
    

zakres rzeczowy

ilość, liczba
2012 rok (kwartały)

II III IV

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pawilon I 0,00 0,00 0,00 0,00

1 m2 1192,83 0,00 0,00 0,00 0,00

2 m2 1250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 m2 432,60 0,00 0,00 0,00 0,00

4 szt. 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 szt. 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 1165,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pawilon II 0,00 0,00 0,00 0,00

7 m2 1556,44 0,00 0,00 0,00 0,00

8 m2 307,01 0,00 0,00 0,00 0,00

9 m2 1155,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 m2 460,12 0,00 0,00 0,00 0,00

Harmonogram rzeczowo - finansowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków 
Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie”

realizowanego w ramach umowy ………………. 

Lp.
Wyszczególnienie                                   
(obiekty, czynności, prace, dostawy, 

zakupy)

jednostki 
miary

razem rok 
2012

Pawilon I - ocieplenie ścian zewnętrznych, 
w tym: odbicie tynków, zaprawy 

wyrównujące, płyty styropianu FS-15 
gr.12cm, przygotowanie podłoża, wyprawa 

elewacyjna z tynku polimerowo-
mineralnego, malowanie dwukrotne tynków

 Stropodach, w tym: naprawa pokrycia 
dachowego z papy termozgrzewalnej, 

wymiana obróbek blacharskich m2=211,85, 
rynien mb=152,4  Ø18cm i rur spustowych 

mb=111,6  Ø15cm z blachy powlekanej

Pawilon I - wymiana stolarki zewnętrznej, w 
tym: wymiana okien i drzwi balkonowych z 

PCV z szybą bezpieczną i zamkami 
zabezpieczającymi przed otwarciem 

szt.=149 z nawiewnikami higrosterowanymi  
szt.=141 i podokienników mb=232

Pawilon I – instalacja c.o.  wymiana 
grzejników stalowych płytowych 

Pawilon I – instalacja c.o.          wymiana 
zaworów  Ø15-50mm: termostatycznych 

Dn15 szt. 149 powrotnych szt. 149 
odpowietrzających szt. 31 przelotowych szt. 

76

Pawilon I – instalacja c.o.          wymiana 
rurociągów ze stali węglowej ocynkowanej  

Ø18-76mm, izolowanych otuliną z wełny 
mineralnej gr. 20mm  Ø20-89mm

mb

Pawilon II - ocieplenie ścian zewnętrznych, 
w tym: odbicie tynków, zaprawy 

wyrównujące, płyty styropianu FS-15 
gr.12cm, przygotowanie podłoża, wyprawa 

elewacyjna z tynku polimerowo-
mineralnego, malowanie dwukrotne tynków

Pawilon II – ocieplenie ścian piwnic, w tym: 
izolacje pionowe, przeciwwilgociowe – lepik, 

gruntowanie, szpachlowanie masą 
Superflex10, folia politylenowa wytłaczana, 
płyty z polistyrenu estrodowanego gr.12cm, 

roboty ziemne m3=61,6

Pawilon II ocieplenie stropodachu, w tym: 
renowacja pokrycia dachowego, izolacja z 

folii paroizolacyjnej, cieplna z wełny 
mineralnej dachowej twardej gr.160mm , 

papa termozgrzewalna 2razy obróbki 
blacharskie m2=168,6, rynny dachowe 

mb=152,4  Ø18cm i rury spustowe 
mb=255,6 Ø15cm z blachy powlekanej

Pawilon II - wymiana stolarki zewnętrznej, w 
tym: wymiana okien i drzwi balkonowych z 

PCV z szybą bezpieczną i zamkami 
zabezpieczającymi przed otwarciem 

szt.=135, m2=452,92 z nawiewnikami 
higrosterowanymi szt.142  i podokienników 
mb.245,15 , drzwi zewnętrzne aluminiowe 

m2=7,2 szt.=3



    

zakres rzeczowy

ilość, liczba
2012 rok (kwartały)

II III IV

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Harmonogram rzeczowo - finansowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków 
Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie”

realizowanego w ramach umowy ………………. 

