
 
 

Przedmiar robót
 

BudowlanaRodzaj robót (branża):

  

Remont podłogi małej sali gimnastycznejInwestycja

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 

Roboty budowlane 

  

ul. Mariana Różańskiego 14aAdres:

44-200 Rybnik 

  

45212222-8 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi

45432113-9 - Kładzenie parkietu

45432114-6 - Roboty w zakresie podłóg drewnianych

Kody CPV:

  

Miasto RybnikInwestor:

ul. Bolesława Chrobrego 2 

44-200 Rybnik 

  

 Wykonawca:

  

  

  

  

 Sporządził:

 Sprawdził:

maj 2021r.Data opracowania:

  

     

     

     

 Wykonawca Inwestor 
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Remont posadzki - roboty zasadnicze1

169,100m2Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów - rozebranie parkietu z

listwami przysciennymi

KNR 4-01

0816-0600

1.1

169,100m217,80*9,50

169,100m2Rozebranie podłóg drewnianych ślepychKNR 4-04

0405-0100

1.2

169,100m2$1.1

537,800mRozebranie legarów: ułożonych krzyżowo, krwędzaki 10 /10cmKNR 4-04

0405-0400

1.3

195,800m11*17,80

342,000m36*9,50

13,833m2Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki wraz z kosztami ich składowaniakal. ind.1.4

8,455m2$1.1*0,05

5,378m2537,8*0,10*0,10

169,100m2Wyczyszczenie i odkurzenie podłożakal. ind.1.5

169,100m2$1.1

182,750m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja

pozioma podposadzkowa; folia gr. 0,5 mm; izolacja pozioma podposadzkowa; 

połączenie pasów folii klejone taśmą dwustronną

KNR 2-02

0607-0100

1.6

169,100m2$1.1

13,650m22*(17,80+9,50)*0,25

169,100m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny mineralnej gr 5 cm z płyt

układanych na sucho.Jedna warstwa.

KNR 2-02

0613-0300

1.7

169,100m2$1.1

169,100m2Podłoga sportowa kompletna - powierzchnia elastyczna z nawierzchnią

parkietową  w systemie typ SPORT + podwójnie lagarowana na podłożu

elastycznym

kal. ind.1.8

169,100m2$1.1

1,000kpl.Demontaż, oczyszczenie, konserwacja i ponowny montaż zainstalowanych w

posadzce  zaczepów do urzadzeń  sportowych - 3 gniazda do sadzenia słupków

do siatkówki

kal. ind.1.9

1,000kpl.1

56,400mPodłogi z desek oraz posadzki z deszczułek i parkietu. CokółKNNR 2

1205-0700

1.10

56,400m2*(17,80+(9,50+0,90))

185,120m2Ocyklinowanie posadzek z deszczułek nowychKNR 4-01

0816-0100

1.11

169,100m2$1.1

16,020m217,80*0,90deski obudowy

kanału kanał

185,120m2Lakierowanie posadzek i parkietów; Analogia; warstwa lakieru podkładowego

Krotność=0,30

KNNR 2

1205-0800

1.12

185,120m2$1.11

185,120m2Lakierowanie posadzek i parkietów (3 krotne); lakier do posadzek sportowych,

antypożlizgowy

KNNR 2

1205-0800

1.13

185,120m2$1.12

1,000kpl.Malowanie linii boiskkal. ind.1.14

1,000kpl.1

Roboty posadzkowe - roboty uzupełniające2

112,800m2Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z

dwukrotnym szpachlowaniem (naprawa powłok malarskich po robotach

posadzkowych,, wys. 2,0 m)

KNR 4-01

1206-0500

2.1

112,800m22*(17,80+(9,50+0,90))*2,00

225,600m2Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

(sfalowań)

KNR 4-01

1204-0800

2.2

225,600m2$2.1/2,00*4,00

225,600m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścianKNR 4-01

1204-0200

2.3

225,600m2$2.2

225,600m2Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa)NNRNKB 2-02U

1134-0101

2.4

225,600m2$2.3

4,000szt.Rusztowania ramowe warszawskie, przesuwne o wysokości kolumny do 4 m.KNR 2-02

1612-0500

2.5

4,000szt.4
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

17,800mAnalogia - wymiana uszkodzonych elementów obudów grzejnikówKNR 4-01

0411-0100

2.6

17,800m17,80

1,000kpl.Demontaż i ponowny montaż drabinek (8 szt o wymiarach 1,80 x 3,00m oraz

obudów grzejnikowych 17,80m x 0,50m)

kal. ind.2.7

1,000kpl.1

1,000kpl.Demontaż i ponowny montaż grzejników 6 szt.kal. ind.2.8

1,000kpl.1

43,120szt.Jednokrotne lakierowanie emalią olejowo-żywiczną stolarki okiennej o

powierzchni do 0,5 m2; Analogia  - drabinki gimnastyczne i drewniane obudowy

grzejników c.o.

KNR 4-01

1210-0100

2.9

36,000szt.8*1,50*3,00

7,120szt.17,80*0,40

14,240m2Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych

szpachlowanych jednokrotnie; parapet wewnętrzny

KNR 4-01

1212-0200

2.10

14,240m217,80*0,80

20,000mDwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do

100 mm farbą ftalową nawierzchniową

KNR 4-01

1212-3101

2.11

20,000m20

2,000szt.Dopasowanie skrzydeł drzwiowych (drzwi dwuskrzydłowe) wraz z montażem

listew aluminiowch w drzwiach

kal. ind.2.12

2,000szt.2
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