
29,82*14,750,24*1,45*2(29,8 + 14,75 ) * 2 - 1,45 * 237,305,95(0,30*7)*0,10(9,65*2+5,29*2)* 0,10-(1,00*3)*0,10(0,44*2+0,31)*0,10(1,48 * 2  + 2,95 - 1,25)*0,10(1,43+1,10*2)*0,10(0,17*7)*0,1037,305,951,446*0,30*61,446*0,17*7(29,82*14,75)0,24*1,45*2440,50(29,82+14,75 ) * 2-1,45*20,24*2*20,32*2*9(0,32+0,35)* 2 * 9(0,30 + 0,20 ) * 2 * 41,0030,00*2,503,60/0,1075(2,50*2+30,0)*0,100,12*0,10*2*10-1,45*0,1030,00*2,50440,50 * 1,2575,0029,82*8,0629,82*5,65-29,82*2,15*214,75*  1,25*2-2,638*5,71 * 102,29*2,70*10(2,29 + 2,70 * 2 ) * 0,175 * 10(2,638 + 5,70 * 2 ) * 0,32 * 100,12 * 1,15 * 2 * 10(0,35 + 0,32  * 2) * 1,25 * 9(0,30+0,20*2) * 1,25 * 4(0,31+0,47) * 2 * 1,10*5(0,31+0,17*2)*1,10 * 9(1,48 + 2,05 * 2 ) * 0,25 *1,10(2,70 + 2,30 * 2 ) * 101,15*10*28,05*2*98,9*2*42,50*2*10(1,45 + 2,05 * 2 )*3(9,65 * 2) * 1,42- 0,95 * 1,42-1,02*1,425,293 * 2 * 1,420,44*2*1,42wiatrołap(1,04 + 2,05 + 1,73 + 0,216 + 1,66 + 1,46 + 1,55 + 1,01 ) * 1,42-0,93*1,46(30,00 + 2,50 * 2 ) * 1,60(0,32 + 0,17 * 2 )*1,60*90,25*1,60 * 229,82 *2,15*2-1,45*2,15*20,24*2,05*20,12*1,15*2*100,32*1,15 * 2 * 100,60440,51,45*2,05*32,70*2,29*102,638*5,70*100,30*3*2,50*45,30 * 2 + 0.85 * 2 15,65+5,74+5,57+5,76+5,685,68*8,79(5,68 +8,79) * 2 * 1,70- 1,40 * 2,30  * 31,40 * 0,22 * 2 * 32,30 * 0,22 * 349,9042,90(5,68 + 8,79 ) * 2 * 1,35- 2,30 * 0,58 * 30,58 * 0,22 * 2 * 30,20 * 2 * 1,35 - 0,90 * 1,35 0,60 * 2 * 23,17 * 2 * 27,20*2,640,87*0,12-0,90*1,50*3(7,2 + 2,64 ) * 2 *0,553,187,2*2,640,12*0,900,90*2,00*0,12(7,20*2 +2,64)*2,05-0,90*2,05*20,30*2,05*22,007,20*2,6412,00*0,10

Data opracowania:

2018-05-31

Przedmiar robót

ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE  W BUDYNKU  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOŚCICINIE 

Budowa:

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE  WG WARUNKÓW ZAM PUBLICZNEGO

Lokalizacja: SALA GIMNASTYCZNA , SALA DYDAKTYCZNA NR 116,CZĘŚĆ  POM  KUCHNI  - WYDAWALNIA

Inwestor: SZKOŁA PODSTAWOWA GOŚCICINO UL. WEJHEROWSKA 22
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Remont wyznaczonych   pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej   im. mjr Henryka Sucharskiego  w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 
22 ;

a. Sala gimnastyczna   o pow. 440,5 m2
b. Sala dydaktyczna   nr 116  o pow. 49,90 m2
c.  Część Kuchni  pom wydawalni  o pow. 19,00 m2

