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1. INSTALACJE WENTYLACYJNE RAZEM 0,00

1.1

Dostawa i m-ż centrali wentyl. N/W1- Ln-14000/13900m3/h- Dp=400Pa; 
nagrzewnica gazowa - z AKP i okabl. ster/ konfig. wg PW -m~2500kg / m-ż 
na poz."0"

kpl. 1

1.2
Wentylator osiowy 2500m3/h-dP=15Pa- z szafką zasil.ster.,wył. serwis. i 
okabl- konfiguracja wg PW szt. 2

1.3

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I z izol. wewn. 
gr.20mm-płytą Industrial Batts Black 80 o obwodzie do 4400 mm - udział 
kształtek do 55 % - m-ż w budynku

m2 10,7

1.4
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 
4400 mm - udział kształtek do 55 % - m-ż w budynku m2 231

1.5
Przewody wentyl. z bl. oc., typ A/I o obw.<= 1800 mm - udział kształtek do 55 
% m2 25,9

1.5
anal.Przewody wentylacyjne "Top Air/CLV284 " prostokątne, o obwodzie do 
4400 mm- m-ż w budynku m2 27

1.7
Przewody wentylacyjne z blachy oc. typ S(Spiro) o śr.d=100 -315 mm - udział 
kształtek do 35 % m2 10,6

1.8
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 500-630 
mm - udział kształtek do 35 % m2 168

1.9
anal. klapy rewizyjne - FAD-500*400mm do przewodów prostokątnych

szt. 6

1.10
anal.-Czerpnie ścienne prostokątne [2,0*1,2m]o obwodzie do 4000 mm [ 
R*1,3] szt. 1

1.11
anal.-Wyrzutnie ścienne prostokątne [1,8*0,8m]o obwodzie do 4000 mm [ 
R*1,2] szt. 1

1.12
Tłumiki akustyczne płyt. o obw.< 4000 mm /1200*900-l=750mm

szt. 1

1.13
Kratki wentylacyjne - obw. <=2400 mm- 925*425mm z przepustnicą [ R*1,1 ]

szt. 4

1.14
anal. -Dysza dalekiego zasięgu d=125mm np. WDA - [ R*1,3 ]

szt. 28

1.15
anal. -Dysza dalekiego zasięgu d=87mm np. WDA - [ R*1,1 ]

szt. 4

1.16
żaluzja typ PER/W o śr.d= 500 mm

szt. 2

1.17
Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 5 
kg t 0,25

1.18
Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m

kol. 3

1.19
Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wys.i kolumny do 6 m - 
przes. na nast.stanowisko kol. 57

1.20
Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wys.i kolumny do 6 m - czas 
pracy rusztowania m-g 114

1.21
Tabliczki informacyjne

szt. 5

1.22
Malowanie liter i cyfr na powierzchniach zewnętrznych - oznaczenia rur 
wentylacji znak. 120

1.23
Próby i odbiór went. wg PN-EN12599:2002 -rozruch urządzeń, próba ruchu 
ciągłego, reg. I pomiary Ln/w, T, i szczelności - wentylacja kpl. 1

1.24
Inne prace nie wyszczególnione powyżej, opisać

2. INSTALACJA GAZOWA RAZEM 0,00

2.1
Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.50 mm w 
budynkach niemieszkalnych m 2

2.2
Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o 
śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 23

2.3
Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o 
śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 4

2.4
Zawór kul. stalowy kołn.1,6 MPa fi 50mm - do gazu

szt. 2

2.5
Kurki gazowe przelotowe o śr. 32 mm o połączeniach gwintowanych

szt. 1

2.6
Zawory elektromagnetyczne o śr. 40 mm/230V -konfig. wg PW

szt. 2

RAZEM: 0,00
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2.7
kompensatormieszkowy D=50/R2"- 0,6MPa-gaz-Prob.=100mBar

kpl. 1

2.8
Szafka gazowa naścienna z zamkiem -1000*1100/300mm - wyk. ind.

kpl. 1

2.9
Montaż armatury w ścieżce gazowej o śr.nom.<=80mm / M - w cenie palnika 
gazowego centrali/ szt. 5

2.10
anal.- kształtka- tuleja stalowa ochronna d=80/l=450mm

szt 3

2.11
anal. - Próba instal. gazu -d= 32-50 mm

próba 1

2.12
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne rurociągów o śr.zewn.do 57 
mm ( B/ II ) m2 5,29

2.13
Odtłuszczanie rurociągów

m2 5,29

2.14
Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociągów 
o śr.zewn.58-219 mm m2 5,29

2.15
Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów o śr.zewn.58-
219 mm m2 5,29

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów o śr.zewn.58-
219 mm - kolor żółty m2 5,29

2.16
dostawa i m-ż : komin dwuśc. spalinowy do kotłów D=180/225mm- stal 
.4404/H~85m+czopuch L=1,5m kpl. 1

2.17
Malowanie liter i cyfr na powierzchniach zewnętrznych - oznaczenia rur gazu

znak. 30

2.18
Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji detekcji gazu wewnątrz 
budynku, rozpoznanie i usunięcie nieprawidłowości kpl. 1

