwiowe z płyty wewnętrzne fabr.wykończone
pełne
Razem wartość elementu nr 3
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Cena

Wartość

Wyniki kosztorysu
Razem wartość pozycji kosztorysu
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