
Przedmiar robót
Remont budynku sali sportowej przy ZSO w Przerośli.

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych
45223220-4 - Roboty zadaszeniowe
45443000-4 - Roboty elewacyjne
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

Kod CPV
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Przedmiar

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1. Remot budynku sali sportowej.
Kod CPV: 45110000-1
1.1. Sala gimnastyczna.
Kod CPV: 45110000-1
1.1.1. Posadzka.
Kod CPV: 45110000-1

1 KNR 4-01 
0816/02

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych nie zniszczonych
Nr ST: ST-B.08.00
 
277,03 m2 277,03

razem m2 277,03
2 KNR 4-01 

0815/08
Wymiana listew przyściennych
Nr ST: ST-B.08.00
 
23,8*2+11,64*2-1,2*2+0,2*4+0,15*12*2 m 72,88

razem m 72,88
3 KNR 2-02 

1111/08
Lakierowanie posadzek i parkietów
Nr ST: ST-B.08.00
 
277,03 m2 277,03

razem m2 277,03
4 Kalkulacja 

indywidualna
Malowanie linii do boisk; siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej o różnych kolorach na ocyklinowanym i lakierowanym 
parkiecie. Powierzchnia sali sportowej 277,03m2.
Nr ST: ST-B.08.00 kpl 1
1.1.2. Ściany.
Kod CPV: 45110000-1

5 KNR 4-01 
0713/01

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
Nr ST: ST-B.09.00
 
- sala gimnastyczna    (23,8*2+11,64*2)*7,52 m2 533,02
- okna    -(2,39*3,48)*8 m2 -66,54
- glefy    (3,48*2+2,39*2)*0,2*8 m2 18,78
- otwory balkonu    -(2,73+2,67+2,62+2,52+2,76+2,5+2,6+2,61)*2,46 m2 -51,68
(2,73+2,67+2,62+2,52+2,76+2,5+2,6+2,61)*0,32 m2 6,72
(2,46*8*2)*0,32 m2 12,6
- drzwi    -2,05*1,2*2 m2 -4,92
(2,05*2+1,2)*0,15*2 m2 1,59

razem m2 449,57
6 KNR 2-02 

0815/04
Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych
Nr ST: ST-B.09.00
 
- sala gimnastyczna    (23,8*2+11,64*2)*7,52 m2 533,02
- okna    -(2,39*3,48)*8 m2 -66,54
- glefy    (3,48*2+2,39*2)*0,2*8 m2 18,78
- otwory balkonu    -(2,73+2,67+2,62+2,52+2,76+2,5+2,6+2,61)*2,46 m2 -51,68
(2,73+2,67+2,62+2,52+2,76+2,5+2,6+2,61)*0,32 m2 6,72
(2,46*8*2)*0,32 m2 12,6
- drzwi    -2,05*1,2*2 m2 -4,92
(2,05*2+1,2)*0,15*2 m2 1,59

razem m2 449,57
7 KNR 4-01 

1204/02
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym. Do 
wysokości 2,20m lamperia malowana   farbą zmywalną lateksową. Odtworzyć na ścianie za pomocą malowania brami (pola 
bramkowe - 2 kpl).
Nr ST: ST-B.13.00
 
- sala gimnastyczna    (23,8*2+11,64*2)*7,52 m2 533,02
- okna    -(2,39*3,48)*8 m2 -66,54
- glefy    (3,48*2+2,39*2)*0,2*8 m2 18,78
- otwory balkonu    -(2,73+2,67+2,62+2,52+2,76+2,5+2,6+2,61)*2,46 m2 -51,68
(2,73+2,67+2,62+2,52+2,76+2,5+2,6+2,61)*0,32 m2 6,72
(2,46*8*2)*0,32 m2 12,6
- drzwi    -2,05*1,2*2 m2 -4,92
(2,05*2+1,2)*0,15*2 m2 1,59

razem m2 449,57
1.1.3. Odnowienie osłon grzejników i drabinek.
Kod CPV: 45110000-1

8 KNR 4-01 
0402/07

Wymiana jednostronnego odeskowania ścian ze sklejki grubości 5mm. Poz. zastępcza - demontaż i montaż drabinek sportowych.
Nr ST: ST-B.13.00

 
- drabinki sportowe    0,91*2,97*25 m2 67,57

razem m2 67,57
9 KNR 4-01 

0402/07
Wymiana jednostronnego odeskowania ścian ze sklejki grubości 5mm. Poz. zastępcza - demontaż i montaż osłon na grzejniki.
Nr ST: ST-B.13.00
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- osłony na grzejniki    11,01*1,02+0,25*1,02*2+11,01*0,25 m2 14,49

razem m2 14,49
10 KNR 4-01 

1211/04
Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
Nr ST: ST-B.13.00
 
- osłony na grzejniki    11,01*1,02+0,25*1,02*2+11,01*0,25 m2 14,49

razem m2 14,49
11 KNR 4-01 

1210/06
Lakierowanie dwukrotne stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,00m2
Nr ST: ST-B.13.00
 
- osłony na grzejniki    11,01*1,02+0,25*1,02*2+11,01*0,25 m2 14,49

razem m2 14,49
1.1.4. Odnowienie krat stalowych.
Kod CPV: 45110000-1

12 KNR 4-01 
1301/09

Wymiana lub uzupełnienie drabin stalowych. Poz zastępcza - demontaż i ponowny montaż krat zabezpieczających
Nr ST: ST-B.13.00
 
2,76*8 m 22,08

razem m 22,08
13 KNR 4-01 

1212/05
Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
Nr ST: ST-B.13.00
 
2,76*2,46*8 m2 54,32

razem m2 54,32
1.1.5. Malowanie grzejników.

