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 OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWEJ J.M. ILOŚĆ 

 

1.1 

Wykopy dookoła budynku przy odkrywaniu istniejących ścian fundamentowych - bez wywozu gruntu z 

terenu działki, pas o szerokości 60 cm m3 52,00  

1.2 Zasypka wykopów pod fundamenty obiektu z zagęszczeniem gruntem rodzimym m3 46,00  

 

2.1 

Zamurowanie otworów w ścianach cegłami na zaprawie cementowo-wapiennej oraz wyrównanie i 

uzupełnienie uszkodzonych fragmentów ścian zewnętrznych m2 30,00  

2.2 Demontaż rur spustowych mb 63,00  

 

3.1 

Izolacja cieplna pionowa fundamentów ze styropianu ekstrudowanego o gr. 5 cm oraz folii kubełkowej 

do poziomu terenu zewnętrznego m2 86,00  

3.2 

Izolacja cieplna pionowa fundamentów ze styropianu ekstrudowanego o gr. 8 cm oraz tynku 

mozaikowego od poziomu terenu zewnętrznego do poziomu + 0,00 m m2 94,00  

3.3 Listwa fundamentowa, stanowiącą zakończenie na górnej krawędzi folii kubełkowej mb 171,00  

 

4.1 Dostawa i montaż podkonstrukcji ze stali zimnogiętej S350GD pod montaż płyt warstwowych kg 4 175,00  

4.2 

Dostawa obudowy ścian zewnętrznych z płyt warstwowych z rdzeniem z PIR o gr. 80 mm. Płyty 

warstwowe z łącznikiem ukrytym (szerokość płyt 1,00 m) w kolorzeRAL standard, montowane w 

układzie poziomym m2 

835,00  

4.3 Montaż ścian zewnętrznych z płyt warstwowych z rdzeniem z PIR o gr. 80 mm. Płyty warstwowe z 

łącznikiem ukrytym (szerokość płyt 1,00 m) w kolorze RAL standard, montowane w układzie poziomym 

m2 835,00  

4.4 Akcesoria, łączniki i obróbki ścian zewnętrznych z płyt warstwowych kpl 1,00  

4.5 Dostawa wełny mineralnej gr. 5 cm do obudowy podbitki dachowej m2 88,00  

4.6 Montaż wełny mineralnej gr. 5 cm do obudowy podbitki dachowej m2 88,00  

4.7 Dostawa obudowy podbitki dachowej z blachy trapezowej T18 gr. 0,50 mm m2 102,00  

4.8 Montaż obudowy podbitki dachowej z blachy trapezowej T18 gr. 0,50 mm m2 102,00  

4.9 Akcesoria, łączniki i obróbki podbitki dachowej z blachy trapezowej kpl 1,00  

4.10 Montaż rur spustowych wraz z akcesoriami mb 63,00  

4.11 Dostawa wełny mineralnej gr. 5 cm do docieplenia otworów okiennych w budynku m2 24,00  

4.12 Montaż wełny mineralnej gr. 5 cm do docieplenia otworów okiennych w budynku m2 24,00  

4.13 Dostawa i montaż obróbek okiennych i drzwiowych mb 96,00  

 

5.1 Ogólne koszty budowy mies. 2,00  

5.2 Obsługa geodezyjna inwestycji kpl 1,00  

5.3 Kontener na śmieci mies. 2,00  

5.4 Kontener sanitarny, wywóz nieczystości (2 x w miesiącu) mies. 2,00  

5.5 Kontener biurowy mies. 2,00  

 

 


