
Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.1 SST-B.01

Zerwanie posadzki na korytarzu I p. z 
tworzyw sztucznych.
(1,9-0,16-0,18)*4,99+(1,9+0,42-0,16-
0,18)*21,65+(2,0-0,16-0,18)*4,8 m2 58,619 0,00

1.1.2 SST-B.01

Rozebranie posadzek parkietowych i 
listew przyściennych
1,90*4,99+21,65*(1,9+0,42)+4,8*2,0+(1,
16+1,21+1,24)*0,2 m2 70,031 0,00

1.1.3 SST-B.0.1 Zerwanie posadzki cementowej gr. 3 cm m2 70,031 0,00

1.1.4 SST-B.01

Wywiezienie i utylizacja gruzu 
spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do  15 
km.
58,619*0,02+70,031*(0,025+0,03) m3 5,024 0,00

1.2.1 SST-B.01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z 
zaprawy cementowej, grubości 30 mm, 
zatarte na gładko.
422,563*0,05 m2 70,03 0,00

1.2.3 SST-B.01

Samopoziomująca wylewka korygująco-
wyrównująca grubości 2,0 mm z 
gruntowaniem podłoŜa m2 70,03 0,00

1.2.4 SST-B.01

Posadzki z wykładziny rulonowej 
homogenicznej z winylu ze 
wzmocnieniem poliuretanem - HPL iQ 
PUR bez warstwy izolacyjnej, na kleju 
winylowym z wywinięciem na ściany 
wys. 10 cm
70,03+(4,99+0,6+0,42+21,65+0,32+0,6+
4,8+2*0,5+8,73+7,62+7,64+3,84+6*0,25
)*0,1 m2 76,401 0,00

1.2.5 SST-B.01
Zgrzewanie wykładzin rulonowych z 
montaŜem sznurów spoinowych m2 76,401 0,00

1.2.6 SST-B.01

Listwy osłaniające metalowe - progi na 
połączeniach posadzek 
2,0+1,16+1,21+1,24+1,9 m 7,51 0,00

Wymiana posadzki parkietowej na wykładzin ę podłogow ą HPL - iQ PUR homogeniczn ą z 
winylu ze wzmocnieniem poliuretanowym  w SP 20

Jednostka Cena 
jednostkowa

WartośćLp.
Kod pozycji 
przedmiaru

Nr specyfikacji 
technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

KORYTARZ I p. - wymiana posadzki parkietowej na wyk ładzin ę podłogow ą HPL - iQ PUR 
homogeniczn ą z winylu ze wzmocnieniem poliuretanowym  

Roboty rozbiórkowe

Roboty wykończeniowe 

SALE  I p. - wymiana posadzki parkietowej na wykład zinę podłogow ą HPL - iQ PUR 
homogeniczn ą z winylu ze wzmocnieniem poliuretanowym  

Roboty rozbiórkowe



1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.1 SST-B.01

Rozebranie posadzek parkietowych
i listew przyściennych
8,62*5,8-0,9*1,8+8,62*5,8*4 m2 248,36 0,00

2.1.2 SST-B.0.1 Zerwanie posadzki cementowej gr. 3 cm m2 248,36 0,00

2.1.3 SST-B.01

Wywiezienie i utylizacja gruzu 
spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do  15 
km.
248,36*(0,025+0,03) m3 13,66 0,00

2.2.1 SST-B.01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z 
zaprawy cementowej, grubości 30 mm, 
zatarte na gładko.
422,563*0,05 m2 248,94 0,00

2.2.3 SST-B.01

Samopoziomująca wylewka korygująco-
wyrównująca grubości 2,0 mm z 
gruntowaniem podłoŜa m2 248,94 0,00

2.2.4 SST-B.01

Posadzki z wykładziny rulonowej 
homogenicznej z winylu ze 
wzmocnieniem poliuretanem - HPL iQ 
PUR bez warstwy izolacyjnej, na kleju 
winylowym z wywinięciem na ściany 
wys. 10 cm
248,94+((8,62+5,8)*2*5-1,0*5)*0,1 m2 262,86 0,00

2.2.5 SST-B.01
Zgrzewanie wykładzin rulonowych z 
montaŜem sznurów spoinowych m2 262,86 0,00

2.2.6 SST-B.01

Listwy osłaniające metalowe - progi na 
połączeniach posadzek 
2*1,0 m 2 0,00

3.1.1 SST-B.01

Zerwanie posadzki w pokoju 
nauczycielskim na  I p. z tworzyw 
sztucznych.
(4,14+0,1+3,0)*3,46+(1,75+0,1)*(3,8-
2,0)+3,8*2,7 m2 38,64 0,00

3.1.2 SST-B.01
Rozebranie posadzek parkietowych i 
listew przyściennych      m2 38,64 0,00

3.1.3 SST-B.0.1 Zerwanie posadzki cementowej gr. 3 cm m2 38,64 0,00

3.1.4 SST-B.01

Wywiezienie i utylizacja gruzu 
spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do    
15 km.
38,64*(0,02+0,025+0,03) m3 2,898 0,00

Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe 

POKÓJ NAUCZYCIELSKI  I p. - wymiana posadzki parkie towej na wykładzin ę podłogow ą HPL - 
iQ PUR homogeniczn ą z winylu ze wzmocnieniem poliuretanowym  

Roboty rozbiórkowe



1 2 3 4 5 6 7 8

3.2.1 SST-B.01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z 
zaprawy cementowej, grubości 30 mm, 
zatarte na gładko.
422,563*0,05 m2 38,64 0,00

3.2.3 SST-B.01

Samopoziomująca wylewka korygująco-
wyrównująca grubości 2,0 mm z 
gruntowaniem podłoŜa m2 38,64 0,00

3.2.4 SST-B.01

Posadzki z wykładziny rulonowej 
homogenicznej z winylu ze 
wzmocnieniem poliuretanem - HPL iQ 
PUR bez warstwy izolacyjnej, na kleju 
winylowym z wywinięciem na ściany 
wys. 10 cm
38,64+((7,24+3,46)*2-1,0+(3,8+1,75)*2-
1,5+1,85+1,64)*0,1 m2 41,989 0,00

3.2.5 SST-B.01
Zgrzewanie wykładzin rulonowych z 
montaŜem sznurów spoinowych m2 41,989 0,00

3.2.6 SST-B.01

Listwy osłaniające metalowe - progi na 
połączeniach posadzek 
1,0+0,9+1,0+1,75 m 4,65 0,00

Razem: 0,00


