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                          SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT 
 

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH : 
 
ROBOTY ROZBIORKOWE – GABINETY LEKARSKIE : 

• Rozebranie boazerii ściennych w pomieszczeniach nr: 1, Rejestracja,17 

• Rozebranie okładziny ściennej z płytek glazurowanych w pomieszczeniach nr: WC 

dla personelu, Gabinet zabiegowy, 17 . 

• Rozebranie posadzki z  paneli podłogowych w pomieszczeniach nr:17 

• Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek w 

pomieszczeniach nr: .WC dla personelu, 1, Rejestracja. 

• Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w pomieszczeniach nr: Gabinet zabiegowy . 

• Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 

pomiędzy pomieszczeniami nr: 17. 

• Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub 

cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych pomiędzy pomieszczeniami nr: WC 

dla personelu na parterze. 

• Cięcie piłą    parapetów lastrykowych gł. 5-8 cm  w pomieszczeniach nr: Gabinet 

zabiegowy, Rejestracja . 

• Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko w pomieszczeniach nr: 17 

•  Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych w 

pomieszczeniach nr: WC personelu, Gabinet zabiegowy, 17 . 

• Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow .do 2 m2 w pomieszczeniach nr:  WC 

personelu, 17. 

• Wykucie z muru ościeżnic  z PCV o pow . ponad 2 m2 w pomieszczeniach nr: Gabinet 

zabiegowy . 

• Odbicie tynków z zaprawy cementowo- wapiennej o powierzchni odbicia ponad 5 

m2w pomieszczeniach nr : 1, Rejestracja,17. 

 

USUNIĘCIE MATERIAŁÓW NIE NADAJACYCH SIĘ DO PONOWNEGO 
WBUDOWANIA 

• Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego 

wbudowania. 

• Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na  wysypisko 

miejskie  wraz z utylizacją gruzu. 

• Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym  - 

do punktu skupu 

 

WYKONANIE SCIANEK Z PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH. 
• Wykonanie  okładzin ścian z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych 75   

w pomieszczeniach: Rejestracja 

•  Wykonanie gładzi gipsowych  jednowarstwowych  na ścianach z płyt gipsowo-

kartonowych w pomieszczeniach: Rejestracja 

• Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi   powierzchni wewnętrznych - podłoży 

gipsowych z gruntowaniem (ściany z płyt gipsowo-kartonowych) w pomieszczeniach: 

Rejestracja 

ROBOTY MUROWE 



• Wykonanie ścianki gr. ¼ cegły przewiązanej do ścian bocznych prętami fi 8 mm co 

druga warstwa w pomieszczeniach; 1 

• Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł – dostarczenie .i obsadzenie 

.belek stalowych do [ NP 120 mm -  belki z dwuteownika pomiędzy pomieszczeniami 

nr:1 , WC dla personelu na parterze 

• Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek 

• Wykonanie tynków zwykłych  wewnętrznych  III kategorii  na ścian i ościeżach w 

pomieszczeniach nr : WC personelu ( ościeże drzwi), 1( po boazerii, nowa ściana), 

Rejestracja(po boazerii), 17( po panelach) 

. 

MONTAZ DRZWI WEWNĘTRZNYCH Z PCW 
• Montaż drzwi wewnętrznych  z kształtowników z wysokoudarowego PCW w kolorze 

białym wypelnione szybami mlecznymi ( drzwi : 80-2 szt; 90-1 szt; 150 – 1 szt)) w 

pomieszczeniach nr: 1, WC dla personelu na parterze, gabinet zabiegowy ,17. 

SUFITY PODWIESZANE 
• Wykonanie sufitów  podwieszonych  dwuwarstwowych  na ruszcie metalowym w 

pomieszczeniach nr: gabinet zabiegowy 

• Wykonanie gładzi gipsowej jednowarstwowej na sufitach. 

• Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z dodatkiem teflonu powierzchni 

wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 

• Wykonanie sufitu podwieszanego panelowego w pomieszczeniu nr : 1 

MALOWANIE POMIESZCZEŃ 
Sufity 

• Zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach  w pomieszczeniach  nr: WC dla 

personelu,Rejestracja,17. 

• Gruntowanie podłoży  sufitów preparatami  w pomieszczeniach:  WC dla 

personelu,Rejestracja,17. 

• Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi z dodatkiem teflonu  

starych tynków z poszpachlowaniem  nierówności w pomieszczeniach : WC dla 

personelu,Rejestracja,17.   

• Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z dodatkiem teflonu powierzchni sufitów 

-  bez gruntowania. ( kolor farby w uzgodnieniu z Zamawiającym) w pomieszczeniach 

: WC dla personelu,Rejestracja,17. 

 

Ściany  
• Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach   w pomieszczeniach  nr: gabinet 

zabiegowy, rejestracja, 17 . 
• Gruntowanie podłoży ścian w pomieszczeniach :1, rejestracja ,17 

• Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi w pomieszczeniach 

:1  . 

•  Wykonanie  gładzi gipsowych  gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z 

tynku w pomieszczeniach:1, rejestracja ,17 . 

• Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni ścian - bez gruntowania ( 

kolor farby w uzgodnieniu z Zamawiającym) w pomieszczeniach:1, rejestracja, 17 . 

 

ROBOTY OKŁADZINOWE SCIENNE PŁYTKI GLAZUROWANE 
• Gruntowanie podłoży pod płytki glazurowe  preparatami  - powierzchnie  ścian  w 

pomieszczeniach nr: WC personelu, Gabinet zabiegowy ,Rejestracja ( pod cokół) ,17 

• Przygotowanie podłoża. ścian pod ułożenie płytek glazurowanych w pomieszczeniach 

WC personelu, Gabinet zabiegowy ,Rejestracja ( pod cokół) ,17.  

• Licowanie ścian oraz parapetów płytkami z kamieni sztucznych ( ściany o wym. 



30x30 cm, 30x60 cm parapety o wym. 20x25 cm) na zaprawie klejowej ( faktura i 

kolor płytek w uzgodnieniu z Zamawiającym) WC personelu, Gabinet zabiegowy, 

Rejestracja   ( cokół o wys.10 cm) ,17 ( fartuch w aneksie kuchennym do wys. 2 m)  . 

• Montaż  listew  narożnikowych WC personelu, Gabinet zabiegowy ,Rejestracja ,17 

POSADZKI Z PŁYTEK GRES 
• Wykonanie warstwy wyrównawczej (samopoziomującej ) w pomieszczeniach nr: WC 

dla personelu na parterze,1, Rejestracji 

• Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi w pomieszczeniach nr: WC dla 

personelu na parterze,1, Rejestracji 

• Wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzki środkiem izolacyjnym ( folia w płynie gr 

2 mm) , narożniki uszczelniane taśmą uszczelniającą  60/60  mm w pomieszczeniu nr: 

wc dla personelu na parterze  

•  Ułożenie posadzki z płytek o wymiarach 60x60 cm układanych metodą zwykłą w 

pomieszczeniach nr: WC dla personelu na parterze,1, Rejestracji 

 

 

POSADZKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH 
• Mechaniczne szlifowanie starych podłoży po rozebranych wykładzinach ( panele 

podłogowe, wykładzina PCW, w pomieszczeniach nr: Gabinet zabiegowy,17. 

• Wyrównanie podłoży posadzek 

• Ułożenie wykładziny rulonowej homogenicznej o gr. min. 2mm  z tworzywa 

sztucznego z wywinięciem cokołu na ściany na wysokość 12-15 cm 

• Zgrzanie  wykładzin rulonowych  

 

KRATKI WENTYLACYJNE 
• Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł ( kratka metalowa z żaluzją o 

wym, 14x14 cm) w pomieszczeniu  nr . 
• Obsadzenie kratek wentylacyjnych w sufitach podwieszanych, ścianie z płyt G/K ( 

kratka z tworzywa sztucznego z żaluzją o wym. 14x14 cm ) w pomieszczeniu  :  

• Połączenie rurami Spiro  lub równoważnymi  kratek wentylacyjnych z tworzywa 

sztucznego z istniejącymi otworami wentylacyjnymi w  ścianach murowanych, 

 

ROBOTY TOWARZYSZĄCE 
• Transport wewnętrzny i przesuwanie mebli i sprzętów.(odsuniecie  i i ustawienie 

mebli. 

