SM BUD Sp. z o.o.
Ceny podstawowe

Zatwierdzony dnia 01.02.2019
Tytuł pracy

Wyburzanie ścian działowych do gr. 18 cm.
Skucie tynku
Skucie starej glazury ( płytek )
Skrobanie ścian i sufitów - usunięcie starych
farb
Zerwanie starych tapet
Usunięcie starego parkietu

Jednostka cena netto
WYBURZENIA
m2
35,00 zł
m2
22,53 zł
m2
25,19 zł
m2

13,52 zł

m2
m2

11,27 zł
17,32 zł

Wykonanie bruzd pod przewody elektryczne

mb

25,00 zł

Kucie bruzdy 50mm x 50mm w żelbetonie
Kucie bruzdy 50mm x 50mm w cegle
Demontaż drzwi wewnętrznych, ościeżnica
drewniana
Demontaż drzwi wewnętrznych, ościeżnica
stalowa

mb
mb

85,00 zł
34,93 zł

szt.

98,86 zł

szt.

112,66 zł

Przygotowanie otworu pod nowe drzwi
zewnętrzne

szt.

202,79 zł

Demontaż parapetu
Demontaż rynien
Demontaż osprzętu elektrycznego

mb
mb
szt.

21,12 zł
11,27 zł
11,11 zł

Wykop ręczny - 0,7m głębokości

mb

86,17 zł

Notatki

Skucie lub uzupełnienie boków otworu
drzwiowego do wymaganego wymiaru.
Cena nie zawiera ingerencji w nadproże.

Wytyczenie trasy oraz wykopanie rowu
pod kabel lub instalacje inne

Wycięcie otworu pod drzwi
szt.
20,00 zł
Demontaż starych instalacji hydraulicznych ze
mb
54,07 zł
scian
Demontaż grzejnika
szt.
60,00 zł
Demontaż starych punktów hydraulicznych (
pkt.
78,86 zł
brodzik, wanna, baterie, umywalki, itp. )
Demontaż mebla
szt.
33,80 zł
Ładowanie i wynoszenie gruzu
m3
80,00 zł
INSTALACJA ELEKTRYCZNA TELEKOMUNIKACYJNA I OŚWIETLENIOWA
Wykonanie instalacji - punktu: elektrycznego,
telefonicznego, antenowego

szt.

73,23 zł

Wykonanie punktu zasilającego 3- fazowego

pkt

90,13 zł

Montaż puszek instalacyjnych

szt.

22,53 zł

Montaż osprzętu elektrycznego : gniazd,
przełączników, telefonicznych, antenowych, itp.
(Biały montaż)

szt.

13,52 zł

Demontaż-Montaż osprzętu elektrycznego

szt.

19,15 zł

szt.

37,18 zł

szt.
szt.

56,33 zł
78,86 zł

Montaż opraw oświetleniowych: halogeny,
kinkiety, żyrandole (standard)
Montaż wentylatora
Montaż okapu

Wykonanie instalacji podtynkowej
elektrycznej (liczony każdy punkt
elektryczny: gniazdo, wyłącznik)
Wykonanie zasilania do gniazda siłowego
3-fazowego lub do kuchni
Wycięcie lub wywiercenie otworów
zamocowanie puszki w g/k
Montaż mechanizmów gniazd,
wyłączników. Odizolowanie końcówek
kabli założenie złączek do opraw
oświetleniowych
Obsługa osprzętu elektrycznego przy
tapetowaniu, malowaniu i tp.
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Montaż oświetlenia nad i pod szafkowego

szt.

39,43 zł

Podłączenie elektryczne termy elektrycznej lub
przepływowego ogrzewacza wody

szt.

123,15 zł

Montaż lamp LED

mb

46,33 zł

Montaż rozdzielni

szt.

400,00 zł

Montaż osprzętu rozdzielni

mod

28,16 zł

Kompleksowe wykonanie instalacji lub
modernizacja isntniejące instalacji elektrycznej

Indywidualna wycena

Montaż skrzynki rozdzielni, montaż
wyłączników różnicowo-prądowych,
nadmiarowych, lampek kontrolnych,
odgromników do 8 pól
Dodatkowe moduły
Indywidualna wycena

HYDRAULIKA, URZĄDZENIA SANITARNE, CENTRALNE OGRZEWANIE
Wykonanie montażu instalacji wodnej i
kanalizacyjnej jednego punktu

Przesunięcie podprowadzenia wody i kanalizacji

pkt.

