
Zakres  wykonania prac remontowych w mieszkaniu przy ulicy Krótkiej w Sępólnie Krajeńskim 

 

Lp. Opis i wyjaśnienie j.m. Ilość Koszt 

1.  Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m
2
 

(5 szt.) – demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej 

m
2 

10  

2.  Rozebranie wykładziny ściennej z płytek – wraz z utylizacją m
2
 21.58  

3.  Rozebranie podłóg z paneli – wraz z utylizacją m
2
 72.58  

4.  Rozebranie elementów drewnianych – pawlacz m
2
 2.4  

5.  Demontaż ustępu kpl. 1  

6.  Demontaż kabiny prysznicowej kpl. 1  

7.  Demontaż umywalki kpl. 1  

8.  Demontaż zlewu kuchennego kpl. 1  

9.  Demontaż kuchni gazowej 3-4 palnikowej kpl. 1  

10.  Rozebranie warstwy izolacji wewnętrznej m
2
 9.66  

11.  Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad ½ ceg. Na 

zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 

szt. 6  

12.  Zerwanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni 

podłogi do 5m
2 

m
2
 303.24  

13.  Gruntowanie podłoża preparatem multifunkcyjnym o wysokiej 

penetracji 

m
2
 303.24  

14.  Przygotowanie powierzchni ścian ze starych tynków  szpachlowanie 

nierówności i wypełnieniem bruzd po wykonaniu instalacji 

eklektycznej , wstawianie narożników PCV 

m
2
 303.24  

15.  Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach i  sufitach wykonane 

z masy polimerowej na bazie minerałów oddychające i 

paroprzepuszczalne 

m
2
 303.24  

16.  Gruntowanie ścian pod malowanie farbą gruntującą akrylową 

ekologiczną I klasy odporności na szorowanie wzmacniającą podłoże 

m
2
 303.24  

17.  Dwuwarstwowe malowanie ścian farbą lateksową o wysokiej klasie 

ścieralności, plamoodporną o obniżonej przyczepności brudu, 

zmywalna 

m
2
 230  

18.  Dwukrotne malowanie sufitów farbą akrylową śnieżnobiałą z powłoką 

pozwalającą oddychać ścianą z niską zawartością LZO 

m
2
 73  

19.  Ułożenie paneli podłogowych klasapaneli AC5 z V -fugą  POdkład 

pod panel 4mm polistyren ekstrudowany 

m
2
 69.34  

20.  Montaż listew przypodłogowych systemowych z PCV mb
 

76  

21.  Wymiana okna na PCV kolor biały dwuskrzydłowe, skrzydło 

dzielone2/3 wysokości poprzeczką  ,okno trzyszybowe współczynnik 

termiczny Uw1,05W/m2xK o wymiarach 1040mmx1800mm 

szt 1  

22.  Wymiana parapetu wewnętrznego z PCV kolor biały szer15cmx125cm szt  1  

23.  Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej  szer.20cmx110cm szt 1  

24.  Montaż rolety okiennej materiałowej w kasecie aluminiowej z 

prowadnicami przestrzennymi  materiał grupa II 

szt. 10  

25.  Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych pełnych z ościeżnicą 

regulowaną okleina klasa premium 

szt 5  

26.  Przeróbka instalacji wodnej i kanalizacyjnej w łazience .Przestawienie 

ubikacji ,wykonanie podłączenia odpływu liniowego prysznica szer.  