• Zabezpieczenie okien i drzwi  folią 

• Montaż wyposażenia dodatkowego w WC personelu na parterze; Gabinet zabiegowy: 

1. Dozownik mydła w płynie  poj 400-500ml - stal matowa lub polerowana 

szt.1 

2. Dozownik płynów dezynfekcyjnych ze zbiornikiem poj, 400-500ml z 

przyciskiem łokciowym stal matowa lub polerowana –  szt 1 

3. Pojemnik na ręczniki  mak śr, papieru 22cm stal matowa lub polerowana – 

szt 2 

4. Pojemnik na papier toaletowy stal matowa lub polerowana –  szt 1 

5. Suszarka do rąk z stal matowa lub polerowana –  szt 2 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

                                     TABELA PRZEDMIARU ROBÓT 
 
LP Kod Nr STWIOR Opis pozycji przedmiaru jm Ilość 

około 

 
ROBOTY ROZBIORKOWE 

1  d.1.1 SST-1  

Rozebranie boazerii ściennych 
m2 114,805 

2 d.1.2 SST- 1 

 

 

Rozebranie okładziny ściennej z płytek 

glazurowanych 

m2 21,123 

3 d.1.3 SST- 1 Rozebranie posadzki z  paneli 

podłogowych 
 

 

m2 22,719 

4 d.1.4 SST- 1 Rozebranie posadzek z płytek na 

zaprawie i kleju bez odzysku płytek 

 

m2 32,61 

 

5 d.1.5 SST- 1  

Zerwanie posadzki z tworzyw 

sztucznych 

 

m2 20,93 

6 d.1.6 SST- 1     
Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 

ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 

 Wyszczególnienie robót: 

1. Ręczne rozebranie ścianek. 

2. Odłożenie na bok cegieł całych i 

połówek nadających się do ponownego 

wbudowania. 

3. Oczyszczenie cegieł z resztek 

zaprawy. 
                           

m2  10,96  

7 d.1.7 SST -1 Wykucie otworów w ścianach z cegieł 

o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie 

wapiennej lub cementowo-wapiennej 

dla otworów drzwiowych i okiennych 

Wyszczególnienie robót: 

1. Ręczne wykucie otworu z 

wyrównaniem ościeży. 

2. Odłożenie na bok cegieł nadających 

się do ponownego wbudowania. 
 

m3 0,44 



8 

 

d 1.8 SST- 1 Cięcie piłą    parapetów lastrykowych 

gł. 5-8 cm   

Wyszczególnienie robót: 

 

1. Wyznaczenie linii cięcia i 

oczyszczenie miejsca cięcia. 

2. Ustawienie piły. 

3. Cięcie nawierzchni. 

4. Wymiana tarcz w pile w miarę ich 

zużycia. 

5. Przestawienie piły na następny odcin 
 

m 6,39 

9 d. 1.9 SST-1 Wykucie z murów podokienników 

betonowych lastrykowych 

m 4,64 

10 d 1.10 SST-1 Demontaż skrzydeł drzwiowych 

wewnętrznych pełnych fabrycznie 

wykończonych 

 
 

m2 7,8 

11 d 1.11 SST-1 Wykucie z muru ościeżnic 

drewnianych o pow.do 2 m2 

Wyszczególnienie robót: 

1. Ostrożne wykucie elementów 

wykazanych w tablicy z odniesieniem i 

założeniem na wskazane miejsce. 
        

szt. 3 

12 d.1.12 SST-1 Wykucie z muru ościeżnic  z PCV o 

pow . ponad 2 m2 

m2 3 

13 d.1.13 SST-1 Odbicie tynków z zaprawy cementowo- 

wapiennej o powierzchni odbicia ponad 

5 m2 

 

m2 114,805 

                          USUNIĘCIE MATERIAŁÓW NIE NADAJACYCH SIĘ DO 
                                                PONOWNEGO WBUDOWANIA 
 
 

14 d.2.1 SST- 1 Usunięcie z budynku materiałów 

rozbiórkowych nie nadających się do 

ponownego wbudowania 
 

m3 5,815 

15 d.2.2. SST-1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego 

samochodami skrzyniowymi na  

wysypisko miejskie  wraz z utylizacją 

gruzu. 

 
 

m3 5,815 

  

. 

