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Prosimy o uzupełnienie formularza cenowego (załącznik nr 4) o następujące punkty: 

1. Załącznik nr 4a 

Roboty elektryczne 

 

- centralka przewietrzania typu CP-03v3 
- centralka pogodowa typu CDW-03 
- przycisk przewietrzania PP-20 
- przewód typu YDYżo3x1,5mm2 
- przewód typu YDYżo4x1,5mm2 

Kpl. 
Kpl. 
Szt. 
m 
m 

1 
1 
4 

80 
350 

 

 

2. Załącznik nr 4d              Pasaco Roboty budowlane 

Posadzki 

Zbrojenie jastrychu cem-wap kg 628,9 

 

Posadzka przemysłowa 

 

posadzka przemysłowa betonowa, utwardzona powierzchniowo, w 
naturalnym kolorze betonu,o  

beton C30/37 zbrojony fibrą  nośności:  obciążenia równomiernie 
rozłożone do 60 kN/m2, obciążenie od wózka widłowego do 20 kN/koło, 
obiążenie punktowe od regałów 45 kN/stopę o wymiarach 0,12*0,16 m, 
wypoziomowanie posadzki wg. normy DIN 18202 tab. 3 wiersz 3 z 
posypką Sicon S1 

 

m 2 1678,35 

Posadzka żywiczna epoksydowa Syntaj Quarzcolor Optifloor m 2 1616,35 

2x Folia 0,3mm m 2 1678,35 

Podbeton 10 cm m 2 1678.35 

dostawa i montaż listew aluminiowych przyściennych/ wyoblenia 

 

mb 169 

Powierzchnie cokołów (podwaliny) wykończenie żywicą tak jak 
posadzka 

m 2 45,21 

 

Dach 

pasmo świetne kalenicowe o szer 4m Essmann pasmo łukowe typ 
940/10 z klapami wentylacyjnymi 200x100 szt 10 otwierane 

m 2 123,72 
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elektrycznie  

 

Ściany 

Izolacja pomieszczeń mokrych w systemie Deitermann 

pionowe 
m 2 99,7 

Izolacja pomieszczeń mokrych w systemie Deitermann 

poziome 
m 2 34,19 

  

3. Załącznik nr 4c                      Pasaco  Przyłącza  

 

Kanalizacja sanitarna  

Kanały z rur PVC-U Ø160 SN 8  mb 152 

    

 

Opracował: 

Waldemar Bejenka 


