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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Do prawidłowej wyceny nalezy przyjąć, ze v,szystkie prace będą wykonywane obok Przeds;4<ola Mikołajek i mają
bvć prowadzone tak aby nie zal<łócac ciągłości pracy obiekfu. Roboty głośne mają być uzgadniane i wykonywane
w czasie uzgodnionym z lnwestorem.



Lp. Opis i rvyliczenia i.m. Razem
1 Montaż płyt gipsowo-kartonowych m2 300

2. Osadzenie przepustów w ścianach z gips-kafionu
J. Spoinowanie pĘt gips-karton sń. 46
4. Gruntowanię podłoźy, powierzchnie pionowe m2 300

5. Gruntowanie podłozy, powierzchlrie poziorne 90

6, Dwukortnę malowanie farbami emulsyjnymi sufitu - farba
lateksolva

m- 90

7. Dwukortne malowanie farbami emulsyjnymi ścian - farba
lateksowa

m2 300

8. Obsadzenię ościeżnic oraz skrzydeł drzwiowych Sń, 10

9. Zńożenię okuć drzwiowych, klamki sń. l0
l0. Wykonanie instalacj i elekĘcznej m2 400
1l Montaz:

a lamp
gniazd elekąvcznych pod gniazda
właczniki

a

a

SZt. 60

12. Wykonanie rekuperacj i:
l wykonanie kanałów wentylacyjnych nawiewnych i

wywiewnych
o Montaż termostatów
l Montaż rońzielni
l Montaz iednostki rekuperacii

usługa i

l3. Zab ezpię częnie podłó,e folią m2 90

l4. Mycie po robotach malarskich drzwi Szt. 10

l5, Mycię po robotach malarskich okien zęspoionych SZt 7

16. Montaz mebli w mieiscu wskazanynr przez Inwestora usługa l
17. Montaż regałów na ścianach usługa l
18. Wywiezienie samochodami skrzyniow,"-mi materiałów

Dozostawionvch oo adaotacii budvnku
usługa l

19, Montaz paneli podłogowych m2 56

20. Montaz centralnego ogrzewania:
. wykonanie hydroizolacjiwylewki fundamentowej
r ułożenietermoizolacji
. Montaż przewodów grzejnych
r wykonanie wylewki bętonowei

usługa 1

2I. Przygotowanie instalacj i wodno-kanalizacljnej usługa l
22. Montaz instalacii wodno-kanalizacyinei usługa l
23. Osadzenie umywalek w łazience dla dzieci i pracowników Sń. J

24. Osadzenie sedesów dziecięcych szt. 2

25. Osadzenie sędęsów w łazience dla pracorłłrików szt. l

26. osadzęnię brodzika z bateria srt.. l
ż7. Przygotorvanie podłoza pod płytki w łazięnce. kuchni oruz szatni.

rozdzielni posiłków
m2 1,7,1

28. Montaz płytek w łazience w łazience dla dzieci i pracowników
oraz kuchni, rozdzielni posiłków

m2 177

29. Przygotowanie podłoża pod terakotę do łazięnęk dla dzieci i
pracowników. kuchni oraz szafni. rozdzielni posiłków

m2 35

30. Montaz terakoty do łazienek d|a dzieci i pracowników, szatni,
rozdzielni posi&ów

m- 35

31, Przy-gotowanieinstalac. jiwodno-kąnalizacy jnei usługa 1

Przygotowanie podłoza pod zbiornik szambo usługa l
JJ. ]Vlieiscę parkitrgowe - wykonanie mieisc 5

34. Ułozęnię kostki na schodach wejściowych, podjazd dla wózków m2 10

zno-I-ogopedyczny

tel. 0-506-873- l 94