WYKONANIE SCIANEK Z PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH 

 

16 d.3.1. SST-2 Okładziny  z płyt gipsowo - 

kartonowych na ścianach i sufitach  

rusztach metalowych  75 

m2 9,747 



Wyszczególnienie robót: 

1. Wytrasowanie miejsc montażu. 

2. Wykonanie rusztu profili 

metalowych 

3. Przymocowanie płyt do gotowego 

rusztu. 

4. Przygotowanie masy szpachlowej. 

7. Szpachlowanie połączeń płyt i 

styków ze ścianami i stropem. 

5. Zabezpieczenie spoin taśmą 

papierową. 

6. Szpachlowanie i cyklinowanie 

wykańczające. 
 

17 

 

d.3.2 SST- Wykonanie gładzi gipsowych  

jednowarstwowych  na ścianach z płyt 

gipsowo-kartonowych  

Wyszczególnienie robót: 

1. Obrobienie przebić. 

2. Przygotowanie podłoża. 

3. Obsadzenie drobnych elementów. 

4. Wykonanie  gładzi gipsowej . 

5. Wykonanie poprawek tynku i gładzi. 
 

 

m2 9,747 

18 d.3.3 SST- Dwukrotne malowanie farbami 

lateksowymi powierzchni 

wewnętrznych - podłoży gipsowych z 

gruntowaniem: 
 

 

m3   9,747 

 
ROBOTY MUROWE 

 d.4.1 SST-3 Wykonanie ścianek z cegły pełnych gr 

¼ cegły na zaprawie cementowo- 

wapiennej , przewiązanej prętami fi 8 

mm co druga warstwa do ścian 

bocznych 

Wyszczególnienie robót: 

1. Wyznaczenie położenia ścianek. 

2. Ręczne wykucie strzępi. 

3. Murowanie ścianek o powierzchni 

do 3 m2 w jednym miejscu. 

4. Zbrojenie ścianek prętem fi 8 

m2 2,712 

19 d.4.2 SST – 3 Wykonanie przesklepień otworów w 

ścianach z cegieł – dostarczenie .i 

obsadzenie .belek stalowych do [ NP 

120 mm 

Wyszczególnienie robót: 

1. Ręczne wykucie strzępi, bruzd i 

gniazd w ścianach. 

2. Murowanie przesklepień cegłami. 

3.Dostarczenie, obsadzenie i 

m   3,9  



obmurowanie końcówek belek 

stalowych. 

4. Wykucie cegieł z pomiędzy belek 

osadzonych w bruzdach oraz w części 

nad belkami. 
 

 

20 d.4.3 SST – 3 Umocowanie siatki 'Rabitza' na 

stopkach belek 

Wyszczególnienie robót: 

1. Przecięcie siatek na miarę. 

2. Przymocowanie jednej warstwy 

siatek do podłoża za pomocą gwoździ i 

drutu. 

 

m   3,9    

21 d 4.4 SST – 3 Wykonanie tynków zwykłych  

wewnętrznych  III kategorii  na ścian i 

ościeżach 

Wyszczególnienie robót: 

1. Zamurowanie przebić. 

2. Przygotowanie powierzchni. 

3. Osiatkowanie bruzd . 

4. Wykonanie tynków. 

5. Obsadzenie drobnych elementów. 

6. Wykonanie reperacji tynków 

m2       

79,411 

                                              MONTAZ DRZWI WEWNĘTRZNYCH Z PCW 
        

22 d .5.1 SST – 4 Montaż drzwi wewnętrzne  z 

kształtowników z wysokoudarowego 

PCW wypelnione szybami mlecznymi ( 

wym. otworu 90x207, 150x207 mm) 

1. Transport  i drzwi  do miejsca 

wbudowania. 2. Obsadzenie ościeżnic. 

 3. Uszczelnienie ościeżnic. 

4 Zawieszenie i regulacja skrzydeł 

drzwiowych  

m2        

8,487 

 

                                                              SUFITY PODWIESZONE  
23 d 6.1 SST – 5 Sufity podwieszone dwuwarstwowe na 

ruszcie metalowym 

Wyszczególnienie robót: 

1. Wytrasowanie miejsc montażu. 

2. Zamocowanie kształtowników 

metalowych. 

3. Przymocowanie płyt do gotowego 

rusztu. 

4. Przygotowanie masy szpachlowej. 

5. Szpachlowanie połączeń płyt i 

styków ze ścianami. 

