
ZS im Marii Skł Curie Przedmiar remont sali  gimnastycznej  z wymianą drzwi zapleczy III

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Sala gimnastyczna  ZS im Skłod - Curie

1 45000000-7 Roboty malarskie sufitów i ścian 
1

d.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

20.73*10.12 m2 209.788

RAZEM 209.788

2
d.1

KNR 2-02
1611-06 z.sz.
2.12. 9918 

Rusztowania ramowe wielokolumnowe wysokości do 5m (sufit skośny max wyso-
kość 6,20m)

m2

20.73*10.12 m2 209.788

RAZEM 209.788

3
d.1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:8,9)

4
d.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien ( i luxwerów)  i drzwi folią polietylenowa na czas prowadzenia remontu m2

2.66*4.10*7 + 2.70*0.91*7 m2 93.541
1.63*2.06*2 m2 6.716
 

RAZEM 100.257

5
d.1

KNR 4-02
0521-05

Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o śr. 65 mm ; dwurowego o długości
8,60mx2 - szt.2 z usunięciem haków wsporników

m

8.60*2*2 m 34.400

RAZEM 34.400

6
d.1

KNR 4-02
0507-01

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm- rury
pionowe i poziome zasilające grzejniki rurowe (pozostają zawory kulowe przy podło-
dze) z wkręceniem 4 szt   korków w zawory

m

2.80*2*2 + 2.40*2*2 m 20.800

RAZEM 20.800

7
d.1

KNR 4-01
0322-02

Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach 14x18  - kratki bez zaluzji metalowe
nierdzewne lub aluminiowe odlewane (kratki nawiewne dół ściany odporne na ude-
rzenie piłką)

szt.

<wywiew> 2 +<nawiew dół> 2*3 szt. 8.000

RAZEM 8.000

8
d.1

KNR 4-01
1204-08 z.sz.
2.2 9912-01 

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych
tynków sufitów ( podciągi i żebra płyt dachowych)polegające na zmyciu
powierzchni, skrobaniem odparzonych farb,  poszpachlowaniem nierówności - pra-
ca na wysokości ( h sufitu max- 6,20m)
Krotność = 1.8

m2

poz.9 m2 209.788

RAZEM 209.788

9
d.1

KNR 4-01
1204-01 z.sz.
2.2 9912-01 

Dwukrotne malowanie z zagruntowaniem  farbami emulsyjnymi - akrylowymi zmy-
walnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (płyty korytkowe z podciagami) - pra-
ca na wysokości  (h sufitu max -6.20 m)
Krotność = 1.8

m2

20.73*10.12 m2 209.788

RAZEM 209.788

10
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi - akrylowymi zmy-
walnymi starych tynków (powłok malarskich) polegających na zmyciu   z poszpach-
lowaniem  drobnych nierówności i uzupełnieniem tynków po zdemontowanych
wspornikach kołkach rozporowych

m2

20.73*6.20 - 1.63*2.06*2 + ((2.06+2.06+1.63)*0.18*2) m2 123.880
10.12*(6.20+5.70)*0.5*2 m2 120.428
20.73*5.70 - (2.66*4.10*7)+ ((4.10+4.10+2.66)*0.33*7)+ (1.10*0.25*2*7) m2 70.756
 

RAZEM 315.064

11
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie z zagruntowaniem farbami emulsyjnymi - akrylowymi zmy-
walnymi  starych tynków wewnętrznych ścian

m2

poz.10 m2 315.064

RAZEM 315.064

12
d.1

KNR-W 4-01
0808-06 ana-
logia

Ocyklinowanie (zeszlifowanie)  tarczą diamentową  parapetów z lastrico  z zapusz-
czeniem olejem lnianym i zapastowaniem

m2

2.60*0.40*7 m2 7.280

RAZEM 7.280

13
d.1

KNR 4-01
1212-18

Jednokrotne malowanie farbą olejną półmat grzejników radiatorowych m2

0.13*0.60*2*30*7 m2 32.760

RAZEM 32.760

14
d.1

KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do
50 mm

m

1.60*2+ 1.0*4 m 7.200

RAZEM 7.200

15
d.1

KNR 4-01
1212-04

Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad prostych - osłony grzejników m2

