Wojewódzki Szpital Chorób Płuc
im. dr Alojzego Pawelca
Ul. Bracka 13
44-300 Wodzisław Śl.
Kalkulacja uproszczona nr 1 - na wykonanie nowego podłoża, wymianę wykładzin oraz założenie
cokolików w salach chorych i na korytarzu oddziału II oraz przy Izbie Przyjęć i przy gabinecie lekarskim
oddziału III
Naprawa podłoża ze wzmocnieniem na korytarzu w części środkowej oddziału II i na parterze przed Izbą
Przyjęć oraz dyżurką lekarska Oddziału III.
Roboty przygotowawczo-naprawcze
Nazwa

Ilość

1. KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

310 m2

2 . KNR401/212/1 roboty rozbiórkowe warstwy posadzki analogia

177m2x 0,08m:

3. KNNR 2/1202/1 warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod

177 m2

wartość

posadzki zatarte na ostro o grubości 20 mm
4. KNNR2/1202/3 warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod

177 m2

posadzki , zmiana grubości o 10 mm5. KNR 202/1106/7 posadzki cementowe wraz z cokolikami,

177 m2

dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową fi 3mm a 10 cm
6. KNNR 2/1207/1 samopoziomujący podkład podłogowy pod posadzki ,

177 m2

jastrych anhydrowy wylewany zespolony gr. 18 mm-analogia
7. KNNR2/1201/3 podkład z materiału sypkiego -keramzyt wypełnienie

200 m2 x 0,01m

pachwin, pęknięć poprzecznych-

Razem kwota brutto:
Uwagi:
Prosimy o wyliczenie ceny brutto do każdej pozycji /R, Kp, transport ,materiały ,zysk, vat/ w poszczególnych rubrykach.
Wyjaśnienia:
Inwestor przyjął pełną powierzchnię korytarzy oddziału II i korytarza przed Izbą Przyjęć do naprawy podłoża .
Inwestor zastrzega, że ilość posadzki do wymiany i naprawy podłoża odbędzie się na podstawie oględzin Inwestora,
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy po zdjęciu warstwy
wykładziny rulonowej pcv.
Inwestor dopuszcza zmianę sposobu naprawy pęknięć posadzki o ile sposób naprawy zostanie zatwierdzony przez
Inwestora i Inspektora Nadzoru.

Kalkulacja nr 2: wymiana wykładziny na oddziale II w salach chorych oraz korytarzu części środkowej
oddziału oraz przed Izbą Przyjęć na parterze.
Kalkulacja robót dla wymiany 310 m² wykładziny.
I .Położenie wykładziny na całości zadania
Nazwa
1. Wykładzina homogeniczna TARKETT iQ
GRANIT kol. wg Inwestora

ilość
310 m2

2.
3.

Środek gruntujący UZIN PE 360
Masa naprawcza UZIN NC 182

0,3 kg/m2 x 310 m2
3 kg /m2 x 310m2

4.

Masa niwelująco-wyrównująca z włóknem
szklanym UZIN NC 175

13 kg/m2 x310 m2

5.

Klej do wykładziny PVC UZIN KE 418

0,35 kg /m2 x 310 m2

6.

Klej kontaktowy do cokołów UZIN GN 222

0,05 kg/m2 x 310m2

7.

Listwa wyobleniowa QUEST 810-02

230 mb

8.

Sznur do zgrzewania wykładziny TARKETT

380 mb

9.

Cena brutto montażu wykładziny 310 m2 =
Razem wartość za położenie wykładziny : …..........................

wartość