2.19
Inne prace nie wyszczególnione powyżej, opisać

3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA RAZEM RAZEM 0,00

3.1
Kabel YKY 5x10 układania w listwie kablowej

m 32

3.2
Listwa kablowa 85x50 KIO LEGRAND Polam Suwałki

m 66

3.3
Listwa TH35 m 0,15

3.4
Rozłącznik bezpiecznikowy R303 + wkładki gG35A kpl. 1

3.5
Przewód YLY1x16 m 55

3.6
Szyna wyrównawcza do zastosowań na zewnątrz szt. 1

3.7
Bednarka stalowa 30x3,5 ocynkowana (układanie wraz z wykopem) m 20

3.8
Szpilki uziomowe o dł.3m szt. 43

3.9
Inne prace nie wyszczególnione powyżej, opisać
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4. ROBOTY BUDOWLANE RAZEM 0,00

4.1

Konstrukcja stalowa ocynkowana - wsporniki kanałów,
konstrukcja wsporcza komina, 2 belki stalowe oraz konstrukcja
wsporcza centrali wentylacyjnej 

kg 2360

4.2
Pręty gwintowane fi12 m 95

4.3
Szyny instalacyjne szt. 18

4.4
Montaż konstrukcji wsporczej kanałów wentylacyjnych t 0,73

4.5
Montaż konstrukcji wsporczej komina kotwionego do ściany t 0,35

4.6
Montaż 2 belek stalowych pomiędzy belkami drewnianymi t 0,68

4.7

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub
cementowo-wapiennej,bez względu na ilość,na ścianach,filarach
i pilastrach

m2 2

4.8

Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy
cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych,betonowych,z
płyt wiórowo-cementowych,zagrunt.siatkach

m2 5,2

4.9
Uzupełnienie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych
pionowych,z płyt styropianowych na zaczynie gipsowym.

m2 5,2

4.10
Wykonanie przebicia dachu - wycięcie rusztu drewnianego msc 2

4.11
Wymiany drewniane m3 0,007

4.12
Wycięcie otworu w blasze trapezowej m2 4

4.13

Montażkonstrukcji podparć, zawieszeńi osłon o masie
elementu do 50,0 kg -wymianów wzmacniających blachę
trapezową(kątownik 90*90*6 masa 33 kg)

t 0,033

4.14
Konstrukcja stalowa - wymiany wzmacniające blachę trapezową
(kątownik 90*90*6 masa 33 kg)

kg 33

4.15
Uszczelnienie paroizolacji z folii przy kanale m2 2

4.16
Obróbki wyłazów/kanałów dachowych blachą
ocynkowaną,grubości 0,50 mm w dachach krytych blachą.

szt. 1

4.17
Montażkonstrukcji wsporczej pod centralę wentylacyjną t 0,6

4.18
Obsadzenie kotew konstrukcji wsporczej pod wentylacje w podłożu 
betonowym

szt. 16

4.19
Montażplotków przeciwśniegowych m 30

4.20
Stopy fundamentowe betonowe pod słupki ogrodzeniowe (o objętości do 0,5 
m3)

m3 1,6

4.21
Ogrodzenie z siatki z montażem kpl. 1

4.22
Zamurowanie istniejących otworów nawiewnych w ścianach o grubości 1 
cegły,zaprawa z wapnem suchogaszonym

szt. 4

4.23
Uzupełnienie izolacji cieplnych pionowych, z płyt styropianowych
na zaczynie gipsowym ścian zewnętrznych

m2 0,848

4.24
Przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych o
powierzchni ponad 0,1-0,5 m2 w ścianach wewnętrznych GK

szt. 7

4.25

Przebicie otworów dla kanałów wentylacyjnych - przecinanie
blach o grubości do 5 mm na nożycach o napędzie
mechanicznym (długośćcięcia do 100 mm)

m 7,44

4.26
Obudowa pionowych kanałów wentylacyjnych (jednowarstwowa
50-01 płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych

m2 8,155

4.27
Odkrywka dachu - Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do 
użytku + demontaż membrany

m2 5

4.28
Fundament komina m3 0,15

4.29
Zabezpieczenie podłóg płytami i folią na czas robót malarskich m2 300

4.30
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
elewacji,tynków gładkich

m2 260

4.31
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 260

4.32
Inne prace nie wyszczególnione powyżej, opisać

5. ORGANIZACJA ZAPLECZA RAZEM 0,00

5.1
Organizacja zaplecza socjalnego dla pracowników kpl. 1

5.2
Inne prace nie wyszczególnione powyżej, opisać

6. WYMIANA IZOLACJI NA FRAGMENCIE DACHU RAZEM 0,00

6.1
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do
użytku + demontaż membrany

m2 100
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6.2
Rozebranie rynien dachowych z blachy nadającej siędo użytku m 100

6.3
Rozbiórki izolacji cieplnych dachu ze styropianu gr22 cm m3 22

6.4
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe dachu, z wełny mineralnej z
płyt układanych na sucho. Jedna warstwa z montażem.

m2 100

6.5
Ułożenie membrany paroprzepuszczalnej m2 100

6.6
Pokrycie dachów blachodachówką odzyskaną z rozbiórki m2 100

6.7
Inne prace nie wyszczególnione powyżej, opisać

7. DOKUMENTACJA RAZEM 0,00

7.1 Opracowanie projektów warsztatowych i powykonawczych kpl. 1