2.60*0.95*7 m2 17.290

RAZEM 17.290
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16
d.1

KNR 4-01
1208-01 ana-
logia

Wykonanie lamperii poprzez jednokrotne lakierowanie z gruntowaniem lakierem
wodnym bezbarwnym  tynków gipsowych malowanych emulsja kolorową    np lakier
bezbarwny do ścian "Monowar PU" lub równorzędny

m2

 (10.10+ 20.73+10.10)*1.90+0.35*1.90*6 m2 81.757

RAZEM 81.757

17
d.1

KNR 2-02
1210-03 ana-
logia

Demontaż i ponowny montaż drabinek gimnastecznych ( podwójna 1,75x2,90) ze
zmianą lokalizacji (na ścianę wschodnią) przy zastosowaniu nowych kołków rozpo-
rowych ze śrubami min  fi 10mm i  haków

m2

1.75*2.90 *8   m2 40.600

RAZEM 40.600

18
d.1

KNR-W 4-01
1210-09

Lakierowanie obustronne lakierem akrylowym  z zagruntowaniem drabinek gimna-
tycznych (podwójna 2,90x1,75)
Krotność = 2

m2

2.90*1.75*8 m2 40.600

RAZEM 40.600

19
d.1

KNR 2-02
1210-03 ana-
logia

Demontaż i ponowny montaż krat osłonowych grzejników - osłony okien  przy uży-
ciu i wymianie śrub - haków
Krotność = 0.2

m2

0.80* 2.50 *7 + 1.80*1.70 * 2 m2 20.120

RAZEM 20.120

20
d.1

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i drzwi m2

2.60*4.10*7 + 1.63*2.06*2 m2 81.336

RAZEM 81.336

2 45000000-7 Renowacja posadzek z deszczułek

21
d.2

KNR-W 4-01
0816-03

Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8 m2
malowanych  lakierem hemoutwardzalnym i farbami łącznie z cokłami z desek. Po
wstepnym szlifowaniu ubytki uzupełnić szpachlówką do drewna.

m2

20.73*10.12 +1.63*0.18*2+2.66*0.25*7+((20.73+10.12)*2)*0.12 m2 222.433

RAZEM 222.433

22
d.2

KNR-W 4-01
0815-03 ana-
logia

Wymiana  cwierćwałków  przy cokołowych 2x2 cm z drewna liściastego (jak po-
sadzka) w odcinkach prostych

m

20.73*2+10.12*2+0.25*2*7 m 65.200

RAZEM 65.200

23
d.2

NNRNKB 202
1135-04

(z.VIII)  - Lakierowanie 3-krotne  posadzek łącznie z cokołami i ćwierćwałkami  la-
kier akrylowy półmat (posiadający właściwości antypoślizgowe)

m2

(20.73+0.12+0.25)*(10.12+0.12) m2 216.064

RAZEM 216.064

24
d.2

KNR-W 4-01
1218-02 ana-
logia

Malowanie pasków konturowych linii boisk  na posadzce z deszczułek o szer. do 5
cm  lakierami akrylowymi linii boisk siatkówki - biały ; koszykówki żółty (bezpośred-
nio na surowe deszczółki lub po 1 warstwie lakieru bezbarwnego)

m

20*4+ 10*10 m 180.000

RAZEM 180.000

3 45000000-7 Urządzenia sportowe 

25
d.3

 cena rynko-
wa

Wymiana siatki (piłkochwytów) osłonowej okien z polipropylelenu gr.3mm o ocz-
kach 5x5cm na istniejących hakach i linkach naciągowych.