6. Zabezpieczenie spoin taśmą 

spoinową 

7. Szpachlowanie i cyklinowanie 

wykańczające. 

m2     20,93     



24 d 6.2 SST – 6 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na 

sufitach 

Wyszczególnienie robót: 

1. Obrobienie przebić. 

2. Przygotowanie podłoża. 

3. Obsadzenie drobnych elementów. 

4. Wykonanie   gładzi gipsowej . 

5. Wykonanie poprawek tynku i gładzi 

m2     20,93     

25 d 6.3 SST – 7 . Dwukrotne malowanie farbami 

lateksowymi z dodatkiem teflonu 

powierzchni wewnętrznych - podłoży 

gipsowych z gruntowaniem 

 

m2     20,93     

26 d 6.4 SST-12 Sufity kasetowe panelowe 

Wyszczególnienie robót: 

1. Transport materiałów i sprzętu z 

magazynu przyobiektowego. 

2. Rozpakowanie, przegląd i 

segregowanie elementów. 

3. Scalanie elementów w zespoły. 

4. Montaż, regulacja i wykonanie 

połączeń styków montażowych. 

5. Uszczelnienie konstrukcji. 

m2 4,158 

                                                              MALOWANIE POMIESZCZEŃ 
Sufity 
       

27 d 7.1 SST – 6 Zeskrobanie i zmycie starej farby na 

sufitach   
Wyszczególnienie robót: 

1. Zeskrobanie i zmycie starej farby . 

2. Wykonanie reperacji pęknięć, rys i 

uszkodzeń oraz wygładzenie powierzchni 

tynku  

 m2  51,171     

28 d 7.2 SST – 6 Gruntowanie podłoży  sufitów 

preparatami gruntującymi 
Wyszczególnienie robót: 

1. Oczyszczenie podłoża. 

 2. Zagruntowanie podłoża przez naniesienie 

preparatu pędzlem  

 m2        

51,171     

 

29 d 7.3 SST – 6 Przygotowanie powierzchni pod 

malowanie farbami lateksowymi z 

dodatkiem teflonu  starych tynków z 

poszpachlowaniem  nierówności 
Wyszczególnienie robót: 

. Wygładzenie powierzchni tynku 

(likwidacja nierówności i sfalowań) 

przez szpachlowanie  

 m2        

51,171     

 

30 d 7.4 SST –6 Dwukrotne malowanie farbami 

lateksowymi z dodatkiem teflonu 

powierzchni sufitów -  bez 

gruntowania. 

 m2        

51,171     

 

                                                          MALOWANIE POMIESZCZEŃ 
                                                         Ściany 
31 d 8.1 SST – 6 Zeskrobanie i zmycie starej farby na   m2      



ścianach   w pomieszczeniach 
Wyszczególnienie robót: 

1. Zeskrobanie i zmycie starej farby . 

2. Wykonanie reperacji pęknięć, rys i 

uszkodzeń oraz wygładzenie 

powierzchni tynku 

65,813  

32 d 8.2 SST – 6 Gruntowanie podłoży ścian    

preparatami gruntującymi 

  m2      

128,483   

33 d 8.3 SST-6 Przygotowanie powierzchni pod 

malowanie farbami lateksowymi 

starych tynków 

Wyszczególnienie robót: 

Wygładzenie powierzchni tynku 

(likwidacja nierówności i sfalowań) 

przez szpachlowanie 

  m2   20,82 

34 d 8.4 SST – 7 Wykonanie  Gładzi gipsowe gr. 3 mm 

jednowarstwowe na ścianach na 

podłożu z tynku w pomieszczeniach  

Wyszczególnienie robót: 

1. Ustawienie i rozebranie rusztowań 

przenośnych. 

2. Przygotowanie podłoża. 

3. Przygotowanie zaprawy gipsowej. 

4. Ręczne narzucenie tynku. 

5. Wyrównanie narzutu i zatarcie 

powierzchni na gładko. 

