
Załącznik nr  11 - Tabela elementów rozliczeniowych

Lp Nazwa zadania

1 2

A Lewandów IV

1 Stan zero - WIATA ŚMIETNIKOWA (BUDYNEK 1)
1.2 Fundamenty

1.2.2 Śmietnik
1.2.2.1. chudy beton, C8/10
1.2.2.2. fundamenty, C20/25
1.2.2.3. zbrojenie

1.2.2.5.
ściany fundamentowe żelbetowe gr. 24 cm; beton C20/25 - zmiana 
bloczki betonowe

1.2.2.6. izolacja powlokowa - dysperbit - pozioma
1.2.2.7. izolacja powlokowa - dysperbit - pionowa
1.2.2.8. roboty ziemne

2 Stan surowy otwarty - WIATA ŚMIETNIKOWA (BUDYNEK 1)
2.1 Ściany osłonowe (uwaga dla wszystkich murów - ujęto pustaki równoważne silikatowe)

2.1.2 Śmietnik
2.1.2.1 Silka E18

2.3 Konstrukcja żelbetowa stanu surowego
2.3.2 Śmietnik

2.3.2.1 konstrukcja żelbetowa, beton C20/25
2.3.2.3 konstrukcja stalowa dachu

3 Stan surowy zamknięty - WIATA ŚMIETNIKOWA (BUDYNEK 1)
3.1 Konstrukcja i pokrycie dachu 

3.1.2 Śmietnik
3.1.2.1 poszycie z blachy trapezowej

3.3 Stolarka i ślusarka zewnętrzna
3.3.2 Śmietnik

3.3.2.1
drzwi do smietnika - furtka z wypełnieniem z siatki o wymiarach 
1,7x1,8 m

4 Roboty wykończeniowe wewnętrzne - WIATA ŚMIETNIKOWA (BUDYNEK 1)
4.5 Wykończenie posadzek

4.5.2 Śmietnik 

4.5.2.1
kostka gr. 6 cm na podsypce gr. 4 cm + podbudowa z kruszywa 
łamanego 0/31,5 gr. 10 cm

kostka
podbudowa

naprawy
5 Roboty wykończeniowe zewnętrzne - WIATA ŚMIETNIKOWA (BUDYNEK 1)

5.1 Elewacje
5.1.2 Śmietnik

5.1.2.1
lekka - mokra - styropian gr. 2 cm + tynk cienkowarstwowy 
mineralny  

5.1.2.2
cokół - tynk mozaikowy + styropian ekstrudowany 12 cm - tynk 
mozaikowy + styropian gr. 2 cm woodoodporny

5.1.2.3 obróbka blacharska w rozw. 45 cm
5.1.2.4 rynna dachowa 120 mm

WIATA ŚMIETNIKOWA (BUDYNEK 1)
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Lp Nazwa zadania

1 2

A Lewandów IV

1 Stan zero - WIATA ŚMIETNIKOWA (BUDYNEK 2)
1.2 Fundamenty

1.2.2 Śmietnik
1.2.2.1. chudy beton, C8/10
1.2.2.2. fundamenty, C20/25
1.2.2.3. zbrojenie
1.2.2.5. ściany fundamentowe żelbetowe gr. 24 cm; beton C20/25 - zmiana bloczki betonowe
1.2.2.6. izolacja powlokowa - dysperbit - pozioma
1.2.2.7. izolacja powlokowa - dysperbit - pionowa
1.2.2.9. roboty ziemne

2 Stan surowy otwarty - WIATA ŚMIETNIKOWA (BUDYNEK 2)
2.1 Ściany osłonowe (uwaga dla wszystkich murów - ujęto pustaki równoważne silikatowe)

2.1.2 Śmietnik
2.1.2.1 Silka E18

2.3 Konstrukcja żelbetowa stanu surowego
2.3.2 Śmietnik

2.3.2.1 konstrukcja żelbetowa, beton C20/25
2.3.2.3 konstrukcja stalowa dachu

3 Stan surowy zamknięty - WIATA ŚMIETNIKOWA (BUDYNEK 2)
3.1 Konstrukcja i pokrycie dachu 

3.1.2 Śmietnik
3.1.2.1 poszycie z blachy trapezowej

3.3 Stolarka i ślusarka zewnętrzna
3.3.2 Śmietnik

3.3.2.1
drzwi do smietnika - furtka z wypełnieniem z siatki o wymiarach 
1,7x1,8 m

4 Roboty wykończeniowe wewnętrzne - WIATA ŚMIETNIKOWA (BUDYNEK 2)
4.5 Wykończenie posadzek

4.5.2 Śmietnik 

4.5.2.1
kostka gr. 6 cm na podsypce gr. 4 cm + podbudowa z kruszywa 
łamanego 0/31,5 gr. 10 cm

kostka
podbudowa

naprawy
5 Roboty wykończeniowe zewnętrzne - WIATA ŚMIETNIKOWA (BUDYNEK 2)

5.1 Elewacje
5.1.2 Śmietnik

5.1.2.1
lekka - mokra - styropian gr. 2 cm + tynk cienkowarstwowy 
mineralny  

5.1.2.2
cokół - tynk mozaikowy + styropian ekstrudowany 12 cm - tynk 
mozaikowy + styropian gr. 2 cm woodoodporny

