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Lp. Nazwa i rodzaj robót lub asortymentu, elementy
Procentowe 

zaawanso-

wanie robót

1 2 4

Lp. Nazwa działu %

1.1 roboty przygotowawcze 100

1.2 podłapanie fundamentów 100

1.3 piwnica - roboty przygotowawcze i stan surowy 100

1.4.1 przyziemie i poddasze - roboty przygotowawcze i demontażowe 100

1.4.2 przyziemie i poddasze - wzmocnienie ścian, nadproży, wieniec na poziomie 100

1.4.3 strop pomiędzy parterem a poddaszem 100

1.4 przyziemie i poddasze

1.5.1 konstrukcja dachu 100

1.5.2 pokrycie dachu 80

1.5.3 obróbki blacharskie 40

1.5 dach

1.6 schody zewnętrzne, pochylnia, konstr. 30

1.7.1 wykończenie wewnętrzne - piwnica 85

1.7.2 wykończenie wewnętrzne - parter, w tym drzwi wewnętrzne wszystkie 70

1.7.3 wykończenie wewnętrzne poddasze 70

1.7 wykończenie wewnętrzne 0

1.8 wykończenie zewnętrzne w tym stolarka - okna i drzwi zewnętrzne, altana, schody, tynki, okno iluzjonist. 70

1.9.1 roboty ziemne - przed bud. 30

1.9.2 bednarka 50

1.9.3 chodniki z nawierzchni żwirowej, zieleń 0

1.9 zagospodarowanie terenu

1 branża budowlana
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2.1 kanalizacja bez zbiornika bezodpływowego 80

2.2 kanalizacja wewnętrzna 80

2.3 wewnętrzna instalacja wodociągowa 80

2.4 wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania 80

2.5 automatyka ogrzewania podłogowego 20

2.6 wentylacja mechaniczna 35

2.7 technologia pompy ciepła 10

2.8 zewnętrzna instalacja cieplna 0

2 branża sanitarna

3 branża elektryczna 65