174,62 zł

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

pkt.

300,00 zł

Montaż grzejnika
Montaż grzejnika drabinkowego

szt.
szt.

99,78 zł
112,66 zł

Montaz wężyka przyłączeniowego giętkiego

szt.

25,93 zł

Montaż odpowietrznika instalacji kanalizacyjnej

szt.

60,00 zł

Montaż umywalki lub zlewozmywaka
Montaż pół postumentu lub postumentu pod
umywalkę
Montaż stelaża pod umywalkę
Montaż mebla łazienkowego wiszącego lub
stojącego
Montaż szafki łazienkowej z umywalką
kompletnej

szt.

78,86 zł

szt.

67,59 zł

szt.

146,45 zł

szt.

78,86 zł

szt.

118,29 zł

Montaż wanny (bez obudowy PCV)

szt.

225,32 zł

Montaż obudowy wanny (element PCV)

szt.

90,13 zł

Montaż kompletnej wanny z hydromasażem,
obudowa PCV, silikonowanie)

szt.

450,63 zł

Zamocowanie wanny, podłączenie,
silikonowanie, podłączenie elektryczne,
montaż obudowy

szt.

46,67 zł

Wycięcie otworu w wannie akrylowej

szt.

54,07 zł

Wycięcie otworu w wannie akrylowej

szt.
szt.

168,99 zł
90,13 zł

Montaż brodzika, silikonowanie

szt.

247,84 zł

Montaż kompletnej kabiny prysznicowej,
silikonowanie

371,77 zł

Montaż kompletnej kabiny z brodzikiem
oraz panelem prysznicowym,
silikonowanie, bez ścianek na wyposażenie

Wycięcie otworu w wannie akrylowej (o średnicy
do 35mm)
Wycięcie otworu w wannie akrylowej (o średnicy
powyżej 35mm)
Montaż brodzika
Montaż obudowy brodzika (element PCV)
Montaż kabiny prysznicowej
Montaż kompletnej kabiny prysznicowej z
brodzikiem

kpl

montaż zestawu podtynkowego

Zamocowanie wanny, silikonowanie,
podłączenie
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Montaż kompletnej kabiny z brodzikiem
oraz panelem prysznicowym,
silikonowanie, bez ścianek na wyposażenie

Montaż kompletny prysznica z hydromasażem

kpl

506,96 zł

Montaż panelu prysznicowego
Montaż odpływu liniowego

szt.
szt.

122,22 zł
386,22 zł

Montaż stelaży pod: muszle, bidety (typ Geberit)

szt.

202,79 zł

Montaż muszli klozetowej z spłuczką

szt.

135,19 zł

montaż muszli i spłuczki, silikonowanie

Montaż muszli WC typ kompakt

szt.

168,99 zł

montaż muszli kompletnej ze spłuczką,
silikonowanie

Obudowa WC podwieszanego (geberitu)
Biały montaż - Montaż geberitu i WC
podwieszanego (muszle, bidety)
Biały montaż - Montaż baterii, pionu
prysznicowego
Montaż baterii podtynkowej
Montaż drzwiczek rewizyjnych
Montaż lustra do 2,5mb obwodu

szt.

148,99 zł

szt.

99,98 zł

szt.

73,23 zł

szt.
szt.
szt.

466,85 zł
50,70 zł
39,43 zł

Montaż dodatkowych elementów - wieszak na
ręcznik, papier toaletowy, kubek itp.

szt.

25,93 zł

Montaż suszarki łazienkowej

szt.

129,63 zł

Montaż kratki wentylacyjnej

szt.

