
                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : BIB-BIB-LAZI            KOBRA wer. 11

         PRZEDMIAR ROBÓT

                     Wymiana drzwi wewnętrznych oraz dostosowanie  łazienki dla niepełnosprawnych

Inwestor :  Uniwersytet Mikołaja Kopernika



                     SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : BIB-BIB-LAZI            KOBRA wer. 11

                      Wymiana drzwi wewnętrznych oraz dostosowanie  łazienki dla niepełnosprawnych 

      SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
Data: 2017-08-17

Lp. Kod CPV Opis działu

1 Wymiana stolarki drzwiowej - korytarze

2 Dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych

3 Udroznienie wentylacji dygestorium

4 Zlewozmywak w pomieszczeniu sekretariatu

- - -    Koniec wydruku    - - - 
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Data: 2017-08-17

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Wymiana stolarki drzwiowej - korytarze

1 Pozycja 19,078

Wymiana stolarki drzwiowej  ( 4 szt ) . Drzwi dwuskrzydłowe  aluminiowe , profil zimny , elektromagnes z
podłaczeniem do istniejacego systemu otwierania drzwi kodem - 3 kpl

1.90 * 2.40 = 4,560

1.95 * 2.45 = 4,778

1.90 * 2.60 = 4,940

2.00 * 2.40 = 4,800

Razem   =   19,078

2 KNR 019-0931-11-00 IGM Warszawa 1,235 m2

Wymiana witryn drewnianych na witryny aluminiowe profil zimny - witryna przy drzwiach
0.65 * 1.90 = 1,235

Razem   =   1,235 m2

3 Pozycja 1,000 kpl

Mechanizm otwierania drzwi siłownikami sterowanymi  poprzez centralkę

4 KNR 401-1204-02-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 32,000 m2

Malowanie dwukrotne starych tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną: winacetową kolorową
2.50 * 0.80 * 16 = 32,000

Razem   =   32,000 m2

2 Dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych

5 KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,700 m2

Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2
(5.75 + 2.55) * 2 * 0.50 = 8,300

2.55 * 0.50 * 2 = 2,550

8.30 + 2.55 = 10,850

Razem   =   21,700 m2

6 KNR 401-1204-02-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,700 m2

Malowanie dwukrotne starych tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną: akrylową białą
21.70 = 21,700

Razem   =   21,700 m2

7 KNNR 002-1103-02-03 MRRiB 5,330 m2

Wymiana skrzydeł drzwiowych do kabin sanitarnych - skrzydła drzwiowe wewnętrzne oszklone, fabrycznie
wykończone płytowo-płycinowe okleinowane , wraz z okuciami -  2 szt "80",  , 1 szt "100 " wewnątrzlokalowe

0.80 * 2.05 * 2 = 3,280

2.05 = 2,050

Razem   =   5,330 m2

8 Pozycja 2,000 kpl

Dostosowanie muszli dla niepełnosprawnych poprzez zakup i zamontowanie nakładki sedesowej na muszle do
uzyskania wumaganej wysokosci w przediale 45-50 cm

9 Pozycja 1,000 kpl

Zakup i montaż  : przewijak poziomy dla niemowlat mocowany  do ściany na stałe, kolor biały , wykonany z
polietylenu ,  obciążenie 90 kg  , wymiar przewijaka otwartego : wys 513 mm , dł 872 mm , głębokośc 510 mm .
Wymiary przewijaka zamkniętego  : wysokośc 102 mm , dł 872 mm , gł 510 mm , waga przewijaka 7 kg ,
Dodatkowe funkcje : zintegrowane pojemniki na ręczniki , uchwyt na torbę , otwieranie teleskopowe

10 KNNR 002-1301-02-00 2,000 kpl

Pochwyty stalowe na wspornikach , składany ( podnoszony )  wykonany z stali nierdzewnej , przykrecany do
sciany przy muszli ustępowej  dla obsługi osób niepełnosprawnych

11 KNR 401-0354-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 1 m2 do 2 m2 - dla drzwi wejsciowych
do łazienek

12 KNNR 005-0721-03-00 MRRiB 5,000 m

Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, na głębokość: 5 cm poszerzenie otworu drzwiowego

13 KNNR 005-0721-04-00 MRRiB 125,000 m

Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, na głębokość: następny 1 cm
Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 25,00000    ( 5,000 m * 25,00000 =   125,000 m )
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2.  Dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych

Data: 2017-08-17

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

14 KNR 401-0211-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,200 m2

Skucie nierówności betonu, przy głębokości skucia: ponad 1 cm do 5 cm na ścianach lub podłogach
0.30 * 2.00 * 2 = 1,200

Razem   =   1,200 m2

15 KNR 019-1023-12-00 IGM Warszawa 3,800 m2

Montaż drzwi  wejsciowych do łazienki damskiej i meskiej , pełnych okleinowanych  wraz z okuciami i
samozamykaczem  , oscieznica stalowa malowana w kolorystyce skrzydła , drzwi " 90 "

16 KNNR 003-0608-02-10 MRRiB 4,500 m2

Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej, na gotowym i wyrównanym podłożu, z ospoinowaniem, przy
zastosowaniu płytek: ceramicznych glazurowanych - UZUPEŁNIENIE PŁYTEK NA SCIANACH PO
POSZERZENIU DRZWI

3 Udroznienie wentylacji dygestorium

17 KNR 401-0519-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 m2

Drobna naprawa pokrycia papowego polegająca na umocowaniu odstającej papy i zakitowaniu uszkodzeń

18 KNR 401-0531-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,300 m2

Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itp., w dachu krytym dachówkami
holenderkami lub płytami falistymi azbestowo-cementowymi: blachą ocynkowaną

19 KNNR 003-0503-04-00 MRRiB 2,500 m2

Obróbki dachowe wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem podłoża betonowego, z papy zgrzewalnej:
grub.4,7 mm

20 Pozycja 1,000

Wymiana wentylatora dachowego

4 Zlewozmywak w pomieszczeniu sekretariatu

21 KNR 202-1021-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,420 m2

Szafy wnękowe typowe z pawlaczami: dwudrzwiowe o szerokości 120 cm

22 KNS 901-5222-22-11 ORGBUD-SERWIS Poznań 1,000 kpl

Montaż zlewozmywaka stalowego, łącznie z odcinkami rur stal.ocynk. 15 mm - 4,0 m i PVC 50 mm - 2,0 m,
podejściami dopływowym i odpływowym oraz baterią: stojącą tradycyjną

23 KNNR 002-1702-03-02 MRRiB 4,500 m2

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych o szerokości 50 mm, z pokryciem
jednostronnym, jednowarstwowe, z płyt zwykłych o grubości 12,5 mm

24 KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 27,000 m2

Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2

25 KNR 401-1204-02-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 m2

Malowanie dwukrotne starych tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną: akrylową białą

26 KNR 401-1204-05-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 m2

Malowanie jednokrotne starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną: akrylową białą

27 Pozycja 1,000 kpl

Wykonanie przyłaczy inst wod-kan , elektr

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


