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Nr Opis

Jm

Ilość

1 Rozbiórki
1.1 Wykonanie rozbiórki elementów przebudowanych wraz z wywiezieniem na legalne składowisko odpadów

kpl

1,00

m2

150,45

m2

7,61

m2

3,32

m2

11,76

m2

6,04

m2

941,83

m²

1.281,65

m²

1.281,65

3.1 Zakup, dostarczenie oraz montaż bramy rolowanej o wym. 4900X5000mm wraz z napędem

szt

1,00

3.2 Zakup, dostarczenie oraz montaż bramy rolowanej o wym. 4850X4900mm wraz z napędem

szt

1,00

3.3 Zakup, dostarczenie oraz montaż kurtyny p/pożarowej EI60 o wym. 4980X5000mm wraz z napędem

szt

1,00

3.4 Zakup, dostarczenie oraz montaż kurtyny p/pożarowej EI60 o wym. 4930X4900mm wraz z napędem

szt

1,00

3.5 Zakup, dostarczenie oraz montaż stolarki drzwiowej - D1 wym. 900x2100mm (szczegóły wg. zestawienia stolarki)

szt

3,00

2 Ściany murowane , systemy suchej zabudowy , Malowanie
2.1 Murowanie ścian działowych gr 12cm z bloczków wapienno - piaskowych
32,35+7,98+1,42+26,88+13,44+14,96+4,15+7,69 = 108,87
2,77x5,70 = 15,79
2,84x2,04 = 5,79
2,84x1,93 = 5,48
2,89x1,83 = 5,29
2,84x1,80 = 5,11
2,66x1,55 = 4,12
2.2 Ściana instalacyjna z okładziną dwustronną płytami gipsowo-kartonowymi na szkielecie metalowym podwójnym, z
wypełnieniem wełną mineralną, z pokryciem dwukrotnym
1,30x1,92 = 2,50
1,30x2,13 = 2,77
1,30x1,80 = 2,34
2.3 Obudowy szybów instalacyjnych na szkielecie metalowym pojedynczym na profilu CW 50 z okładziną jednostronną
płytami gipsowo-kartonowymi, z wypełnieniem wełną mineralną, z pokryciem dwukrotnym
0,40x2,80 = 1,12
0,30x2,80 = 0,84
0,38x1,80 = 0,68
0,38x1,80 = 0,68
2.4 Ściana szkieletowa grubości 100mm z płyt 12,5mm z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami
gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypełnieniem wełną mineralną
1,96x3,00x2 = 11,76
2.5 Ściana szkieletowa grubości 12,5mm z płyt 12,5mm z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami
gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypełnieniem wełną mineralną
1,96x3,08 = 6,04
2.6 Okładzina ścienna w systemie z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki)
3,21x32,64 = 104,77
2,83x16,14 = 45,68
2,83x10,25 = 29,01
2,83x26,68 = 75,50
2,83x26,64 = 75,39
2,83x13,22 = 37,41
2,83x13,22 = 37,41
2,83x13,18 = 37,30
2,83x11,02 = 31,19
2,83x5,84 = 16,53
2,83x15,15 = 42,87
2,83x15,14 = 42,85
2,83x12,12 = 34,30
2,83x5,16 = 14,60
2,83x23,21 = 65,68
2,83x26,42 = 74,77
2,83x15,85 = 44,86
2,83x13,59 = 38,46
2,83x14,90 = 42,17
2,83x7,31 = 20,69
2,83x10,74 = 30,39
2.7 Przygotowanie powierzchni oraz wykonanie gładzi na ścianach
150,45x2+3,32+11,76x2+6,04x2+941,83 = 1.281,65
2.8 Przygotowanie powierzchni, gruntowanie oraz malowanie farbą emulsyjną
150,45x2+3,32+11,76x2+6,04x2+941,83 = 1.281,65
3 Stolarka drzwiowa , bramy

bezklasowe ze szczeliną nawiewną

3 = 3,00

Cena
Wartość
jednostkowa

Rodos

Strona 3/3
Tabela przedmiaru robót

Projekt architektoniczny
Nr Opis

Jm

3.6 Zakup, dostarczenie oraz montaż stolarki drzwiowej - D2a wym. 900x2100mm (szczegóły wg. zestawienia stolarki)

Ilość

szt

1,00

szt

1,00

szt

1,00

szt

1,00

EI 30 wyposażone w samozamykacz, uszczelkę dymoszczelną i próg poziomujący 1 = 1,00
3.7 Zakup, dostarczenie oraz montaż stolarki drzwiowej - D2b wym. 900x2100mm (szczegóły wg. zestawienia stolarki)
EI 30 wyposażone w samozamykacz, uszczelkę dymoszczelną i próg poziomujący 1 = 1,00
3.8 Zakup, dostarczenie oraz montaż stolarki drzwiowej - D3 wym. 900x2100mm (szczegóły wg. zestawienia stolarki)
EI 60 wyposażone w samozamykacz, uszczelkę dymoszczelną i próg poziomujący 1 = 1,00
3.9 Zakup, dostarczenie oraz montaż stolarki drzwiowej - D4 wym. 1200x2100mm (szczegóły wg. zestawienia stolarki)
bezklasowe ze szczeliną nawiewną

1 = 1,00

4 Lekkie ścianki zamykające
4.1 Zakup. dostarczenie oraz montaż ścianki systemowej S1 a/b/c o wym. 8210x2790mm

szt

1,00

4.2 Zakup. dostarczenie oraz montaż ścianki systemowej S2 o wym. 11080x2790mm

szt

1,00

4.3 Zakup. dostarczenie oraz montaż ścianki systemowej S3 o wym. 11010x2770mm

szt

1,00

4.4 Zakup. dostarczenie oraz montaż ścianki systemowej S4 a/b o wym. 11010x2740mm

szt

1,00

4.5 Zakup. dostarczenie oraz montaż ścianki systemowej S5 a/b o wym. 9720x2770mm

szt

1,00

4.6 Zakup. dostarczenie oraz montaż ścianki systemowej S6 a/b o wym. 3505x2820mm

szt

1,00

4.7 Zakup. dostarczenie oraz montaż ścianki systemowej S7 o wym. 1700x2820mm

szt

1,00

m2

86,57

m2

22,95

m2

28,79

m2

23,09

5 Okładziny - płytki
5.1 Przygotowanie powierzchni oraz wykonanie izolacji z folii w płynie do wys 2,0m
13,82+18,14x2 = 50,10
9,13+13,67x2 = 36,47
5.2 Przygotowanie powierzchni oraz wykonanie okładzin posadzki z płytek gresowych
13,82 = 13,82
9,13 = 9,13
5.3 Przygotowanie powierzchni oraz wykonanie okładzin ścian z płytek gresowych
13,52+2,82+1,53x1,92x2+2,6x0,6+0,8x2,51+1,30x1,21+1,30x1,10 = 28,79
6 Ścianki sanitarne z HPL
6.1 Zakup, dostarczenie oran montaż ścianek z HPL o gr. 10mm (szczegóły , ilość drzwi wg zestawienia ścianek
załączonego do projektu )
2,22+3,58+3,58+0,52x2+3,66+2,22+3,36+3,43 = 23,09

Cena
Wartość
jednostkowa