22,53 zł

Montaz filtra wody
Silikonowanie
Wykonanie hydroizolacji
Montaż zaworów

montaż zestawu podtynkowego

Montaż lustra (wklejenie)
Montaż poszczególnych elementów
wyposażenia łazienki
Montaż suszarki sufitowej
Montaż kratki wentylacyjnej w gotowy
otwór
Montaz sznurkowego filtra wody
Silikonowanie

szt.
198,15 zł
mb
7,89 zł
m2
20,28 zł
szt.
33,88 zł
Murowanie, Tynkowanie, Płyty Gipsowe, Wylewka
Tynkowanie ścian
m2
32,04 zł
Wklejenie kątownika aluminiowego
mb
10,14 zł
Naprawa ubytków, pęknięć i zarysowań na
mb
13,52 zł
ścianach
Równanie ściany pod płytki

m2

22,53 zł

Przygotowanie posadzki pod płytki

m2

10,25 zł

Wykonanie wylewki tradycyjnej

m2

31,25 zł

m2

28,16 zł

m2
m2
mb
mb
m2
m2

48,95 zł
163,36 zł
50,70 zł
45,07 zł
42,53 zł
49,89 zł

mb

19,88 zł

m2

16,90 zł

Wyrównanie podłogi (wylewka
samopoziomująca, zaprawa)
Murovanie z betonu komórkowego
Montaż pustaków szklanych (luksferów)
Montaż parapetu wewnętrznego
Montaż parapetu zewnętrznego
Montaż paneli PCV na ścianie
Montaż paneli PCV na suficie
Uzupełnienie ubytku tynku - bruzd po
wyburzonych ścianach
Wklejenie siatki rabitza

Równanie zaprawą tynkarską lub
wyrównującą ścian do 20mm
Uzupełnianie i wporównanie podłoża,
usunięcie zabrudzeń, odkurzenie i
gruntowanie
Gruntowanie podłoża, wykonanie wylewki
(do 50mm)
Gruntowanie podłoża, wykonanie wylewki
(od 2 mm do 5mm)

Montaż parapetu podokiennego z
drobnym podkuciem boków otworu
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Montaż płyty OSB

m2

27,38 zł

Zmiana rozmiaru otworu drzwi

mb

33,80 zł

Montaż ścianki działowej z płyt G-K na stelażu

m2

56,33 zł

Szpachlowanie łączeń płyt g-k

m2

7,22 zł

Zmniejszenie otworu drzwiowego poprzez
doklejenie płyt g-k
Wykonanie ścianki działowej, montaż
stelażu i dokręcienie płyt wraz z
szpachlowniem łączeń
Szpachlowanie łączeń z wklejeniem siatki
lub fizeliny oraz ich szlifowanie

Montaż płyt gipsowo-kartonowych na klej m2
24,07 zł
ściany ( suchy tynk )
Montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowom2
65,34 zł
kartonowych na stelażu
Montaż sufitu podwieszanego
m2
112,66 zł
wielepoziomowego na stelażu
Zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych na
mb
60,00 zł
stelażu
Zabudowa nietypowa z płyt g-k o zarysach
m2
67,59 zł
prostolinijnych
Montaż drugiej warstwy płyty g-k
m2
13,52 zł
Stolarka drzwiowa i okienna
Montaż drzwi pojedynczych , nowa
ościeżnica, zakotwienie, opianowanie,
regulacja.
Montaż drzwi pojedynczych , nowa
ościeżnica, zakotwienie, opianowanie,
regulacja. nie dotyczy ościeżnic bez
przylgowych
Montaż drzwi pojedynczych , nowa
ościeżnica, zakotwienie, opianowanie,
regulacja.nie dotyczy ościeżnic bez
przylgowych
Montaż drzwi pojedynczych , nowa
ościeżnica, , regulacja.nie dotyczy
ościeżnic bez przylgowych

Montaż drzwi zewnętrznych w przygotowany
otwór

szt.

450,63 zł

Montaż drzwi wewnętrznych 1 sztuka w
przygotowany otwór

szt.

220,81 zł

Montaż drzwi wewnętrznych 2 sztuk w
przygotowany otwór

szt.

197,15 zł

Montaż drzwi wewnętrznych od 3 sztuk w
przygotowany otwór

szt.

168,99 zł

Montaż dzwi przesuwnych
Montaż dzwi przesuwnych kasetowych

szt.
szt.