2. Zakres, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia  pn :

Remont wyznaczonych   pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej   im. mjr Henryka Sucharskiego  w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 
22 ;
a. Sala gimnastyczna   o pow. 440,5 m2
b. Sala dydaktyczna   nr 116  o pow. 49,90 m2
c.  Część Kuchni  pom wydawalni  o pow. 19,00 m2
A. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. Demontaż drabinek gimnastycznych
2. Demontaż osłon grzejnikowych
3. Rozebranie posadzki z deszczułek parkietowych  wraz z listwami podłogowymi
4. Rozebranie posadzek z desek na legarach (podłogi białe)
5. Rozebranie -  legary
6. rozbiórka izolacji z papy
7. Wywóz  materiałów porozbiórkowych  - parkiet
8. Wywóz  materiałów porozbiórkowych
9. utylizacja  materiałów porozbiórkowych - parkiet
10. utylizacja  pozostałych  materiałów porozbiórkowych
11. rozebranie kanałów- obramowań  po    instalacji CO
B. ROBOTY BUDOWLANE

1. Izolacje z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa z wywinięciem
 na ścianę
2. Izolacje z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma  podposadzkowa
3. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych
na sucho, grub 15 cm
4. Wklejenie taśmy izolacyjnej w naroże
5. Ułożenie płyt OSB   dwie warstwy   10 mm *2
6. Podłoga ślepa grubości 30•mm na legarach ułożona krzyżowo /szacunkowo przyjęto  70% do odzysku /
7. progi    - listwy wykończeniowe z profili AL
8. Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Gruntujacym
9. Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Gruntujacym
10. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, sportowa grub min 6  mm
 dla obiektów uzytecznosci publicznej  odpornej na duze natezenie ruchu
 np Grabosport Extreme, lub   PCV  Gerflor Recreation 60 kolor lub równoważna/ 3 kolory /
11. ,zgrzewanie wykładzin rulonowych
12. Listwy przyścienne, z tworzyw sztucznych,
13. montaż listew  progowych  aluminiowych
14. odnowienie linii boisk do gry

C. POSADZKA BALKON
1. Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
2. Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych
3. Mechaniczne frezowanie nawierzchni posadzki
4. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej,
 zaprawa  o dużej wytrzymałości
5. Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1•mm
6. przygotowanie podłoża  do ulozenia cokołów z wykładzin
7. Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Gruntujacym
8. Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Gruntujacym
9. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej HPL-iQ PUR
 homogeniczna grub 2,0mm dla obiektów użytecznosci publ. odpornej na duże natezenie ruchu R 9
10. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych

D.  DRABINKI  GIMNASTYCZNE  WRAZ Z RENOWACJA
1. oczyszczenie drabinek gimnastycznych  wraz z gruntowaniem i lakierowaniem dwukrotnym
- lakier antypoślizgowy
Montaz drabinek gimnastycznych  z wymiana  mocowań na mocowania  atestowane
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2. Montaz osłon grzejnikowych z tarcicy  -osłony ażurowe  lakierowane  dwukrotnie
E. ROBOTY MALARSKIE
1. Rusztowanie wewnętrzne rurowe,  do robót wykonywanych na sufitach i ścianach
2. przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków sufity
3. przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków sufity
4. Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym
5. Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem  grunyujacym
6. Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5•m2 – ściany
7. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
8. Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego grubość 3mm, stropy, podłoże z tynku
9. Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachl. dodatek za pogrub o 2•mm tynków stropów
10. Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego , grubość 3mm, ściany, podłoże z tynku
11. Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego, dodatek za pogru o 2•mm tynków ścian
12. gruntowanie preparatem wzmacniającym  1-krotnie -
13. gruntowanie preparatem wzmacniającym  1-krotnie -
14. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów
15. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian
16. Ługowanie farby olejnej z tynków, ściana
17. Malowanie zwykłe farbą olejną syntetyczną), tynki wewnętrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem
, 2-krotnie
18. Zabezpieczenie podłóg folią  scian przeszkleń
19. uszczelnienie  cokołu
20. Obudowa pojedynczych elem konstrukcyjnych płytami gipsowo-kart na rusztach metalowych
, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 75-101- piony kan
21. montaż  narozników ochronnych na filarach
22. inne roboty towarzyszące  demontaż i montaz ponowny tuleji  w posadzce  szt 11 + 2