5.1.2.3 obróbka blacharska szer. w rozw. 45 cm

WIATA ŚMIETNIKOWA (BUDYNEK2)
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Lp Nazwa zadania

1 2

A Lewandów IV

6.7
7 Roboty zewnętrzne na terenie działki

7.1 makroniwelacja terenu - usunięcie ok. 0,4 - 0,6 m (korytowanie)

7.2 kostka gr. 8 cm- drogi, chodniki, miejsca postojowe
podbudowa

ustawienie krawężników
podsypka z kostką

usunięcie usterek, protokoły zagęszczenia
7.3 dojście do placu zabaw - kostka gr. 8 cm

podbudowa
ustawienie krawężników

podsypka z kostką
usunięcie usterek, protokoły zagęszczenia

7.4 organizacja ruchu na parkingach
7.4a progi zwalaniające

7.5 zieleń - trawa
przygotowanie nawierzchni

wysiew
uzupełnienie ubytków

7.5a zieleń - nasadzenia
dostawa roślin

wykonanie nasadzeń

7.6 ogrodzenie docelowe - wys. 1,5 m na podmurówce systemowej

ogrodzenie docelowe
regulacja, usuniecie usterek

7.7 brama z furtką szer. 7,5m
7.8 szlaban (wraz z pilotami ilośc mieszkań + 5 szt)

szlaban
piloty - 86 szt

regulacja, usuniecie usterek
7.9 plac zabaw dla dzieci 

nawierzchnia
dostawa zabawek

wykonanie ogrodzenia
montaż zabawek (w tym piasku)

regulacja, usuniecie usterek
7.10 Opaska wokół budynku
7.11 mała architektura - ławki, kosze, stojaki rowerowe
7.12 oświetlenie terenu

dostawa i montaż tablicy administracyjnej
dostawa i montaż kabla zasilającego bramę

dostawa i montaż kabla zasilającego pompownię
dostawa i montaż kabla zasilającego oświetlenie

dostawa i montaż słupów oświetleniowych z oprawą Auris
dostawa i montaż słupów oświetleniowych z oprawą Malaga

dostawa i montaż uziemienia

ROBOTY ZEWNĘTRZNE NA TERENIE DZIAŁKI
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dokumentacja powykonawcza, pomiary instalacji zewnetrznych

7.13 sieć wody i hydranty
sieć wodociągowa z rur PE DN160 na odcinku od granicy działki 

przy wężle W1 do węzła W2

sieć wodociągowa z rur PE DN160 na odcinku od węzła W2 do W6

sieć wodociągowa z rur PE DN160 na odcinku od wezła W6 do W7 i 
granicy działki

odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów
Przyłącz wodociągowy do budynku nr 1 z rur PE DN90 wraz ze 

studnią wodomierzową (bez zestawu wodomierzowego)
Przyłącz wodociągowy do budynku nr 2 z rur PE DN90 wraz ze 

studnią wodomierzową (bez zestawu wodomierzowego)
Przyłącz wodociągowy do budynku nr 3 z rur PE DN90 wraz ze 

studnią wodomierzową (bez zestawu wodomierzowego)
Zestaw wodomierzowy z zaworem antyskażeniowym w budynku nr 

1
Zestaw wodomierzowy z zaworem antyskażeniowym w budynku nr 

2
Zestaw wodomierzowy z zaworem antyskażeniowym w budynku nr 

3
hydrant nadziemny DN80 zraz z zasuwą - 2szt

Próby szczelności, dokumentacja powykonawcza
7.14 sieć kanalizacji

sieć kanalizacji saniternej z rur PCV SN8 wraz ze studniami 
betonowymi DN1000 na odcinku os studni K1 do K9

sieć kanalizacji saniternej z rur PCV SN8 wraz ze studniami 
betonowymi DN1000 na odcinku os studni K9 do 12 i granicy działki

przyłącza kanalizacyjne do budynku nr 1
przyłącza kanalizacyjne do budynku nr 2
przyłącza kanalizacyjne do budynku nr 3

odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów
Próby szczelności, dokumentacja powykonawcza

7.15 sieć deszczówki - wycena szacunkowa
Sieć kanalizacji seszczowej z rur PCV SN8 wraz ze studniami 

betonowymi DN1000 i wpustami drogowymi na odcinku od granicy 
dziłki - separator - SR- P- do studni S2

Sieć kanalizacji seszczowej z rur PCV SN8 wraz ze studniami 
betonowymi DN1000 i wpustami drogowymi na odcinku od studni 

S2-S6

Sieć kanalizacji seszczowej z rur PCV SN8 wraz ze studniami 
betonowymi DN1000 i wpustami drogowymi na odcinku od studni 

S6-S11
Dostawa i montaż pompowni 

Dostawa i montaż separatora SEKO B8
odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów

Próby szczelności, dokumentacja powykonawcza
7.16 ogrodzenie frontowe z teknoamerblock

ława fundamentowa
obsypki części podziemnnej

mur fundamentowy w części podziemnej
mur w części nadziemnej

7.17. napis - Wrzosowa Aleja

8 Roboty przygotowawcze
8.1 Ogrodzenie tymczasowe
8.2 Drogi tymczasowe
8.3 przyłącza tymczasowe