394,30 zł
506,96 zł

Montaż stolarki okiennej PCV lub drewnianej z
demontażem powyżej 3 sztuk

mb

47,32 zł

Demontaż starego okna; Montaż okna zakotwienie, opianowanie, regulacja

Montaż stolarki okiennej PCV lub drewnianej w
przygotowany otwór powyżej 3 sztuk

mb

31,54 zł

Montaż okna, zakotwienie, opianowanie,
regulacja

Montaż okuć w drzwiach wewnętrznych

kpl

31,11 zł

Zamontowanie zamka z wkładką oraz
klamek

Montaż ościeżnica bez skrzydła

szt.

197,04 zł

Frezowanie skrzydła

szt.

202,79 zł

Frezowanie boku drzwi w przypadku
montażu w stare ościeżnice

Podcięcie skrzydła drzwi wewnętrznych

szt.

56,33 zł

Skrócenie skrzydła drzwi wewnętrznych w
przypadku montażu w niską ościeżnicę

Podcięcie futryny drzwi wewnętrznych

szt.

33,80 zł

Zwężenie opaski pion
Zwężenie opaski poziom

szt.
szt.

29,63 zł
29,63 zł

Skrócenie futryny drzwiowej w przypadku
konieczności montażu w zbyt niski otwór
drzwiowy
Jedno cięcie
Jedno cięcie
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Akrylowanie drzwi
Wymiana zawiasów

szt.
22,53 zł
kpl.
25,93 zł
Prace malarskie, glazurnicze
Wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów do
m2
24,79 zł
h=3m
Wykonanie gładzi gipsowych sufitów h>3m

m2

28,88 zł

Gruntowanie ścian i sufitów (grunt)

m2

4,50 zł

Przygotowanie powierzchni : podłogi, ściany

m2

5,63 zł

Malowanie dwukrotne na biało - ściany

m2

10,70 zł

Malowanie dwukrotne na biało - sufit

m2

11,27 zł

Malowanie dwukrotne w kolorze - ściany

m2

11,84 zł

Malowanie dwukrotne w kolorze - sufit

m2

12,39 zł

Malowanie finezyjne

m2

22,53 zł

Malowanie rur
Obróbka glifów na gladko
Malowanie glifów

mb
mb
mb

16,90 zł
40,74 zł
9,00 zł

Tapetowanie ścian, tapeta zwykła lub raufaza

m2

30,06 zł

Tapetowanie ścian tapetą z wzorem
Tapeta specjalna - koszt rolki powyżej 100 zł lub
fototapeta

m2

33,80 zł

m2

43,55 zł

Tapetowanie sufitów tapeta zwykła lub raufaza

m2

39,43 zł

Ułożenie mozaiki na ścianach

m2

101,39 zł

Układanie terakoty (płytek podłogowych)

m2

67,59 zł

Ułożenie glazury-płytek na ścianach, małe
formaty (boki płytek od 5 cm do 15 cm)

m2

85,23 zł

Układanie płytek podłogowych w karo

m2

78,86 zł

Ułożenie glazury-płytek na ścianach, średnie
formaty formaty (boki płytek wymiary od 15 do
60 cm

m2

73,59 zł

Gruntowanie powierzchni, naklejenie
płytek, fugowanie.

Ułożenie glazury-płytek na ścianach duże
formaty formaty (jeden bok powyżej 60 cm)

m2

85,23 zł

Gruntowanie powierzchni, naklejenie
płytek, fugowanie.

m2

78,86 zł

mb
mb
mb

90,13 zł
18,02 zł
25,93 zł

m2

7,41 zł

Układanie płytek na podłogowych
wielkoformatowych ( jeden wymiar powyżej 60
cm)
Ułożenie płytek na schodach
Montaż cokołów gotowych
Montaż cokołów ciętych na miejscu
Fugowanie specjalne

Skrobanie, odkurzanie
Dwukrotne malowanie na biało bez
gruntowania
Dwukrotne malowanie na biało bez
gruntowania
Dwukrotne malowanie na biało bez
gruntowania
Dwukrotne malowanie na biało bez
gruntowania
Więcej niż jeden kolor w pomieszczeniu
dodatkowe odcięcia
Do 50mm przekroju

