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Budowa wiaty - altana z zapleczem sanitarno-gospodarczym
1 Wiata (według odrębnego kosztorysu)

2 W.L.Z.

2.1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 6,00

2.2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 6,00

2.3 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 2,56

2.4 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 2,56

2.5 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
- N2XH 5x6 m 8,00

2.6 Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły otw. 2,00

2.7 Przepusty z rur o śr. do 40 mmw ścianach lub stropach z betonu o gr. 20-30 cm przepust. 2,00

2.8 Uszczelnienie wylotu przepustu szt. 2,00

2.9 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych szt. 2,00

2.10 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce szt.żył 6,00

2.11 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc. 1,00

3 Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych.

3.1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 100,00

3.2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 100,00

3.3 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
betonowe - N2XH 3x1,5 m 30,00

3.4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
betonowe - N2XH 2x1,5 m 10,00

3.5 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
betonowe - N2XH 4x1,5 m 10,00

3.6 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
betonowe - N2XH 3x2,5 m 55,00

3.7 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów 
ręcznie w cegle szt. 10,00

3.8 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt. 4,00

3.9 Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach szt. 6,00

3.10 Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej IP44 szt. 1,00

3.11 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności 
do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 IP44 szt. 3,00

3.12 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W kpl. 1,00

3.13 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W kpl. 2,00

3.14 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wył.p.poż. szt. 1,00

3.15 Montaż czujki szt. 3,00

3.16 Osprzęt instalacyjny - montaż czujki ruchu szt. 1,00

3.17 Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementów grzewczych - mata mocowana taśmą samoprzylepną szt. 2,00

3.18 Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły otw. 2,00

3.19 Przepusty z rur o śr. do 40 mmw ścianach lub stropach z betonu o gr. 20-30 cm przepust. 2,00

3.20 Uszczelnienie wylotu przepustu szt. 2,00

3.21 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym punkt 12,00

3.22 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar 6,00

3.23 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy pomiar 1,00

3.24 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny pomiar 3,00

4 Rozdzielnia RG

4.1 Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym szt. 130,00

4.2 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm szt. 8,00

4.3 Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie szt. 8,00

4.4 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - XL3 
160 4R kompletna szt. 1,00

4.5 Montaż wyłączników samoczynnych - Vistop 100A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00

4.6 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - wyzwalacz wzrostowy 007361 szt. 1,00

4.7 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - ochronnik DEHN Guard TNS 900 530 szt. 1,00

4.8 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - L 303 szt. 3,00

4.9 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - S 303 C 1 szt. 1,00

4.10 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - GSW szt. 1,00

4.11 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - listwa PEN szt. 1,00

4.12 Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - S 301 B6 szt. 1,00

4.13 Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - S 302 C1 szt. 3,00
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4.14 Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - P 312 B16 30A szt. 4,00

4.15 Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - P 312 C10 30A szt. 3,00

4.16 Układanie przewodów 16 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach m 12,00

4.17 Układanie przewodów 10 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach m 9,00

4.18 Układanie przewodów 6.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach m 9,00

4.19 Układanie przewodów 4.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach m 6,00

4.20 Układanie przewodów 2.5 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach m 21,00

4.21 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy pomiar 1,00

4.22 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny pomiar 21,00

4.23 Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego szt. 22,00

4.24 Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól szt 1,00

5 Wyłącznik p.poż budynku

5.1 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 20mm szt. 4,00

5.2 Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie szt. 4,00

5.3 Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 - Emiter ZNo 30x28 szt. 1,00

5.4 Montaż wyłączników samoczynnych - Vistop 100A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00

5.5 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - wyzwalacz wzrostowy 007361 szt. 1,00

5.6 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S 301 C6 szt. 1,00

6 Instalaja odgromowa i połączeń wyrównawczych

6.1 Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych - fi 8 m 38,00

6.2 Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach klejonych fi 10 m 5,00

6.3 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno - 
FeZn 25x4 m 5,00

6.4 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III - FeZn 30x4 m 30,00

6.5 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - SRS 75 m 4,00

6.6 Montaż studzienek odgromowych szt. 4,00

6.7 Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik szt. 4,00

6.8 Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu szt. 4,00

6.9 Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych szt. 4,00

6.10 Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm szt. 1,00

6.11 Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gr.kat. III L-6
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

6.12 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m 16,00

6.13 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 16,00

6.14 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton m 16,00

6.15 Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe fi 8 w rurkach m 16,00

6.16 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt. 1,00

6.17 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt. 3,00

6.18 Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100 m kpl. 1,00

6.19 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1,00

6.20 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt. 3,00

7 Przyłącze wodociągowe

7.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III m3 22,035

7.2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów głęb.do 3m balami drew.w gruntach kat.III-IV z rozbiórką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 44,070

7.3 wykonanie podsypki m3 1,695

7.4 Wykonanie obsypki i nadsyki m3 5,424

7.5 Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III m3 7,100

7.6 Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (dodatkowo 4km) m3 7,100

7.7 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III m3 14,900

7.8 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty kat. I-III m3 14,900

7.9 rura wodociągowa PE śr. 40x3,7mm m 11,300

7.10 taśma lokalizacyjno-wykrywcza z wkładką metalową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 11,300