Lp.
Wyszczególnienie                                   
(obiekty, czynności, prace, dostawy, 

zakupy)

jednostki 
miary

razem rok 
2012

11 szt. 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 szt. 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 1094,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 szt. 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budynek Oddziału III 0,00 0,00 0,00 0,00

15 m2 1289,76 0,00 0,00 0,00 0,00

16 m2 413,22 0,00 0,00 0,00 0,00

17 m2 1383,43 0,00 0,00 0,00 0,00

18 m2 189,19 0,00 0,00 0,00 0,00

19 szt. 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 szt. 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 1025,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pawilon II- instalacja c.o. wymiana 
grzejników stalowych płytowych 

Pawilon II- instalacja c.o. wymiana zaworów 
 Ø15-50mm: termostatycznych Dn15 szt. 
148 powrotnych szt.148 inne Ø15-50mm 

szt.118

Pawilon II- instalacja c.o. wymiana 
rurociągów ze stali węglowej ocynkowanej 
zewn. Ø15-76mm, izolowanych otuliną z 

wełny mineralnej gr. 20mm  

mb

Pawilon II - wentylacja mechaniczna, w tym: 
wentylatory EDM-80 6szt 13W, EDM-200 

szt.2 25W, EDM-250 szt.1 30W, WAM-767 
szt.9 55W, TD-160/100N szt.1 70W  

Przewody z blachy ocynkowanej m2 63,14 
kratki wentylacyjne z czujnikiem ruchu BXS-

876 szt. 44 roboty elektryczne i 
uruchomienie

Budynek Oddziału III – ocieplenie ścian 
zewnętrznych, w tym: odbicie tynków, 
zaprawy wyrównujące, płyty z wełny 

mineralnej gr.14-16cm , przygotowanie 
podłoża, wyprawa elewacyjna z tynku 
polimerowo-mineralnego, malowanie 

dwukrotne tynków

Budynek Oddziału III – ocieplenie ścian 
piwnic +cokół, w tym: izolacje 

przeciwwilgociowe w technologii 
SUPERFLEX-10, docieplenie ścian płytami 
polistyrenu estrodowanego gr.14cm, tynki 

mozajkowe, roboty ziemne 462,50 m3

Budynek Oddziału III – ocieplenie 
stropodachu w tym: renowacja pokrycia 
dachowego z papy termozgrzewalnej 2x, 

izolacja z granulatu wełny mineralnej 
gr.16cm, ocieplenie stropu w piwnicach z 

wełny mineralnej gr.6cm m2 104,86 
ocieplenie daszków styropianem gr.5cm m2 
63,57 obróbki blacharskie m2 245,95 rynny 

dachowe i rury spustowe z blachy 
powlekanej mb 194,58

Budynek Oddziału III - wymiana stolarki 
zewnętrznej, w tym: wymiana okien z PCV z 

szybą bezpieczną i zamkami 
zabezpieczającymi przed otwarciem 

szt.=45, m2=185,98 z nawiewnikami szt.69  
i podokienników mb.102,62 , drzwi 

aluminiowe m2=3,21 szt.=1

Pawilon III- instalacja c.o. wymiana 
grzejników stalowych płytowych

Pawilon III- instalacja c.o. wymiana 
zaworów  Ø15-40mm: termostatycznych 

Dn15 szt.125 powrotnych szt.125 inne Ø15-
40mm szt.50

Pawilon III- instalacja c.o. wymiana 
rurociągów ze stali węglowej ocynkowanej 
zewn. Ø18-100mm, izolowanych otuliną 

poliuretanową gr. 20cm  

mb



    

zakres rzeczowy

ilość, liczba
2012 rok (kwartały)

II III IV

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Harmonogram rzeczowo - finansowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków 
Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie”

realizowanego w ramach umowy ………………. 