60 cm z niskim syfonem ze stali nierdzewnej  ,wykonanie przyłącza 

umywalki .Przeniesienie wody pod baterie prysznicową i ubikacje 

kpl. 1  

27.  Przesunięcie grzejnika łazienkowego szt. 1  

28.  Skucie posadzki w łazience w celu wykonania przyłączy wodno –

kanalizacyjnych  

szt. 1  



29.  Wylewanie posadzki betonowej  o  twardości B 25 po wykonaniu 

instalacji wodno –kanalizacyjnych z uwzględnieniem spadów pod 

odpływ liniowy 

szt. 5  

30.  Licowanie ścian płytkami kamionkowymiszkliwionymi z 

wykorzystaniem kleju  elastycznego  C2TE. Fugowanie  fugą 

elastyczną o zwiększonej odporności na przenikanie wody i 

zabrudzenia 

m2 22  

31.  Wykonanie izolacji w kabinie prysznicowej z wykorzystaniem taśmy i 

maty uszczelniającej elastycznej hydroizolacyjnej o gęstości 420g/m2 

  m
2 

4,5  

32.  Posadzka z płytek gresowych 60x60 rektyfikowanych na zaprawie 

klejowej C2TE 

m2 3.24  

33.  Montaż baterii umywalkowej stojącej jednouchwytowej szt. 1  

34.  Montaż wstępu porcelanowego typu kompakt z systemem clean on i 

deską wolno opadającą, spłuczka z systemem spłukiwania 3/6l 

szt. 1  

35.  Montaż szyby do kabiny prysznicowej o grubości 8 mm ze szkła 

hartowanego z drążkiem stabilizacyjnym 

szt. 1  

36.  Montaż bateri prysznicowej z deszczownią i zestawem prysznicowym 

z mieszaczem temperatury i przełącznikiem ciśnieniowym 

szt. 1  

37.  Montaż umywalki porcelanowej na szafce podwieszanej szer.60 cm szt. 1  

38.  Przeniesienie licznika wody w kuchni szt. 1  

39.  Przeniesienie zaworów centralnego ogrzewania kotła gazowego szt. 1  

40.  Wykonanie przyłącza wody do zlewozmywaka i zmywarki kpl. 1  

41.  Wykonanie zabudowy z płyt kartonowych gipsowych  na  stelażu 

metalowym  .Przygotowanie i wzmocnienie płytą osb 25mm ściany 

pod szafki kuchenne wiszące 

m2 10  

 

 

Zakres prac do  wykonania w mieszkaniu przy ulicy Krótkiej w Sępólnie Krajeńskim tj. 

Wymiana istalacji oświetleniowej oraz gniazd wtykowych 

 

 

 

 Lp. Podstawa 

wyceny 

OPIS TECHNICZNY Wart. 

jedn. 

r/g-zł-mg 

,,R” 

r/g 

„M” 

zł. 

  Pokój nr 1    

1 KNR 5-18 

1208/01 

Wykonanie wypustów oświetleniowych pt. w 

ścianie otynkowanej  

szt.1                                                            R- 

   

2 KNR 5-18 

1208/04 

jw. lecz gniazd wtykowych 

szt.4                                                             R- 

 

   

3 KNR 5-18 

1208/04 

jw. lecz gniazd TV 

szt.1                                                             R- 

-gn 2x230V/Z   szt.4                                   M- 

-zaprawa tynkarska  op.2                            M- 

-przewód YDYp.3x2,5 mb.54                     M- 

-przewód YDYp.4x1,5 mb.7                       M- 

-przewód YDYp.3x,5 mb.15                       M- 

   



-przewód TV  mb.18                                   M- 

-puszka Ø60 pt. Szt.6                                  M- 

-złącza wago 5x  szt.18                               M- 

-kołki rozporowe op.1                                 M- 

-wył.pt. 2 bieg. Szt.1                                   M- 

  Pokój nr 2    

4 KNR 5-18 

1208/01 

Wykonanie wypustów oświetleniowych pt. w 

ścianie otynkowanej  

szt.1                                                             R- 

   

5 KNR 5-18 

0202/01 

jw. lecz gniazd wtykowych 

szt.4                                                             R- 

-gn 230V/Z   szt.4                                       M- 

-zaprawa tynkarska  op.2                            M- 

-przewód YDYp.3x2,5 mb.55                     M- 

-przewód YDYp.4x1,5 mb.9                       M- 

-przewód YDYp.3x1,5 mb.19                     M- 

-złącza wago 4x  szt.24                               M- 

-puszka Ø60 pt. Szt.6                                  M- 

-kołki rozporowe op.1                                 M- 

-wył.pt. 2 bieg. Szt.1                                   M- 

-gn RTV    szt.3                                           M- 

   

  Łazienka    

6 KNR 5-18 

1208/01 

Wykonanie wypustów oświetleniowych pt.   

w ścianie otynkowanej  

szt.3                                                            R- 

   

7 KNR 5-18 

1208/04 

jw. lecz gniazd wtykowych 

szt.1                                                             R- 

-gn 2x230V/Z   szt.1                                   M- 

-zaprawa tynkarska  op.1                            M- 

-przewód YDYp.3x1,5 mb.20                     M- 

-przewód YDYp.4x1,5 mb.8                       M- 

-wentylator szt.1                                          M- 

-wył.pt. 1 bieg. Szt.2                                   M- 

   