Gruntowanie powierzchni, naklejenie
mozaiki, fugowanie ( minimum 8m2)
Usunięcie zabrudzeń, gruntowanie
podłoża, ułożenie płytek
Gruntowanie powierzchni, naklejenie
płytek, fugowanie.
Usunięcie zabrudzeń, gruntowanie
podłoża, ułożenie płytek

Za fugowanie fugą epoksydową lub dwa
/trzy kolory fugi dodatkowo do m2
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Gruntowanie powierzchni, naklejenie
dekorów

Ułożenie dekorów lub płytek dekoracyjnych

szt

22,22 zł

Klejenie pasków mozaiki
Układanie kamienia dekoracyjnego – płytki
imitacja cegieł itp.
Fugowanie kamienia dekoracyjnego – płytki
imitacja cegieł itp.
Ułożenie płytek na wąskich elementach (półki,
zabudowy)

mb

29,63 zł

m2

87,22 zł

m2

28,15 zł

mb

95,76 zł

Gruntowanie powierzchni, naklejenie
płytek, fugowanie.

Szlifowanie krawędzi płytek pod kątem 45st.

mb

35,25 zł

Szlifowanie krawędzi płytki pod kątem
45st.

Montaż narożników gotowych

mb

24,79 zł

Ułożenie płytek na zabudowie wanny

m2

112,66 zł

Docięcie i wklejenie narożników
Gruntowanie powierzchni, naklejenie
płytek, fugowanie.
Wiercenie otworów
Docięcie i położenie
Docięcie i przyklejenie kasetonów

Wiercenie otworów w płytkach
szt.
28,16 zł
Montaż listew sztukaterii wewnętrznej
mb
19,15 zł
Montaż kasetonów
m2
31,54 zł
Okładziny podłogowe drewniane, drewnopodobne, dywanowe

Ułożenie podkładu i folii, montaż prosty
paneli pow 16m2
Podłoże równe i przygotowane, Ilość
powyżej 20m2.
Podłoże równe i przygotowane, Ilość
powyżej 20m2.
Bezprogowe łączenie paneli między
pokojami jeżeli odległości dylatacji na to
pozwalają
dodatkowe 50% ceny
Docięcie i montaż
Docięcie i montaż
Docięcie i montaż
Docięcie i montaż
Docięcie i montaż

Ułożenie - Panele

m2

25,00 zł

Ułożenie - panel deska klejona

m2

45,07 zł

Ułożenie - panel deska trójwarstwowa Pływająco

m2

33,80 zł

Bezprogowe łączenie paneli między pokojami

szt.

88,89 zł

Montaż paneli i deski na skos
Montaż listew przyściennych PCV
Montaż listew przyściennych (MDF)
Montaż listew przyściennych drewnianych
Montaż listew progowych drzwiowych
Montaż listew dylatacyjnych
Montaż korkowych listw dylatacyjnych
Akrylowanie listew
Wykładzina dywanowa (montaż bez kleju)

50%
mb
mb
mb
szt.
mb
mb
mb
m2

0,00 zł
10,00 zł
15,77 zł
13,52 zł
40,74 zł
22,53 zł
37,03 zł
4,50 zł
16,90 zł

Wykładzina dywanowa, (montaż na taśmę i klej)

m2

28,16 zł

Ułożenie, docięcie

mb
8,00 zł
Prace budowlane na zewnątrz

Docięcie i montaż

Montaż cokołów dywanowych

Docieplenie ścian zewnętrznych grubość
warstwy izolacji do 15 cm

m2

Ułożenie, docięcie

85,06 zł

Montaż płyt styropianowych, wklejenie
siatki , kotwienie, montaż narożników,
wykonanie tynku elewacyjnego 2,0 mm do
3,5 mm

Docieplenie ścian zewnętrznych grubość
warstwy izolacji do 15 cm

m2

105,80 zł

Montaż płyt w wełny, wklejenie siatki ,
kotwienie, montaż narożników, wykonanie
tynku elewacyjnego 2,0 mm do 3,5 mm