Lp.
Wyszczególnienie                                   
(obiekty, czynności, prace, dostawy, 

zakupy)

jednostki 
miary

razem rok 
2012

22 szt. 20,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

Budynek Oddziału XVI 0,00 0,00 0,00 0,00

23 m2 856,25 0,00 0,00 0,00 0,00

24 m2 97,48 0,00 0,00 0,00 0,00

25 m2 613,38 0,00 0,00 0,00 0,00

26 m2 40,01 0,00 0,00 0,00 0,00

27 szt. 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 szt. 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 szt. 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budynek Oddziału XIX 0,00 0,00 0,00 0,00

31 m2 1185,28 0,00 0,00 0,00 0,00

Budynek Oddziału III - wentylacja 
mechaniczna, w tym: wentylatory TD-

800/200 szt.2 100W, TD 350/125 szt. 1 
22W, EDM-80 szt.5 13W, EDM-200 szt.1 
25W, WAM-767 szt.11 55W nagrzewnica 
DH-200/6 6KW 400V szt. 1 Przewody z 

blachy ocynkowanej m2 98,69 kratki 
wentylacyjne z czujnikiem ruchu BXS-876 

szt. 36 i BXL-888  szt. 17 i inne szt. 12 
Obudowa kanałów, przepusty ogniowe, 

roboty elektryczne i uruchomienie

Budynek Oddziału XVI – ocieplenie ścian 
zewnętrznych, w tym: odbicie tynków, 

zaprawy tynkarskie, płyty z wełny mineralnej 
gr.14 i 15cm, przygotowanie podłoża, 

wyprawa elewacyjne z tynku silikonowego

Budynek Oddziału XVI – ocieplenie ścian 
piwnic, ścian fundamentów, cokołu, w tym: 
izolacje przeciwwilgociowe w technologii 

SUPERFLEX-10, docieplenie ścian płytami 
polistyrenu estrodowanego gr.14cm, roboty 

ziemne m3=114,15

Budynek Oddziału XVI – ocieplenie 
stropodachu w tym: renowacja pokrycia 
dachowego z papy termozgrzewalnej 2x, 

izolacja płytami styropianu EPS200 
gr.14cm,  ocieplenie balkonów m2 35,52 
daszków wejściowych m2 14,24 montaż i 
demontaż balustrad balkonowych, obróbki 
blacharskie m2 147,51  rynny dachowe i 

rury spustowe mb 132,76

Budynek Oddziału XVI - wymiana stolarki 
zewnętrznej, w tym: wymiana okien z PCV z 

szybą bezpieczną i zamkami 
zabezpieczającymi przed otwarciem 

szt.=14, m2=34,66 z nawiewnikami szt.45  i 
podokienników mb.31,12 , drzwi aluminiowe 

m2=5,351 szt.=2

Pawilon XVI- instalacja c.o. wymiana 
grzejników stalowych płytowych

Pawilon XVI- instalacja c.o. wymiana 
zaworów  Ø15mm: termostatycznych  

Ø15mm szt. 44 powrotnych szt.44 inne 
szt.56

Pawilon XVI- instalacja c.o. wymiana 
rurociągów ze stali węglowej ocynkowanej 

zewn. Ø18-40mm, izolowanych otuliną 
poliuretanową gr. 20cm Ø18-40mm

mb

Budynek Oddziału XVI - wentylacja 
mechaniczna, w tym: wentylatory WDJ-17,5 
szt.4 , TD-350/125 szt.1 22W, EDM-80 szt.2 
13W, EDM-200 szt.1 25w,  VAM 767 szt.4 

55W, V4A 767 szt.1 55W Przewody z 
blachy ocynkowanej m2 41,78 kratki 

wentylacyjne z czujnikiem ruchu BXS-876 
szt. 23 i inne szt. 7 nawiewniki szt. 78  

roboty elektryczne i uruchomienie

Budynek Oddziału XIX – ocieplenie ścian 
zewnętrznych, w tym:  odbicie tynków, 

wyprawy tynkarskie, płyty z wełny 
mineralnej gr.12cm i 14cm, przygotowanie 

podłoża, wyprawa elewacyjna z tynku 
silikonowego



    

zakres rzeczowy

ilość, liczba
2012 rok (kwartały)

II III IV

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Harmonogram rzeczowo - finansowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków 
Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie”

realizowanego w ramach umowy ………………. 