7.11 wykonanie próby szczelności rurociągów PE 200m -1 
prób. 0,057

7.12 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.200m 0,057

7.13 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.200m 0,057

7.14 Montaż studni wodomierzowej dn 1000 stud. 1,000

7.15 wodomierz skrzydełkowy JS1,6 dn20 (w studzience wodomierzowej) kpl. 1,000

7.16 zawór odcinający gw. dn40 (w studzience wodomierzowej) szt. 2,000

7.17 zawór antyskażeniowy typ EA dn40 (w studzience wodomierzowej) szt. 1,000

7.18 opaska do nawiercania  śr.225/PE śr.40 (włączenie w istniejący wodociąg) kpl. 1,000

7.19 zasuwa z uszczelnieniem miękkim dn 40 (przy włączeniu wodociągu do istniejącej sieci) kpl. 1,000

7.20 rura ochronna śr. 90mm m 2,000
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8 Instalacja wody

8.1 Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych  rura wielowarstwowa PEXal o śr. 16 mm w izolacji samogasnącej m 7,000

8.2 Rurociągi z tworzyw sztucznych  PE o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych -rura wielowarstwowa PEXal o śr. 20 mm w izolacji samogasnącej m 3,500

8.3 Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych -rura wielowarstwowa PEXal o śr. 26 mm w izolacji samogasnącej m 2,000

8.4 Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.9 mm (B) metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu m 3,000

8.5 Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych m 12,000

8.6 Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 mm - strop 
grubosci 30 cm otw. 1,000

8.7 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1/2 ceg. otw. 4,000

8.8 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o
śr. do 63 mm) m 12,500

8.9 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m 12,500

8.10 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.200m 0,063

8.11 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) prob. 1,000

8.12 Zawór ze złaczka do węża o śr. nominalnej 20 mm szt. 1,000

8.13 Zawory przelotowe  instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm szt. 1,000

8.14 Zawory przelotowe  instalacji  wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm szt. 1,000

8.15 Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm szt. 1,000

8.16 Szafki do zaworów kpl. 1,000

8.17 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o 
połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrzne16 mm szt. 6,000

8.18 Baterie umywalkowe  stojące o śr. nominalnej 15 mm - wandaloodporna, czasowa szt. 1,000

8.19 Zawory  kątowe zespolone z filtrem siatkowym 1/2" szt. 3,000

9 Kanalizacja sanitarna wewnętrzna

9.1 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 2,842

9.2 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm -podsypka
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 4,060

9.3 Rurociągi z PCV kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych m 3,000

9.4 Rurociągi z PCV kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych m 1,200

9.5 Rurociągi z PCV kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych m 1,600

9.6 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm -zasypka
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 4,060

9.7 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m m3 1,160

9.8 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3 1,200

9.9 Rurociągi kanalizacyjne z PP o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - 
niskoszumowe m 4,000

9.10 Rurociągi kanalizacyjne z PP  o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - 
niskoszumowe m 2,000

9.11 Czyszczaki z PP kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt. 1,000

9.12 Rury wywiewne z PP o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt. 1,000

9.13 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych szt. 2,000

9.14 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt. 1,000

9.15 Umywalki pojedyncze z blachy kwasoodpornej z syfonem gruszkowym kpl. 1,000

9.16 Ustępy z blachy kwasoodpornej z płuczką ustępową kpl. 3,000

9.17 Montaż podgrzewacza elektrycznego o poj. 20 dm3 kpl. 1,000

9.18 Wentylatory łazienkowe 100 m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

9.19 Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - ruszt z blachy kwasoodpornej szt. 1,000

9.20 Montaz uchytów dla niepełnosprawnych kpl. 5,000

9.21 Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych m 8,000

9.22 Przebicie w dachu otworów o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu żelbetowa otw. 1,000

9.23 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grub. 1/2 ceg. otw. 2,000

10 Przyłącze kanalizacyjne

10.1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wykopy o 
szer. do 1 m; umocnienie pełne głębokość wykopu do 3 m ; kat. gruntu III-V m2 100,00

10.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III m3 75,00

10.3 wykonanie podsypki pod rurociąg m3 9,375

10.4 Wykonanie obsypki i nadsyki przy rurociągu m3 13,13

10.5 Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III m3 31,13

10.6 Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (dodatkowo 4km) m3 31,13

10.7 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III m3 43,87

10.8 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty kat. I-III m3 43,870

10.9 rury kanalizacyjne PCV śr. 160mm m 25,000

10.10 rura ochronna śr. 250mm m 1,500
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10.11 studzienka z tworzywa sztucznego śr. 425mm z kinetą PP szt 2,000

10.12 Rozebranie nawierzchni dróg i chodników, nawierzchnia z betonu, grubości 15˙cm, mechanicznie m2 37,50

10.13 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm m2 37,50

10.14 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm m2 37,50

10.15 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 
6˙cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10˙t m2 37,5

10.16 Przebicie otworów w elementach z betonu, beton żwirowy o grubości do 15˙cm m2 0,04

10.17 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, 
kostka kolorowa m2 4,50

10.18 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m 3,00

10.19 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem m 3,00