23. montaż  narozników ochronnych na filarach

F. BALUSTRADY
1. demontaż  balustrad z kształtowników stalowych
2. Montaz balustrady z rur ze stali nierdzewnej wys  1,10  m

I. SALA  DYDAKTYCZNA  nr 116
ROBOTY BUDOWLANE - MALARSKIE
1. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni
 z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków
2. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni
z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków
3. Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne
4. likwidacja pęknięć - wklejenie siatki  wraz z robotami towarzyszacymi
5. Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie,
grubość 3mm, ściany, podłoże z tynku
6. gruntowanie preparatem wzmacniającym  1-krotnie - Uni grunt
7. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów
8. Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, z 2-krotnym
 szpachlowaniem, 2-krotne
9. Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur, Fi do 50•mm, 2-krotne
10. Zabezpieczenie podłóg folią
11. demontaż + montaz  obudowy grzejników

II. POM KUCHNI - WYDAWALNIA  POSIŁKÓW
ROBOTY REM BUDOWLANE
1. Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2•m2
2. Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
3. Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5•m2,
z zaprawy cementowo-wapiennej
4. Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
5. Zerwanie posadzki cementowej
6. Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej,
głębokość/szerokość 1 x 1 cegły
7. miejscowa naprawa tynków po  skuciu glazury wraz z malowaniem
8. Wywóz  materiałów porozbiórkowych  z utylizacją
9. Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego
10. na zaprawie cementowo-wapiennej
a. Licowanie ścian płytkami  glazurowymi na  zaprawie klejowej
kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem
11. Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20•mm,
zatarte na gładko
12. Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę
grubości o 10•mm
13. Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych , uszczelnienie
masą powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia – folia w płynie
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14. Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych uszczelnienie masą  uszczelniajaca –
powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia – folia  w płynie
15. Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia, gruntowanie ręcznie
16. Posadzki płytkowe  typu GRES antupoślizgowy układanych na klej, płytki 30x30•
17. Inne roboty towarzyszące ,

WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT:

UWAGA  1 !

Roboty remontowo budowlane  w obiekcie szkolnym będą realizowane  z  zamówieniem
publicznym  w zakresie  prowadzonym przez urzad Gminy Wejherowo  dla zadania

pn ‘’Poprawa efektywności energetycznej  obiektów  użyteczności [publicznej Gminy Wejherowo
- realizacja  inwestycji  w trybie zaprojektuj i wybuduj ‘’

Wykonaca zobowiązany  jest do korelacji prac  w /w zakresie  z Generalnym Wykonawca i Inwestorem
UWAGA  2 !
Prace remontowe będą prowadzone w czynnym obiekcie szkolnym
1. Zorganizowanie - terenu prowadzenia prac  i otoczenia , oraz zaplecza budowy. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i 
oznakować prowadzone roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych. 
Ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą materiałów przeznaczonych do wykonania robót od chwili 
rozpoczęcia robót do zakończenia realizacji przedmiotu umowy (m. in. utrzymanie ich w ciągu całego okresu trwania budowy w należytym 
stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na 
budowie).
2. Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych zgodnie z wymogami opisu zadania.
3. Zgłoszenie pisemne wykonanych robót do odbioru.
4. Na każde żądanie Zamawiającego okazywanie dokumentów (atestów, certyfikatów itp.) stwierdzających dopuszczenie do stosowania 
w budownictwie dla materiałów, wyrobów, urządzeń używanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(przed ich wbudowaniem). Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy zrezygnować z użytych materiałów, 
wyrobów jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,  szczegółowego opisu przedmiotu umowy, których one dotyczą. 
Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, 
świadectw, certyfikatów i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów.
5. Stosowanie w czasie realizacji zamówienia wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. 
Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.
6. Ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji i 
rękojmi.
7. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części bądź urządzeń – naprawienie ich i doprowadzenie do
stanu poprzedniego na koszt własny.
8. Wykonywanie wszystkich robót objętych zamówieniem , w taki sposób, aby nie zakłócać,  w stopniu większym, niż jest to niezbędne, 
interesów osób trzecich.