6. Obsadzenie drobnych elementów. 

7. Reperacja drobnych uszkodzeń 

powierzchni. 

  m2        

128,483 

35 d 8.5 SST – 6 Dwukrotne malowanie farbami 

lateksowymi z dodatkiem teflonu 

powierzchni wewnętrznych - tynków 

gładkich bez gruntowania 

  m2      

128,483   

                                                       ROBOTY OKŁADZINOWE ŚCIAN 
36 d 9.1 SST – 8 (Gruntowanie podłoży preparatami   - 

powierzchnie pionowe 

Wyszczególnienie robót: 

1. Oczyszczenie podłoża. 

 2. Zagruntowanie podłoża przez 

naniesienie preparatu pędzlem  

m2   88,985 

37 d 9.2 SST – 8 Licowanie ścian płytkami na klej - 

przygotowanie podłoża 

Wyszczególnienie robót: 

1. Przygotowanie podłoża poprzez 

usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie nierówności , 

oczyszczenie powierzchni i ewentualne 

nawilżenie  

m2   68,224 

38 d 9.3 SST – 8 Licowanie ścian płytkami z kamieni 

sztucznych  na zaprawie klejowej 

Wyszczególnienie robót: 

1. Zamurowanie przebić. 

m2   88,985 



2. Przycięcie i dopasowanie płytek. 

3. Przygotowanie zaprawy klejącej i 

spoinującej. 

4. Smarowanie płytek masą klejącą 

/metoda kombinowana/. 

5. Obrobienie wnęk i ościeży. 

6. Ułożenie płytek. 

7. Spoinowanie płytek. 

8. Oczyszczenie i zmycie licowanej 

powierzchni 

39 d 9.4 SST – 8 Licowanie ścian płytkami z kamieni 

sztucznych na zaprawie klejowej - 

listwy narożnikowe 

Wyszczególnienie robót: 

1. Sortowanie płytek wg wymiarów i 

odcieni. 

2. Przycięcie i dopasowanie płytek. 

3. Przygotowanie masy klejącej. 

4. Ułożenie płytek na zaprawie 

klejowej z obrobieniem wnęk i ościeży. 

5. Spoinowanie i oczyszczenie 

licowanych ścian. 

m 59,4 

                                                              POSADZKI Z PŁYTEK GRES 
40 d 10.1 SST - 10 Warstwa wyrównująca grubości 10 mm 

Wyszczególnienie robót: 

1. Oczyszczenie podłoża. 

2. Ułożenie i wypoziomowanie 

prowadnic . 

3. Doniesienie i przygotowanie masy . 

4. Ułożenie i rozprowadzenie masy . 

5. Wyjęcie prowadnic i zaprawienie 

bruzd . 

6. Zatarcie podkładu . 

m2 32,61 

41 d 10.2 SST - 10 Gruntowanie podłoża preparatami 

gruntującymi 

Wyszczególnienie robót: 

1. Oczyszczenie podłoża. 

 2. Zagruntowanie podłoża przez 

naniesienie preparatu pędzlem lub 

szczotką. 

m2 32,61 

42 

 

d 10.3 SST-8 Izolacje pionowe murów i poziome 

podlłoży środkiem  izolacyjnym 

przeciwwodnym   gr 2mm, narożniki 

uszczelniane taśmą uszczelniającą  

60/60  mm 

Wyszczególnienie robót: 

1. Oczyszczenie podłoża. 

2. Ułożenie izolacji poziomej 

podposadzkowej z folii w płynie gr 2 

mm 

m2 4,286 

43 d10.4 SST - 9 Posadzki z płytek o wymiarach 60x60 

cm układanych metodą zwykłą 

m2 32,61 



Wyszczególnienie robót: 

1. Przygotowanie podłoża. 

2. Sortowanie, dopasowanie i 

przycięcie płytek. 

3. Wymierzenie i ustawienie punktów 

wysokościowych. 

4. Przygotowanie masy klejącej i 

spoinującej. 

5. Smarowanie płytek przy metodzie 

kombinowanej. 

6. Ułożenie płytek. 

7. Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów. 

8. Wypełnienie spoin. 

9. Oczyszczenie i zmycie posadzki. 

                                                 POSADZKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH  
44 d 11.1 SST – 9 Mechaniczne szlifowanie starych 

podłoży po rozebranych wykładzinach 

Wyszczególnienie robót:. 