Lp.
Wyszczególnienie                                   
(obiekty, czynności, prace, dostawy, 

zakupy)

jednostki 
miary

razem rok 
2012

32 m2 292,95 0,00 0,00 0,00 0,00

33 m2 931,72 0,00 0,00 0,00 0,00

34 m2 8,67 0,00 0,00 0,00 0,00

35 szt. 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 szt. 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 szt. 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budynek kotłowni, kuchni i pralni 0,00 0,00 0,00 0,00

39 m2 1120,24 0,00 0,00 0,00 0,00

Budynek Oddziału XIX – ocieplenie ścian 
piwnic, ścian fundamentów, cokołu, w tym: 

izolacja pow. pionowych w technologii 
SUPERFLEX-10, docieplenie ścian płytami 
polistyrenu estrodowanego gr. 10cm, roboty 

ziemne  m2=527,43

Budynek Oddziału XIX - ocieplenie 
stropodachu, w tym: renowacja pokrycia 
dachowego z papy termozgrzewalnej 2x, 

izolacja z granulatu wełny mineralnej 
gr.16cm, ocieplenie stropu w piwnicach z 

wełny mineralnej gr.6cm m2 382,75 
ocieplenie daszków wejściowych 

styropianem EPS200 gr.5cm m2 55,2 i 
gr.16cm m2 28,72  obróbki blacharskie m2 
215,88 rynny dachowe i rury spustowe mb 

324,72

Budynek Oddziału XIX - wymiana stolarki 
zewnętrznej, w tym: wymiana okien z PCV z 

szybą bezpieczną i zamkami 
zabezpieczającymi przed otwarciem szt.=1, 

m2=0,72 z nawiewnikami szt.74  i 
podokienników mb.0,65 , drzwi aluminiowe 

m2=7,95 szt.=3

Pawilon XIX- instalacja c.o. wymiana 
grzejników stalowych płytowych

Pawilon XIX- instalacja c.o. wymiana 
zaworów  Ø15- Ø40mm: termostatycznych  

Ø15mm szt.94 powrotnych szt.94 
przelotowe, kulowe, inne szt.84

Pawilon XIX- instalacja c.o. wymiana 
rurociągów ze stali węglowej ocynkowanej 

zewn. Ø18-65mm, izolowanych otuliną 
poliuretanową gr. 20-60mm Ø18-65mm

mb

Budynek Oddziału XIX - wentylacja 
mechaniczna, w tym: Wentylatory: dachowe 

WD-16 szt.1; kanałowe TD-800/200 szt.1 
100W; TD-350/125 szt.2, 22W; TD-160/100 

szt.1; łazienkowe EDM-80 szt.12, 13W; 
EDM-100 szt.2; EDM-200 szt.2, 25W; 

akustyczne VAM767 szt.5, 55W; V4A767 
szt.2, 55W., nagrzewnice DH-200/6 szt.1 

6,0kW; DH-200/3 szt.1 3,0kW, kratki 
wentylacyjne: BXL888 szt.4; z czujnikiem 

ruchu BXS-876 szt.27; okrągłe KROS 
szt.20 nawiewniki: EHA755 i kanałowy EHT  
szt. 78 czerpnie ścienne typ A szt 2 kanały 

wentylacyjne z blachy ocynkowanej m3 
63,93 obudowa kanałów m2 151,71 roboty 

elektryczne w tym rozdzielnica TW

Budynek kotłowni, kuchni i pralni - 
ocieplenie ścian zewnętrznych, w tym: 

odbicie tynków, wyprawy tynkarskie, płyty z 
wełny mineralnej gr.14cm, przygotowanie 

podłoża, wyprawa elewacyjna z tynku 
silikonowego



    

zakres rzeczowy

ilość, liczba
2012 rok (kwartały)