Zakres prac  objęty zamówieniem realizowany na podstawie  opisu przedmiotu zamówienia zał nr 2, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą Kodów CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Kod Opis
454 53000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
453 300 00-9- Roboty posadzkowe
45421100-5 Instalowanie drzwi i podobnych elementów
454 31 000-7 Kładzenie płytek
451 11 300-1 Roboty rozbiórkowe
45442100-8 Roboty malarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
44112220-6

Podłogi z tworzyw sztucznych

44112200-0
Wykładziny podłogowe

45.21.22.22 Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi

452 623 21-7 Wyrównywanie podłóg
45421000-4 Balustrady ze stali nierdzewnej

3. Rozwiązania równoważne:
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1) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 
lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych 
Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, 
pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w 
dokumentacji standardów, będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia
zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.
2) W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty 
zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do 
materiałów opisanych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, STWIORB ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji 
przedmiaru robót, których dotyczy.
3) Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy muszą:
a) Posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji,
b) Posiadać stosowane dopuszczenia i atesty,
4) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby 
Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy 
zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego 
materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.
5) Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, 
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w dokumentacji 
stanowiącej opis przedmiotu zamówienia i STWIORB dopisuje wyrazy "lub równoważne"
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Zmienne globalne

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE  W BUDYNKU  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 
GOŚCICINIE

1 Rozdział  1
1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1.1 Demontaż drabinek gimnastycznych kpl 1

1.1.2 Demontaż osłon grzejnikowych kpl 1

1.1.3 Rozebranie posadzek z desek na legarach (podłogi białe) m2 440,5

1.1.4 Rozebranie -  legary m 475

1.1.5 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów

Wyliczenie ilości robót:

29,82*14,75 439,845000

0,24*1,45*2 0,696000

RAZEM: 440,541000 m2 440,5

1.1.6 rozbiórka izolacji z papy m2 440,50

1.1.7 Wywóz  materiałów porozbiórkowych  - parkiet kurs 1

1.1.8 Wywóz  materiałów porozbiórkowych kurs 1

1.1.9 utylizacja  materiałów porozbiórkowych - PARKIET kpl 1

1.1.10 utylizacja  pozostałych  materiałów porozbiórkowych kpl 1

1.2 ROBOTY BUDOWLANE

1.2.1 rozebranie kanałów- obramowań  po    instalacji CO kpl 1

1.2.2 Izolacje z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa z wywinięciem na ściane
Krotność=1,10 m2 440,50

1.2.3 Izolacje z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 440,50

1.2.4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, grub 15 cm m2 440,50

1.2.5 Wklejenie taśmy izolacyjnej w naroże

Wyliczenie ilości robót:

(29,8 + 14,75 ) * 2 89,100000

- 1,45 * 2 -2,900000

RAZEM: 86,200000 m 86,20

1.2.6 Ułożenie płyt OSB   dwie warstwy   10 mm *2 m2 440,50

1.2.7 Podłoga ślepa grubości 30˙mm na legarach ułożona krzyżowo
Krotność=0,30 m2 440,50

1.2.8 progi    - listwy wykończeniowe kpl 2

1.2.9 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Gruntujacym

Wyliczenie ilości robót:

37,30 37,300000

5,95 5,950000

(0,30*7)*0,10 0,210000

RAZEM: 43,460000 m2 43,5

1.2.10 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Gruntujacym

Wyliczenie ilości robót:

(9,65*2+5,29*2)* 0,10 2,988000

-(1,00*3)*0,10 -0,300000

(0,44*2+0,31)*0,10 0,119000

(1,48 * 2  + 2,95 - 1,25)*0,10 0,466000

(1,43+1,10*2)*0,10 0,363000

(0,17*7)*0,10 0,119000

RAZEM: 3,755000 m2 3,76

1.2.11 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, powierzchnia ponad 8˙m2, zaprawa  o dużej 
wytrzymałości

Wyliczenie ilości robót:

37,30 37,300000

5,95 5,950000

1,446*0,30*6 2,602800

1,446*0,17*7 1,720740

RAZEM: 47,573540 m2 47,6
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1.2.12 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1˙mm
Krotność=2 m2 47,60

1.2.13 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, sportowa grub min 6  mm  dla obiektów uzytecznosci publicznej 
odpornej na duze natezenie ruchu np GRABOSPORT EXTREME, lub   pcv Gerflor Recreation 60 kolor lub 
równowazna