  Pokój nr 3    

8 KNR 5-18 

1208/01 

Wykonanie wypustów oświetleniowych pt. w 

ścianie otynkowanej  

szt.1                                                             R- 

-zaprawa tynkarska  op.1                            M- 

-przewód YDYp.3x2,5 mb.36                     M- 

-przewód YDYp.4x1,5 mb.9                       M- 

-przewód YDYp.3x1,5 mb.21                     M- 

-przewód TV  mb.16                                   M- 

-puszka Ø60 pt. Szt.6                                  M- 

-złącza wago 3x  szt.24                               M- 

-gniazdo 2x230V/Z  szt.4                            M- 

-wył.pt. 2 bieg. Szt.1                                   M- 

   

9 KNR 5-18 

1208/04 

jw. lecz gniazd wtykowych 

szt.5                                                             R- 

   

  Kuchnia    

10 KNR 5-18 Wykonanie wypustów oświetleniowych pt. w    



1208/01 ścianie otynkowanej  

szt.3                                                             R- 

11 KNR 5-18 

1208/04 

jw. lecz gniazd wtykowych 

szt.10                                                            R- 

-zaprawa tynkarska  op.3                            M- 

-przewód YDYp.5x4,0 mb.6                       M- 

-przewód YDYp.3x2,5 mb.70                     M- 

-przewód YDYp.4x1,5 mb.7                       M- 

-przewód YDYp.3x1,5 mb.41                     M- 

-puszka Ø60 pt. Szt.12                                M- 

-zaprawa MP 75 op.1                                  M- 

-złącza wago 2x  szt.18                               M- 

-złącza wago 3x  szt.16                               M- 

-wył.pt. 2 bieg. Szt.1                                   M- 

-gniazdo 2x230V/Z  szt.10                          M- 

-ramki 2x  szt.4                                           M- 

-gwoździe op.2                                            M- 

-ramki 1x  szt.25                                         M- 

 

   

12 KNR 5-18 

0601/04 

Instalowanie skrzynki rozdzielczej z 

wyłącznikami 

szt.1                                                              R- 

-skrzynka SRP-24 szt.1                               M- 

-rozłącznik FR 301 40A szt.1                     M- 

-wyłącznik P302 25A  szt.2                        M- 

-wyłącznik S301B 10A  szt.3                      M- 

-wyłącznik S301B 16A  szt.11                    M- 

-wyłącznik S301B 20A  szt.1                      M- 

   

13 KNR 5-18 

0601/03 

Instalowanie skrzynki do TV  

szt.1                                                             R- 

-skrzynka szt.1                                            M- 

-przewód  YDYp.3x2,5 mb.12                    M- 

   

14 Kalkulacja 

własna 

Instalowanie anteny TV  

                                                                    R- 

   

15 KNR-1846 

4602/3 

Badanie skuteczności ochrony urządzeń 

elektrycznych 

-za pomiar I  szt.1                                        R- 

-za następne szt.26                                       R- 

   

16 KNR-1846 

4603/3 

Badanie izolacji instalacji elektrycznej 

obwodów 1-fazowych 

obe. Szt.18                                                   R- 

   

  Korytarz    

17 KNR 5-18 

1208/01 

Wykonanie wypustów oświetleniowych pt. w 

ścianie otynkowanej  

szt.3                                                             R- 

   

18 KNR 5-18 

1208/04 

jw. lecz gniazd wtykowych 

szt.1  R-3,666 x0,955                                  R- 

-zaprawa tynkarska  op.3                            M- 

-przewód YDYp.3x2,5 mb.14                     M- 

-przewód YDYp.3x1,5 mb.38                     M- 

   



-puszka Ø60 pt. Szt.4                                  M- 

-złącza wago 5x  szt.10                               M- 

-dzwonek szt.1                                            M- 

-przycisk dzwonkowy szt.                           M- 

-złącza 12x2,5 szt.5                                     M- 

-kołki rozporowe op.1                                 M- 

-wył. Schodowy szt.2                                  M- 

-gniazdo 2x230V/Z  szt.1                           M- 

-gips budowlany 2kg. op.5                         M- 

19 Kalkulacja 

własna 

Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej 

tj. Demontaż osprzętu, zalepienie otworów po  

osprzęcie oraz do skrzynki bezpiecznikowej 

 

   

                                                                                                                                 
                                                                                                                       


