
SALA NR 28 GABINET DENTYSTYCZNY - ROBOTY REMONTOWE 

 
 

1. demontaż opraw świetlówkowych z  rastrem z tworzyw sztucznych lub -metalowym 6 szt  

 

2. rozebranie posadzek z wykładzintworzyw sztucznych z płytek podłożu ceglanym lub betonowym 

17,19 m2  

 

3. wykucie z muru kratek wentylacyjnych,  drzwiczek szt 1  

4. wykucie bruzd poziomych o głębokości i  szerokości 1/4x1/2 cegły,w ścianach z cegieł na zaprawie 

cementowo-wapiennej 

 

5. rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,6500 m2        

 

6. naprawa pęknięć posadzki cementowej z     zatarciem na gładko mb 9,00  

 

7. warstwy wygładzające z masy  kazeinowo-cementowej,grubość warstwy 1-3 mm. 17,19 m2  

8. gruntowanie podłoza posadzek środkiem gruntującym  17,19 m2  

 

9. posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych  z cokolikiem bez warstwy izolacyjnej, 

10. 18,87 m2  

11. zgrzewanie wykładzin rulonowych z  cokolikiem 18,87 m2  

 

12. licowanie ścian płytkami z kamieni  sztucznych o wymiarach 20x25 cm   na zaprawie klejowej    

2,65 m2  

13. tynki zwykłe iii kategorii na słupach i   icianach,wykonywane ręcznie 2,65 m2  

 

14. obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt 1  

 

15. przewody wtynkowe o łącznym przekroju  żył do 7,5 mm2 układane w tynku na  

16. podłożu betonowymMb 17,00  

17. wykonanie pasów szer.do 10cm z tynku  5kat.iii na zaprawie z wapna gasz.namurach z cegieł lub 

ścianach z betonu pokrywających bruzdy,z przewodami      mb 17,00  

18. montaż na gotowym podłożu opraw       świetlówkowych z blachy st.z kloszem z 0-tworzyw sztucznych 

lub rastrem matalowym,przykręcanych 2x40w,z podłączeniem końcowymKpl 17  

19. montaż na gotowym podłożu puszek     podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm o jednym 

wylocie, mocowane na zaprawę  szt 17  

20. montaż na gotowym podłożu przycisków  instalacyjnych podtynkowych podwójnych 1 szt  

 

21. montaż na gotowego podłoża gniazd  wtyczk.p/t z uziemieniem,2-bieg.-przykręcanych lub 

przyklejanych, szt 4  

 

22. sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. -obwód o jednej fazie 

szt 1  

 

23. tynki wewnętrzne jednowarstwowe o  grubości 3 mm z gipsu szpachlowego -wykonywane ręcznie 

na stropach, na podłożu z tynku. 17,19 mbb  

 

24. tynki wewnętrzne jednowarstwowe o  grubości 3 mm z gipsu szpachlowego -wykonywane ręcznie 

na ścianach, na podłożu z tynku.47,61 m2  

25. gruntowanie sufitów i ścian środkiem gruntującym  

 

26. dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi   starych tynków wewnętrznych sufitów- 15,50 m2   

 

27. dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi   starych tynków wewnętrznych ścian 47,61 m2  

 

28. jednokrotne malowanie rur wodociągowych i c.o. o średnicy do 50  5,50 mb  

29. zabezpieczenie podłóg folia wraz z usunieciem  

30. prace porzadkowe 

 

31. dwukrotne malowanie grzejników  radiatorowych farbą olejną -nawierzchniową ogólnego 

stosowania 5,40 m2 

 

32. wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi  płytowych  wewnętrznych  pełne 1,80 m2  