Wyliczenie ilości robót:

(29,82*14,75) 439,845000

0,24*1,45*2 0,696000

RAZEM: 440,541000 m2 440,5

1.2.14 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych

Wyliczenie ilości robót:

440,50 440,500000

RAZEM: 440,500000 m2 440,5

1.2.15 Listwy przyścienne, z tworzyw sztucznych, profile

Wyliczenie ilości robót:

(29,82+14,75 ) * 2 89,140000

-1,45*2 -2,900000

0,24*2*2 0,960000

0,32*2*9 5,760000

(0,32+0,35)* 2 * 9 12,060000

(0,30 + 0,20 ) * 2 * 4 4,000000

1,00 1,000000

RAZEM: 110,020000 m 110,0

1.2.16 montaż listew  progowych  aluminiowych kpl 2

1.2.17 odnowienie linii boisk do gry kpl 1

1.3 POSADZKA BALKON

1.3.1 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2 75

1.3.2 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych m2 75

1.3.3 Mechaniczne frezowanie nawierzchni posadzki m2 75

1.3.4 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, powierzchnia ponad 8˙m2, zaprawa  o dużej 
wytrzymałości

Wyliczenie ilości robót:

30,00*2,50 75,000000

RAZEM: 75,000000 m2 75,0

1.3.5 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1˙mm
Krotność=2 m2 75

1.3.6 przygotowanie podłoża  do ulozenia cokołów z wykładzin

Wyliczenie ilości robót:

3,60/0,10 36,000000

RAZEM: 36,000000 m 36,000

1.3.7 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Gruntujacym m2 75

1.3.8 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Gruntujacym m2 3,60

1.3.9 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej HPL-iQ PUR  homogeniczna grub 
2,0mm dla obiektów uzytecznosci publicznej  odpornej na duze natezenie ruchu R 9

Wyliczenie ilości robót:

75 75,000000

(2,50*2+30,0)*0,10 3,500000

0,12*0,10*2*10 0,240000

-1,45*0,10 -0,145000

RAZEM: 78,595000 m2 78,6

1.3.10 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 78,60

1.4 MONTAŻ DRABINEK GIMNASTYCZNYCH WRAZ Z RENOWACJA

1.4.1 oczyszczenie drabinek gimnastycznych  wraz z gruntowaniem i lakierowaniem dwukrotnym   - lakier antypoślizgowy kpl 1

1.4.2 Montaz drabinek gimnastycznych   R i S  drabinki z demontazu kpl 1

1.4.3 Montaz osłon grzejnikowych kpl 1

1.5 ROBOTY MALARSKIE

1.5.1 Rusztowanie wewnętrzne rurowe,  do robót wykonywanych na sufitach i ścianach kpl 1

1.5.2 przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków sufity
Krotność=1,25 m2 440,50

1.5.3 przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków sufity

Wyliczenie ilości robót:

30,00*2,50 75,000000

RAZEM: 75,000000 m2 75,00
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1.5.4 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

440,50 * 1,25 550,625000

75,00 75,000000

RAZEM: 625,625000 m2 625,6

1.5.5 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem  grunyujacym m2 419,10

1.5.6 Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5˙m2 - ściany
Krotność=0,75

Wyliczenie ilości robót:

29,82*8,06 240,349200

29,82*5,65 168,483000

-29,82*2,15*2 -128,226000

14,75*  1,25*2 36,875000

-2,638*5,71 * 10 -150,629800

2,29*2,70*10 61,830000

(2,29 + 2,70 * 2 ) * 0,175 * 10 13,457500

(2,638 + 5,70 * 2 ) * 0,32 * 10 44,921600

0,12 * 1,15 * 2 * 10 2,760000

(0,35 + 0,32  * 2) * 1,25 * 9 11,137500

(0,30+0,20*2) * 1,25 * 4 3,500000

(0,31+0,47) * 2 * 1,10*5 8,580000

(0,31+0,17*2)*1,10 * 9 6,435000

(1,48 + 2,05 * 2 ) * 0,25 *1,10 1,534500

RAZEM: 321,007500 m2 321,0

1.5.7 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

(2,70 + 2,30 * 2 ) * 10 73,000000

1,15*10*2 23,000000

8,05*2*9 144,900000

8,9*2*4 71,200000

2,50*2*10 50,000000

(1,45 + 2,05 * 2 )*3 16,650000

RAZEM: 378,750000 mb 378,8

1.5.8 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3mm, stropy, podłoże z tynku m2 75