14 KNR 4-01 
1212/34

Malowanie dwukrotne farbą olejną  rur wodociągowych i gazowych o średnicy 100-200mm
Nr ST: ST-B.13.00
 
- grzejniki    (4+8)*4*2,4 m 115,2

razem m 115,2
1.1.6. Przewietrzanie sali sportowej.
Kod CPV: 45110000-1

15 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kompletnego mechanizmu przewietrzania do elektrycznego otwierania skrzydła okna 1,1x1,08m, (8 sztuk 
skrzydeł otwieranych niezależnie, każdy oddzielnie z przyciskiem znajdującym się w maskownicy zlokalizowanej w ścianie 
przy drzwiach do sali sportowej). Mechanizm zawiera; siłownik (np. napęd łańcuchowy), moduł przewietrzania (centralka), 
przycisk przewietrzania oraz zasilacz sieciowy, wykonanie okablowania do każdego okna oddzielnie przewodem 3x2,5 (około 
350,0mb) wszystko na 8,0 kpl, i podpięte do rozdzielni głównej. W wycenie ująć wykonanie bruzd i szpachlowanie oraz 
wykucie i osadzenie maskownicy w ścianie na 8 przycisków. Demontaż istniejących mechanizmów (pałąków) i regulacja 
skrzydeł okiennych.
Nr ST: ST-B.14.00 kpl 1
1.1.7. Wymiana okien w szatniach.
Kod CPV: 45110000-1

16 KNR 4-01 
0354/05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
Nr ST: ST-B.10.00
 
- okna 1,2x1,72    (1,2*1,72)*12 m2 24,77
- okna 1,76x2,03    (1,76*2,03)*1 m2 3,57

razem m2 28,34
17 KNR 0-19 

1023/08
Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 1,5m2. Okna o współczynniku przenikania 
ciepła U dla całego okna nie wyższym niż U(max) [W/(m2.K)] =0,9. Wraz z obrobieniem ościeży wewnętrznych i 
zewnętrznych. Wraz z montażem nawiewników okiennych do każdego okna.
Nr ST: ST-B.10.00
 
- okna 1,2x1,22    (1,2*1,22)*12 m2 17,57

razem m2 17,57
18 KNR 0-19 

1023/11
Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2. Okna o współczynniku 
przenikania ciepła U dla całego okna nie wyższym niż U(max) [W/(m2.K)] =0,9. Wraz z obrobieniem ościeży wewnętrznych i 
zewnętrznych. Wraz z montażem nawiewników okiennych.
Nr ST: ST-B.10.00
 
- okna 1,76x1,53    (1,76*1,53)*1 m2 2,69

razem m2 2,69
19 KNR 0-19 

1023/03
Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2. Poz zastępcza - Okna typu fix o współczynniku przenikania 
ciepła U dla całego okna nie wyższym niż U(max) [W/(m2.K)] =0,9. Wraz z obrobieniem ościeży wewnętrznych i zewnętrznych.
Nr ST: ST-B.10.00

 
- okno fix 1,2*0,5    1,2*0,5*12 m2 7,2
- okno fix 1,76*0,5    1,76*0,5*1 m2 0,88

razem m2 8,08
20 NNRNKB 6 

0541/02
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
Nr ST: ST-B.10.00
 
- okna 1,2x1,22    1,2*12*0,3 m2 4,32
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- okna 1,76x1,53    1,76*1*0,3 m2 0,53

razem m2 4,85
1.2. Antresola.
Kod CPV: 45110000-1

21 KNR 4-01 
0713/01

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
Nr ST: ST-B.09.00
 
- ściany    (23,8*3,8)+(23,8*2,86)+(2,86+3,8)/2*2,41*2-1,16*2,06 m2 172,17
- otwory balkonu    -(2,73+2,67+2,62+2,52+2,76+2,5+2,6+2,61)*2,46 m2 -51,68
- skos na antresoli    2,25*23,8 m2 53,55

razem m2 174,04
22 KNR 2-02 

0815/04
Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych
Nr ST: ST-B.09.00
 
- ściany    (23,8*3,8)+(23,8*2,86)+(2,86+3,8)/2*2,41*2-1,16*2,06 m2 172,17
- otwory balkonu    -(2,73+2,67+2,62+2,52+2,76+2,5+2,6+2,61)*2,46 m2 -51,68
- skos na antresoli    2,25*23,8 m2 53,55

razem m2 174,04
23 KNR 4-01 

1204/02
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym. Do 
wysokości 1,60m lamperia malowana farbą zmywalną lateksową.
Nr ST: ST-B.13.00
 
- ściany    (23,8*3,8)+(23,8*2,86)+(2,86+3,8)/2*2,41*2-1,16*2,06 m2 172,17
- otwory balkonu    -(2,73+2,67+2,62+2,52+2,76+2,5+2,6+2,61)*2,46 m2 -51,68
- skos na antresoli    2,25*23,8 m2 53,55

razem m2 174,04
24 KNR 4-01 

0709/05
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w 
jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu
Nr ST: ST-B.09.00
 
4 szt 4

razem szt 4
25 KNR 4-01 

1209/10
Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
Nr ST: ST-B.13.00
 
- drzwi na antresoli    1,16*2,06 m2 2,39

razem m2 2,39