Położenie tynku elewacyjnego

m2

35,00 zł

Wykonanie tynku elewacyjnego wraz z
zatarciem

Położenie tynku żywicznego, mozaikowego na
cokole

m2

37,80 zł

Wykonanie tynku wraz z zatarciem
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Malowanie farba fasadową do wys. 3 metrów

m2

14,69 zł

Dwukrotne malowanie farbą fasadową

Malowanie farba fasadową powyżej wys. 3
metrów

m2

22,53 zł

Dwukrotne malowanie farbą fasadową

Montaż podbitki PCV

m2

72,13 zł

Montaż podbitki drewnianej

m2

72,13 zł

Wykonanie konstrukcji pod podbitkę

m2

25,35 zł

Naprawa pęknięć i zarysowań ścian

mb

24,07 zł

Uzupełnianie tynków (wapienno-cementowych)

m2

38,89 zł

Uzupełnienie tynku

Gruntowanie elewacji

m2

6,34 zł

Gruntowani elewacji

Ułożenie płytek tarasowych wymiar 30cmx30cm

m2

112,66 zł

Ułożenie cokołów

mb

22,53 zł

Montaż rynien

mb

20,28 zł

Montaż szafek kuchennych
Wycięcie otworu w blacie
Montaż płyty gazowej
Montaż płyty elektrycznej
Montaż piekarnika
Montaż zlewozmywaka
Montaż zmywarki
Podłączenie pralki
Obudowa lodówki
Montaż listwy przy blatowej
Montaż oświetlenia nad i pod szafkowego
Montaż blatu
Montaż wnętrza szafy
Montaż systemu elfa
Montaż drążka
Montaż pantografu
Montaż szuflady
Montaż kosza
Montaż wieszaka wysuwanego
Montaż półki wysuwanej na buty
Montaż drzwi przesuwnych (2 skrzydła)
Montaż drzwi przejściowych
Montaż drzwi składanych
Montaż drzwi rozwiernych

Transport materiału u klienta

Montaż mebli oraz AGD
szt.
67,59 zł
szt.
45,07 zł
szt.
135,19 zł
szt.
135,19 zł
szt.
67,59 zł
szt.
101,39 zł
szt.
101,39 zł
szt.
78,86 zł
szt.
101,39 zł
mb
6,67 zł
szt.
39,43 zł
mb
25,93 zł
mb
135,19 zł
mb
112,66 zł
szt.
22,53 zł
szt.
50,70 zł
szt.
33,80 zł
szt.
22,53 zł
szt.
22,53 zł
szt.
45,07 zł
kpl
180,25 zł
szt.
180,25 zł
kpl
202,79 zł
szt.
146,45 zł

szt

6,76 zł

Montaż podbitki wraz z wstawieniem
kratek lub elementów wentylacyjnych
Montaż podbitki wraz z wstawieniem
kratek lub elementów wentylacyjnych
Wykonanie konstrukcji do zamontowania
podbitki
Naprawa pęknięć i rys na powierzchni
tynku

Gruntowanie podłoża, przyklejenie płytek,
fugowanie
Gruntowanie podłoża, przyklejenie
cokołów, fugowanie
Montaż uchwytów do rynien, montaż
rynien

Bez podłączenia
Bez podłączenia
Bez podłączenia
Bez podłączenia
Bez podłączenia

Transport pionowy i poziomy u klienta.
Wniesienie do domu, mieszkania do II
piętra lub jak jest winda

7z8

SM BUD Sp. z o.o.
Ceny podstawowe
Transport materiału u klienta

Zatwierdzony dnia 01.02.2019

szt

8,45 zł

Przenoszenie mebli

godz

49,99 zł

Zabezpieczenie powierzchni

m2

6,76 zł

Koszt jednej roboczo-godziny

godz

49,99 zł

Sprzątanie

godz

49,99 zł

Transport pionowy i poziomy u klienta.
Wniesienie do domu, mieszkania do IV
piętra
Oklejenie powierzchni do zabezpieczenia
folią, kartonem
Występuje w przypadku niemożliwości
wyceny usługi według cennika
podstawowego lub może wystąpić
przypadku prac dodatkowych w trakcie
zlecenia
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