
L.p. Zakres prac j.m. Obmiar Cena jedn. Wartość
I. I piętro

I.A. roboty budowlane

1. Demontaż krat stalowych w oknach m2 50

2.
Rozbiórka istn. posadzki w pomieszczeniach wraz z 

usunięciem materiałów z rozbiórki
m2 110

3.
Rozbiórka wykładziny pcv wraz z usunięciem materiałów z 

rozbiórki
m2 440

4. Wykonanie nowej wylewki gr. 4 cm m2 110

5.
Rozbiórka ściany z cegły gr. 1/2 c. z usunięciem materiałów z 

rozbiórki gr. 12 cm
m2 75

6. Rozbiórka ściany stalowej wraz z drzwiami m2 9,68

7. Demontaż drzwi drewnianych z ościeżnicami kpl. 11

8. Wykucie otworu pod drzwi 90x210 w ścianie gr. 25 cm szt. 2

9. Demontaż okien drewnianych m2 80

10.
Częściowe zamurowanie otworów po oknach i drzwiach ściana 

gr. 25 cm
m2 51

11. Zamurowanie otworów po oknach ściana gr. 25 cm m2 32

12. Dostawa i montaż okien PCV wraz z parapetami zewn. i wewn. m2 32

13. Dostawa i montaż drzwi wewn. typu PORTA 90 cm szt. 18

14.
Dostawa i montaż ściany przeszklonej Alu z drzwiami ppoż. o 

wym. (90+30)x210  EI30
m2 9,7

15. Wykonanie ścianek z płyty GK na konstr. stal. m2 60

16. Obudowa ścian płytami GK na konstr. stalowej m2 1260

17. Dostawa i montaż drzwi Alu (90+30)*210 szt 2

18.
Dostawa i montaż drzwi Alu 90*210 (wejście na klatkę 

schodową na parterze)
szt 1

19. Montaż sufitu podwieszanego z płyt TERMATEX m2 440

20. Przygotowanie istn. posadzek pod ułożenie płytek m2 440

21.
Ułożenie posadzek z płytek gresowych (cena gresu do 35 

zł/m2) z cokołem 7 cm
m2 440

22. Malowanie ścian 2 x farbą emulsyjną m2 1260

23.
Wykonanie stołu laboratoryjnego (blat) obłożonego płytkami 

glazurowanymi o wym. 0,8 x 15,0 m
m2 12

24.
Ułożenie posadzek z płytek gresowych (cena gresu do 35 

zł/m2) na schodach - ilość stopni 22 + cokół 7 cm
kpl. 1

25.
Ułożenie posadzek z płytek gresowych (cena gresu do 35 

zł/m2) na klatce schodowej + cokół 7 cm
m2 22

26. Montaż kratek wentylacyjnych szt. 20

27. Montaż żaluzji okiennych pionowych m2 30
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1.B. roboty instalacyjne

28. instalacja c.o. kpl. 1

29. instalacja gazowa: propan, tlen azot, gaz ziemny kpl. 1

30. instalacja sprężonego powietrza kpl. 1

31.
Wykonanie wentylacji grawitacyjnej dla potrzeb maszyn i 

urządzeń - rury wywiewne
m 10

32.
Wykonanie wentylacji grawitacyjnej dla potrzeb maszyn i 

urządzeń - okapy
szt. 2

33. Dostawa i montaż prysznica bezpieczeństwa kpl. 1

34. instalacja wod.-kan. kpl. 1

1.C. roboty elektryczne + LAN

35. Demontaż istniejących instalacji wraz z wywozem i utylizacją kpl. 1

36. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej kpl. 1

37. Montaż dodatkowej rozdzielni dla potrzeb laboratorium kpl. 1

38. Wykonanie nowej instalacji telefonicznej i komputerowej kpl. 1

39. Remont instalacji odgromowej kpl. 1

40. Pomiary kpl. 1

2. Elewacja (opcja)

41. elewacja frontowa (styropian 10cm+tynk akrylowy) m2 490

42. elewacja boczna 1 m2 180

43. elewacja boczna 2 m2 180

3. Dach

44. Wykonanie pokrycia dachu 1 x papą termozgrzewalną wentyl. m2 800

45. Wymiana obróbek blacharskich kpl. 1

46. Częściowa wymiana rur i rynien m 50

47. Remont kominków wentylacyjnych na dachu kpl. 1

48.
Montaż klapy oddymiającej nad klatką schodową wraz z 

siłownikiem i instal. ppoż. 1,0 x 1,0 m
kpl. 1



4. Klatka schodowa

49. Montaż sufitu podwieszanego z płyt TERMATEX m2 56

50. Malowanie ścian 2 x farbą emulsyjną m2 146

51.
Ułożenie posadzek z płytek gresowych (cena gresu do 35 

zł/m2) na schodach - ilość stopni 22 + cokół 7 cm
kpl. 1

52.
Ułożenie posadzek z płytek gresowych (cena gresu do 35 

zł/m2) na klatce schodowej + cokół 7 cm
m2 22

53. Malowanie barierki schodowej mb 8

5. Dokumentacja powykonawcza kpl. 1

6. Roboty nieprzewidziane % 10
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