m2

20.50 * 4.50 m2 92.250

RAZEM 92.250

26
d.3

KNR 2-23
0310-04 ana-
logia

Montaż systemowych nowych zestawów tablic do gry w piłkę koszykówkę;   kons-
trukcja wsporcza metalowa składana na ścianę, tarcza prostokątna z pleksi o wym
180x105 z osłoną dolną, z wymalowanymi obrysami.Obręcz wrzutową - uchylna
sprężynowa od spodu siatka tkana ze sznurka; Mocowanie do ściany za pomocą
stalowych kołków rozporowych o średnicy min.10mm.              Demontaż istnieja-
cych tablic   drewnianyc wraz  z konstrukcją stalową Rx 1,4

kpl

1+1 kpl 2.000

RAZEM 2.000

4 45000000-7 Osłony przeciwsłoneczne okien

27
d.4

KNR 2-02
1407-01 ana-
logia

Naklejenie folii matowej przeciwsłonecznej na szyby świetlików z zewnątrz po stro-
nie wschodniej  wraz ze zdemontowaniem istniejącej zużytej folii - powierzchnia
szyby do 1 m2

m2

0.85*0.90*3*4 m2 9.180

RAZEM 9.180

28
d.4

wycena indy-
widualna 

Montaż kompletnych osłon - wetricali przeciwsłonecznych w wnekach okiennych za-
chodnich  sali gimnastycznej. Wneka o wymiarach szer 2,60 x wysokość 4,10m głę-
bokość ok 30cm.   Osłona- werticale  z tkaniny  impregnowanej jasnej na wsporniku
profilu  metalowym z funkcją zsuwania jednostronnego i obracania o min 90 stopni
sterowanych ręcznie z poziomu parapetu. Kolor szczegóły - do ustalenia z Inwesto-
rem.

kpl.

7 kpl. 7.000

RAZEM 7.000

5 45000000-7 Drzwi do zapleczy sali gimnastycznej 

29
d.5

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.10*2.60 +1.10*2.10 m2 5.170

RAZEM 5.170
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30
d.5

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

3+2+1+1 szt. 7.000

RAZEM 7.000

31
d.5

KNR 4-01
0329-03

Wykucie - poszerzenie  otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na za-
prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dlaotworów drzwiowych - wymienia-
nych

m3

(2.10*0.20*0.25*2)+(2.10*0.15*0.20*2*7)+(2.60*0.20*0.20*2) m3 1.300

RAZEM 1.300

32
d.5

NNRNKB 202
1026-06

Drzwi aluminiowe (sala 9a) zimne jedno skrzydłowe z ościeżnicą  o wymiarach w
świetle min90x 200 cm  (wymiar zewnetrzny ca' 107x255) lewe, ze świetlikiem -
skrzydłem rozwierno - uchylnym ; całość  z kształtowników aluminiowych w kolorze
białym,  zamek - klamka, klucze  zapadkowe (yale) - 3 szt ; - dół panel, góra i świet-
lik szyba bezpieczna przezroczysta (sala 9a)

m2

1.07*2.55 m2 2.729

RAZEM 2.729

33
d.5

NNRNKB 202
1026-06

Drzwi aluminiowe  zimne jedno skrzydłowe z ościeżnicą  o wymiarach w świetle
min90x 200 cm  (wymiar zewnetrzny ca' 107x207) prawe,  z kształtowników alumi-
niowych w kolorze białym, zamek - klamka, klucze zapadkowe yale - 3 szt ; - dół
panel, góra szyba bezpieczna przezroczysta (korytarz zaplecza sali gimnastycznej)

m2

1.07*2.07 m2 2.215

RAZEM 2.215

34
d.5

KNR 2-02
1015-06

Skrzydła drzwiowe drewnopochodne  lakierowane z oscieznicami regulowanymi ob-
łogowymi dół kratka nawiewowa lub rozety lub podcięcie ( pow.0,022m2 napływu
powietrza) zamek  zapadkowy (yale) w w.c. od wewnątrz gałka; podane  wymiary w
swietle ościeżnicy.

m2

0.80*2.00*7 m2 11.200

RAZEM 11.200

35
d.5

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej
na ościeżach szerokości do 15 cm po wymianie drzwi z uzupełnieniem tynku mozai-
kowego (jak wysokość lamperii) cokołu z płytek gres (10cm) i malowania

m

(2.10*2*2)+(2.10*2*7)+(2.60*2*2) m 48.200

RAZEM 48.200

36
d.5

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

2 m3 2.000

RAZEM 2.000

37
d.5

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 5

m3

2 m3 2.000

RAZEM 2.000
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