II III IV

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Harmonogram rzeczowo - finansowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków 
Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie”
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Lp.
Wyszczególnienie                                   
(obiekty, czynności, prace, dostawy, 

zakupy)

jednostki 
miary

razem rok 
2012

40 m2 221,95 0,00 0,00 0,00 0,00

41 m2 1525,27 0,00 0,00 0,00 0,00

42 m2 172,23 0,00 0,00 0,00 0,00

43 szt. 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 szt. 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

46 szt. 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nadzór inwestorski i autorski 0,00 0,00 0,00 0,00

49 Nadzór inwestorski i autorski 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Wymagany % udział kosztów inwestycji 44,60% 49,80% 5,60% 100,00%

Budynek kotłowni, kuchni i pralni  – 
ocieplenie ścian piwnic, ścian 

fundamentów, cokołu, w tym: izolacja pow. 
pionowych w technologii SUPERFLEX-10, 

docieplenie ścian płytami polistyrenu 
estrodowanego gr. 14cm, roboty ziemne  

m2=941,19

Budynek kotłowni, kuchni i pralni - 
ocieplenie stropodachu, w tym: renowacja 

pokrycia dachowego z papy 
termozgrzewalnej 2x,ocieplenie z płyt 

styropianu EPS200 gr.14cm, docieplenie 
daszków i gzymsów płytami styropianu 

gr.5cm oraz pokryciem papą 
termozgrzewalną

Budynek kotłowni, kuchni i pralni - wymiana 
stolarki zewnętrznej, w tym: wymiana okien 
z PCV szt.=53, m2=132,58 z nawiewnikami 
szt.45  i podokienników mb.116,70 , drzwi 

aluminiowe m2=39,65 szt.=16

Budynek kotłowni, kuchni i pralni-  instalacja 
c.o. wymiana grzejników stalowych 

płytowych

Budynek kotłowni, kuchni i pralni- instalacja 
c.o. wymiana zaworów  Ø15- Ø65mm: 

termostatycznych  Ø15mm szt.91 
powrotnych Ø15 szt.91 Inne Ø15- Ø65mm 

szt.39

Budynek kotłowni, kuchni i pralni-instalacja 
c.o. wymiana rurociągów ze stali węglowej 

ocynkowanej zewn. Ø15-42mm, 
izolowanych otuliną poliuretanową gr. 

20mm Ø15-40mm, obudowa instalacji z płyt 
G-K na masztach metalowych

mb

Instalacja kolektorów słonecznych na 
potrzeby c.w.u.

Instalacja kolektorów słonecznych na 
potrzeby c.w.u. - instalacja solarna, w tym: 

kolektor płaski 210szt. o pow. absorpcji 
2,64m2 =554,4m2, pompy obiegowe 6szt., 
naczynia zbiorcze 100l, 300l, 400l i 600l = 

10szt., zasobnik c.w.u. 2000l 2szt., 
zasobnik buforowy 8000l 3szt., zawory Ø20-

Ø100mm 143szt., rurociągi miedziane 
ocynkowane Ø22-Ø108mm 1334mb, 

wymienniki ciepła 3szt.

Instalacja kolektorów słonecznych na 
potrzeby c.w.u. - roboty elektryczne, w tym: 
układ automatyki regulacyjnej i kontrolno-

pomiarowej na systemie DigENERGY, 
instalacja oświetleniowa gniazd wtykowych, 

odgromowa, połączenia wyrównawcze i 
uziemienie, zasilanie rozdzielni TS, ochrona 

przepięciowa i przed porażeniem

kpl

Instalacja kolektorów słonecznych na 
potrzeby c.w.u. - roboty budowlane, w tym: 

konstrukcja stalowa pod kolektory 
słoneczne 23,53t, stopy fundamentowe 

29,34m3, zbrojenie 2032kg, kanały 
ciepłownicze prefabrykowane 48mb

kpl

Raz
em

RAZEM   wydatki inwestycyjne i 
zakupy inwestycyjne 
(kwalifikowane)     

Koszty/wydatki 
inwestycyjne i zakupy 
inwestycyjne (Razem)
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