1.5.9 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2˙mm tynków 
stropów m2 75

1.5.10 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3mm, ściany, podłoże z tynku m2 321

1.5.11 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2˙mm tynków ścian m2 321

1.5.12 gruntowanie preparatem wzmacniającym  1-krotnie -
Krotność=1,25 m2 440,50

1.5.13 gruntowanie preparatem wzmacniającym  1-krotnie - m2 419,10

1.5.14 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów
Krotność=1,25 m2 440,50

1.5.15 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian m2 321

1.5.16 Ługowanie farby olejnej z tynków, ściana

Wyliczenie ilości robót:

(9,65 * 2) * 1,42 27,406000

- 0,95 * 1,42 -1,349000

-1,02*1,42 -1,448400

5,293 * 2 * 1,42 15,032120

0,44*2*1,42 1,249600

wiatrołap (1,04 + 2,05 + 1,73 + 0,216 + 1,66 + 1,46 + 1,55 + 1,01 ) *

1,42 15,216720

-0,93*1,46 -1,357800

RAZEM: 54,749240 m2 54,7

1.5.17 Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną), tynki wewnętrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

(30,00 + 2,50 * 2 ) * 1,60 56,000000

(0,32 + 0,17 * 2 )*1,60*9 9,504000

0,25*1,60 * 2 0,800000

29,82 *2,15*2 128,226000

-1,45*2,15*2 -6,235000

0,24*2,05*2 0,984000

0,12*1,15*2*10 2,760000

0,32*1,15 * 2 * 10 7,360000

0,60 0,600000

RAZEM: 199,999000 m2 200,00
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1.5.18 Zabezpieczenie podłóg folią  scian przeszkleń

Wyliczenie ilości robót:

440,5 440,500000

1,45*2,05*3 8,917500

2,70*2,29*10 61,830000

2,638*5,70*10 150,366000

RAZEM: 661,613500 m2 661,6

1.5.19 uszczelnienie  cokołu element 1

1.5.20 Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa 
słupów jednowarstwowa, typ 75-101- PIONY KAN

Wyliczenie ilości robót:

0,30*3*2,50*4 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000

1.5.21 montaż  narozników ochronnych na filarach element 1

1.5.22 inne roboty towarzyszące  demontaż i montaz ponowny tuleji  w posadzce  szt 11 + 2 element 1

1.6 BALUSTRADY

1.6.1 demontaż  balustrad z kształtowników stalowych

Wyliczenie ilości robót:

5,30 * 2 + 0.85 * 2 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

1.6.2 Montaz balustrady przyokiennej  z rur ze stali nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:

5,65+5,74+5,57+5,76+5,68 28,400000

RAZEM: 28,400000 m 28,4
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2 Rozdział 2   SALA  DYDAKTYCZNA  nr 116
2.1 ROBOTY BUDOWLANE - MALARSKIE

2.1.1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynków

Wyliczenie ilości robót:

5,68*8,79 49,927200

RAZEM: 49,927200 m2 49,9

2.1.2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynków

Wyliczenie ilości robót:

(5,68 +8,79) * 2 * 1,70 49,198000

- 1,40 * 2,30  * 3 -9,660000

1,40 * 0,22 * 2 * 3 1,848000

2,30 * 0,22 * 3 1,518000

RAZEM: 42,904000 m2 42,9

2.1.3 Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne m2 42,90

2.1.4 likwidacja pęknięć - wklejenie siatki  wraz z robotami towarzyszacymi kpl 1

2.1.5 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3mm, ściany, podłoże z tynku
Krotność=0,50 m2 42,90

2.1.6 gruntowanie preparatem wzmacniającym  1-krotnie - Uni grunt

Wyliczenie ilości robót:

49,90 49,900000

42,90 42,900000

RAZEM: 92,800000 m2 92,80

2.1.7 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów m2 49,90

2.1.8 Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

(5,68 + 8,79 ) * 2 * 1,35 39,069000

- 2,30 * 0,58 * 3 -4,002000

0,58 * 0,22 * 2 * 3 0,765600

0,20 * 2 * 1,35 0,540000

- 0,90 * 1,35 -1,215000

RAZEM: 35,157600 m2 35,2

2.1.9 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur wodociągowych i gazowych, Fi do 50˙mm, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

0,60 * 2 * 2 2,400000

3,17 * 2 * 2 12,680000

RAZEM: 15,080000 m 15,1

2.1.10 Zabezpieczenie podłóg folią m2 49,90

2.1.11 demontaż + montaz  obudowy grzejników  nowych element 3
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3 Rozdział 3    POM KUCHNI - WYDAWALNIA  POSIŁKÓW
3.1 ROBOTY REM BUDOWLANE

3.1.1 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2˙m2 szt 2

3.1.2 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

7,20*2,64 19,008000

0,87*0,12 0,104400

-0,90*1,50*3 -4,050000

RAZEM: 15,062400 m2 15,1

3.1.3 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

(7,2 + 2,64 ) * 2 *0,55 10,824000

3,18 3,180000

RAZEM: 14,004000 m2 14,00

3.1.4 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

7,2*2,64 19,008000

0,12*0,90 0,108000

RAZEM: 19,116000 m2 19

3.1.5 Zerwanie posadzki cementowej m2 19

3.1.6 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły m 3

3.1.7 miejscowa naprawa tynków po  skuciu glazury wraz z malowaniem kpl 1

3.1.8 Wywóz  materiałów porozbiórkowych  z utylizacją kW 1

3.1.9 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,00*0,12 0,216000

RAZEM: 0,216000 m3 0,2

3.1.10 Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i 
pianobetonów, tynk c-w., do 2˙m2 m2 4,00

3.1.11 Drzwi z PCV z obróbką obsadzenia,  osadzanie na kotwach m2 2,05

3.1.12 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, 
aparatami z pompą ręczną m2 31

3.1.13 Licowanie ścian płytkami  glazurowymi na  zaprawie klejowej

Wyliczenie ilości robót:

(7,20*2 +2,64)*2,05 34,932000

-0,90*2,05*2 -3,690000

0,30*2,05*2 1,230000

2,00 2,000000

RAZEM: 34,472000 m2 34

3.1.14 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

7,20*2,64 19,008000

RAZEM: 19,008000 m2 19,0

3.1.15 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=2 m2 19

3.1.16 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, uszczelnienie masą Superflex-10 
powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia m2 19

3.1.17 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-I0, uszczelnienie masą Superflex-10 
powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia

Wyliczenie ilości robót:

12,00*0,10 1,200000

RAZEM: 1,200000 m2 1

3.1.18 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Superflex-10, gruntowanie Eurolanem TG2, 
ręcznie m2 19

3.1.19 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda kombinowana m2 19
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

1 Rozdział  1

1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.2 ROBOTY BUDOWLANE

1.3 POSADZKA BALKON

1.4 MONTAŻ DRABINEK GIMNASTYCZNYCH WRAZ Z RENOWACJA

1.5 ROBOTY MALARSKIE

1.6 BALUSTRADY

Rozdział  1

Razem Rozdział  1 netto

2 Rozdział 2   SALA  DYDAKTYCZNA  nr 116

2.1 ROBOTY BUDOWLANE - MALARSKIE

Rozdział 2   SALA  DYDAKTYCZNA  nr 116

Razem Rozdział 2   SALA  DYDAKTYCZNA  nr 116 netto

3 Rozdział 3    POM KUCHNI - WYDAWALNIA  POSIŁKÓW

3.1 ROBOTY REM BUDOWLANE

Rozdział 3    POM KUCHNI - WYDAWALNIA  POSIŁKÓW

Razem Rozdział 3    POM KUCHNI - WYDAWALNIA  POSIŁKÓW netto

Suma elementów kosztorysu

Razem ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE  W BUDYNKU  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOŚCICINIE  netto


