
Przedmiar  ZS Skł Curie -remont korytarza I piętro budynek główny

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

ZS im Skłod - Curie bud główny  korytarz I piętro 02.21

1 45000000-7 Korytarz I pietro ZS im M Skł Curie bud główny-  malowanie + tynk mozaikowy
1

d.1
KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien i drzwi  folią polietylenową grubą m2

<okna> (2.45*2.15)*9 + <parapety> 2.50*0.30*9 m2 54.158
<drzwi> 0.92*2.08*10 +1.02*2.08*6 +<skrzynki hydrant> 1.20*1.20*2 +<osłona
grzej> 1.46*0.92

m2 36.089

 

RAZEM 90.247

2
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg korytarza folią polietylenową grubą m2

poz.12 m2 227.809

RAZEM 227.809

3
d.1

KNR-W 2-02
1210-02

Demontaż i ponowny montaż- osłony grzejnikowe z blachy aluminiowej rastrowe
Krotność = 0.4

m2

2.30*0.65 * 8 m2 11.960

RAZEM 11.960

4
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
zeskrobanie odparzonych farb i poszpachlowaniem nierówności, usunięciem zbęd-
nych wsporników, haków, kołków rozporowych  itp.

m2

poz.12 m2 227.809
poz.13 m2 221.473

RAZEM 449.282

5
d.1

KNR 4-01
0701-02 ana-
logia

Skucie całkowite wierzchniej warstwy tynków cementowo - wapiennych  z powłoka-
mi malowania olejnego z usunięciem gruzu (przygotowanie pod tynk mozaikowy)

m2

poz.14 m2 132.785
 
 

RAZEM 132.785

6
d.1

KNR-W 2-02
0921-01 ana-
logia

Wypełnienie dylatacji pionowej ścian po obu stronach korytarza przy I klatce scho-
dowej: pianką poliuretanową i wierzchniej warstwy pianogumą

m

3.18*2 +5.75 m 12.110

RAZEM 12.110

7
d.1

KNR-W 4-01
0420-03 ana-
logia

OSŁONA DYLATACJI; - rozebranie deskowania z paneli i płyty GK osłony dylatacji
pionowej, z zabudową nową płyta OSB gr.10mm o szerokości do  40cm  mocowa-
nej jednostronnie do ściany (druga pozostaje nie mocowana - ślizg) dolna część
tynk mozajkowy, górna część  szpachlowana i malowana farbą emilsyjną
Krotność = 1.4

m2

2.90*0.40+ 2.90*1.20 m2 4.640

RAZEM 4.640

8
d.1

KNNR 8
0406-01 ana-
logia

Wymiana wsporników cybantowych -  uchwytów rur stalowych spawanych  pionów
c.o. 20mm.

szt.

2*3 szt. 6.000

RAZEM 6.000

9
d.1

NNRNKB 202
2608-08 ana-
logia

Montaż narożników wypukłych z kątownika aluminiowego wtopionych w zaprawę
klejową i  gipsową (+ glify)

m

( 2.95*2*9)+(2.02*12) m 77.340
 

RAZEM 77.340

10
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej 14x14 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

11
d.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabryko-
wanych i betonów wylewanych -  glify okien góra

m2

(1.35+2.45+1.35)*0.19*9 m2 8.807

RAZEM 8.807

12
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z
zagruntowaniem

m2

5.75*3.60+2.80*0.30+18.30*2.72+21.30*5.68+2.75*1.55+<podciąg> 5.68*0.40*2+
2.75*0.30*2 +9.11* 2.75

m2 227.809

RAZEM 227.809

13
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
zagruntowaniem w kolorze półpełnym do ustalenia z inwestorem

m2

(3.0*3+3.60)*1.57 - (0.92*0.47*3) + (18.30*2)*1.57 - (0.90*0.46*6) +(23.96+9.11+
2.8+9.11 +21.28*3.07)*1.57-<drzwi> (1.02*0.48*5) - (0.96*0.46*4) - <okna>(2.45*
1.35*9) +<glify okienne>(1.35+2.45+1.35)*0.19*9

m2 221.473

RAZEM 221.473

14
d.1

KNR-W 2-02
2601-05 ana-
logia

TYNK MOZAIKOWY wys: h - 1,50m: zgruntowanie unigruntem podłoża starego tyn-
ku, nałożenie masy klejowo- cementowej z wzmocnieniem siatką polipropylenową o
średniej grubości warstwy 5mm,  zeszlfowanie papierem ściernym,  zagruntowanie
podłoża i nałożenie cienkowarstwowego tynku mozaikowego (uziarnienie 1,5mm).
Kolor do ustalenia z inwestorem.

m2
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(3.0+3.60+3.0+3.60+18.30*2)*1.50 - (2.45*0.80)+(1.50*0.19*2) - < drzwi>-(1.01*
1.50*2) - (0.92*1.50*2) - (0.88*1.50*5)

m2 66.980

((33.06+2.80+9.11)*1.50) - <drzwi> (1.01*1.50*5) - (0.96*1.50*4) m2 54.120
(21.28+3.07)*1.50 + <glify> (0.19*1.50*8*2) - <okna i tła za grzejnikami>(2.45*1.50*
8)

m2 11.685

RAZEM 132.785

15
d.1

KNR 4-01
1212-31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur m

3.18*2*3 +0.50*4*3 m 25.080

RAZEM 25.080

2 45000000-7 wywóz gruzu 

16
d.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu i innych materiaów z rozbiórki spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.14 * 0.015 m3 1.992
poz.7*0.02 m3 0.093
10*(2.50*0.25*0.03) m3 0.188
 

RAZEM 2.273

17
d.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy
następny 4 km
Krotność = 4

m3

poz.16 m3 2.273

RAZEM 2.273
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