
2,19 * 3,152,19 * 3,15 2,19 * 3,15 * 20,12 * 3,152,19 * 3,15lustra- 0,80 * 0,801,28 * 2,195,75 *  1,351,27 * 2,63(1,28 +2,19 ) * 2 * 1,10(1,35 + 2,29 )* 2 * 1,00(1,27 + 2,63 ) * 2 * 1,000,90 * 2,053,10 + 0,30 2,19 * 3,15

Data opracowania:

2015-06-04

Przedmiar robót

remont sanitariatu   przy sali gimnastycznej    SSP-G  
ul.  Wejherowska 22

Budowa: roboty rem budowlane

Obiekt lub rodzaj robót: budynek szkolny

Inwestor: Samorzadowa Szkoła Podstawowa w Fościcinie ul. Wejherowska 22
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Jm
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Ilość
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remont sanitariatu   przy sali gimnastycznej    SSP-G  
ul.  Wejherowska 22

1 remont sanitariatu parter

1.1 Rozebranie ścianek, działowych

Wyliczenie ilości robót:

2,19 * 3,15 6,898500

RAZEM: 6,898500 m2 6,9

1.2 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2˙m2 szt 1

1.3 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

2,19 * 3,15 6,898500

RAZEM: 6,898500 m2 6,9

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

Wyliczenie ilości robót:

2,19 * 3,15 * 2 13,797000

0,12 * 3,15 0,378000

RAZEM: 14,175000 m2 14,2

1.5 wywóz  materiałów porozbiórkowych wraz z utylizacja kurs 1

2 roboty wykończeniowe

2.1 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III m2 14,20

2.2 Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii II, (stropy płaskie, belki, podciągi, biegi spoczniki schodowe) na podłożach 
ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 5˙m2 m2 2

2.3 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe preparatem  gruntującym m2 14,20

2.4 Licowanie ścian płytkami  na klej, metoda kombinowana - dekory

Wyliczenie ilości robót:

2,19 * 3,15 6,898500

lustra - 0,80 * 0,80 -0,640000

RAZEM: 6,258500 m2 6,3

2.5 ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 5

2.6 przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 2

2.7 Przygotowanie podłoża  gruntowanie preparatem wzmacniającym

Wyliczenie ilości robót:

1,28 * 2,19 2,803200

5,75 *  1,35 7,762500

1,27 * 2,63 3,340100

RAZEM: 13,905800 m2 14

2.8 Przygotowanie podłoża  gruntowanie preparatem wzmacniającym

Wyliczenie ilości robót:

(1,28 +2,19 ) * 2 * 1,10 7,634000

(1,35 + 2,29 )* 2 * 1,00 7,280000

(1,27 + 2,63 ) * 2 * 1,00 7,800000

RAZEM: 22,714000 m2 22,7

2.9 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów m2 14

2.10 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian m2 22,70

2.11 Ościeżnice drzwiowe szt 1

2.12 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe z małą szybą  zesp

Wyliczenie ilości robót:

0,90 * 2,05 1,845000

RAZEM: 1,845000 m2 1,85

2.13 lustro z elem szlifu  na krawędziach o  wym 0.80 * 0.80   - klejone do sciany szt 1

2.14 montaż listew  progowch szt 1

2.15 Zabezpieczenie podłóg folią m2 14

2.16 likwidacja fetoru z pionu kanalizacyjnego  wraz z robotami towarzyszącymi - udrożnienie systemu    kanalizacyjnego kpl 1

3 Remont pom sanitarnego- roboty demontażowe

3.1 Demontaż umywalki kpl 1

3.2 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 1

3.3 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi˙50-80˙mm szt 1

3.4 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙50-100˙mm m 3,30

3.5 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi˙15-20˙mm m 3

4 roboty montażowe

4.1 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem  mosięznym szt 1

4.2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa  Dn 15˙mm ścienna szt 1
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4.3 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙15˙mm z końcówka do węża szt 1

4.4 Podejście dopływowe, (do wody zimnej lub ciepłej, Fi˙15˙mm), do baterii na obrzeżu urządzenia, podejście i kołki nr 
kat.4471 szt 1

4.5 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, klejone, Fi˙110˙mm szt 1

4.6 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm szt 1

4.7 Rurociągi miedziane lutowane, układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych, połaczenie 
elementów kapilarne, lutem miękkim, rurociąg Fi˙15x1,0˙mm m 3

4.8 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm m 1

4.9 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,10 + 0,30 3,400000

RAZEM: 3,400000 m 3,4

4.10 szafki i Drzwiczki  stalowe do zaworów szt 1

4.11 Zawór przelotowy skośny c.o.ocynkowany, Fi˙15˙mm szt 2

4.12 Przebicie otworów  ew stropach ceramicznych szt 2

4.13 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1/2 cegły szt 2

4.14 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły m 3

4.15 Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 1/4x1/2 cegły m 3

4.16 Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "YTONG", grubość 
11,5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,19 * 3,15 6,898500

RAZEM: 6,898500 m2 6,9

4.17 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratek wentylacyjnych szt 1

4.18 szafki i Drzwiczki  stalowe do zaworów szt 1

4.19 Montaz rewizji szt 1

4.20 próba szczelności instalacji wodociągowej o średnicy do 65 mm próba 1

4.21 zład wody + napełnienie po robotach remontowych element 1

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

remont sanitariatu   przy sali gimnastycznej    SSP-G  
ul.  Wejherowska 22

1 remont sanitariatu parter

2 roboty wykończeniowe

3 Remont pom sanitarnego- roboty demontażowe

4 roboty montażowe

Suma elementów kosztorysu

Razem remont sanitariatu   przy sali gimnastycznej    SSP-G  
ul.  Wejherowska 22 netto