1. Podłączenie szlifierki do sieci. 

2. Mechaniczne szlifowanie posadzek. 

3. Zmiecenie zanieczyszczeń  

4.  Wymiana materiału ściennego o 

zróżnicowanym uziarnieniu  

5. Odłączenie szlifierki i oczyszczenie 

podłoża z pozostałości po szlifowniu 

m2   20,93 

45 d 11.2 SST – 9 Wyrównanie podłoży posadzek 

Wyszczególnienie robót: 

1. Oczyszczenie podłoża z kurzu, 

brudu, wapna, olejów, tłuszczu, 

substancji bitumicznych, farb itp. 

2. Zredukowanie chłonności podłoża 

emulsją gruntującą ATLAS UNI-

GRUNT lub równoważne  - 

dwukrotnie. 

3. Przygotowanie zaprawy przy użyciu 

agregatu mieszającego lub betoniarki . 

4. Ułożenie samopoziomujących mas 

szpachlowych, lub masy betonowej  

przy uwzględnieniu kontrolowania 

poziomów. 

5. Zapewnienie warunków 

dojrzewania. 

6. Wykonanie spoin dylatacyjnych. 

m2   20,93 

46 d 11.3 SST – 9 Ułożenie wykładzin z tworzyw 

sztucznych  homogenicznych o gr. min. 

2mm  bez warstwy izolacyjnej 

rulonowe 

1. Oczyszczenie podłoża  

2. Rozłożenie materiałów 

wykładzinowych i płytkowych  

3. Przycięcie materiału oraz 

smarowanie klejem podłoża i 

m2   20,93 



wykładzin  

4. Ułożenie wykładzin rulonowych i 

płytek  

5. Zapastowanie i froterowanie podłóg 

47 d 11.3 SST – 9 Posadzki z wykładzin z tworzyw 

sztucznych - zgrzewanie wykładzin 

rulonowych 

Wyszczególnienie robót: 

1. Zgrzewanie połączeń wykładzin 

rulonowych  

 

m2   25,116 

                                                          KRATKI WENTYLACYJNE 
48 d 12.1 SST – 3 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w 

ścianach z cegieł 

Wyszczególnienie robót: 

1. Wykucie gniazd w ścianach i 

podłożach. 

2. Ustawienie i umocowanie kratek 

wentylacyjnych  stalowych w 

gniazdach 

szt. 2 

49 d 12.2 SST – 2,5 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w 

sufitach podwieszanych 

Wyszczególnienie robót: 

1. Ustawienie i umocowanie kratek 

wentylacyjnych  w płytach G/K  

2. Połączenie rurami Spiro  lub 

równoważnymi  kratek wentylacyjnych 

z tworzywa sztucznego z istniejącymi 

otworami wentylacyjnymi w  ścianach 

murowanych, 

 

szt. 2 

                                                            ROBOTY TOWARZYSZACE 
50 d 13.1  Transport wewnętrzny i przesuwanie 

mebli i sprzętów.(odsuniecie  i i 

ustawienie mebli 

rg 30 

51 d 13.2  Zabezpieczenie okien i drzwi folią 

Wyszczególnienie robót: 

1. Doniesienie. 

2. Rozłożenie z przycięciem na 

wymiar. 

3. Usunięcie z budynku po zakończeniu 

prac 

m2 18,224 

52 d 13.3  Montaż wyposażenia dodatkowego szt. 8 

                                                                PODOKIENNIKI 

53 d 14.1 SST - 11 Osadzenie podokienników z 

konglomeratu kwarcowego do 1,5 m w 

ścianach z cegieł ( 0,72x0,71 cm) 

Wyszczególnienie robót: 

1. Ręczne wykucie gniazd i bruzd w 

ścianach bez względu na rodzaj 

zaprawy. 

2. Obsadzenie podokienników i stopni 

szt. 1 



prefabrykowanych. 

3. Zreperowanie uszkodzonych 

tynków. 

54  14.2 SST - 11 Osadzenie podokienników z 

konglomeratu kwarcowego ponad  1,5 

m w ścianach z cegieł (184x 0,42 cm) 

Wyszczególnienie robót: 

1. Ręczne wykucie gniazd i bruzd w 

ścianach bez względu na rodzaj 

zaprawy. 

2. Obsadzenie podokienników i stopni 

prefabrykowanych. 

3. Zreperowanie uszkodzonych 

tynków. 

szt. 2 

 
 


