
MODERNIZACJA BUDYNKU  BIBLIOTEKI DLA  DZIECI 
 IM.WANDY CHOTOMSKIEJ PRZY UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 2 W PŁOCKU

obejmująca wykonanie robót budowlanych  w zakresie remontu
elementów zewnętrznych, łazienki oraz pomieszczeń piwnic    

PRZEDMIAR  ROBÓT

A. REMONT  ELEMENTÓW  ZEWNĘTRZNYCH  - zakres objęty projektem 

1.Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku

1.1.rozebranie opaski z polbruku grub. 6 cm,  oczyszczenie materiału– 4,02 m² 

1.2.rozebranie obrzeża na ławie betonowej, oczyszczenie materiału – 6,70 m

1.3.odkopanie fundamentów – 14,80 m³

1.4.oczyszczenie i wyrównanie powierzchni fundamentów – 14,8 m²
 
1.5.montaż polistyrenu ekstrudowanego gr.5 cm – 14,80 m²

1.6.montaż folii kubełkowej – 14,80 m²

1.7.zasypanie wykopów - 14,80 m³ 

1.8.ponowne wykonanie opaski: 
     - ustawienie obrzeża na ławie betonowej – 6,7 m (materiał z rozbiórki)
      -ułożenie koski polbruk gr. 6cm – 4,02 m² (materiał z rozbiórki)

1.9.założenie listwy wykończeniowej na styku opaska-ściana budynku – 8,1 m 

2.Remont schodów wejścia głównego i schodów zejścia do piwnic

2.1.demontaż barierki stalowej – 2,2 m 

2.1.rozebranie posadzki schodów wejściowych z płytek gresowych – 5,71 m²

2.2.przebudowa schodów- częściowy demontaż schodów – 0,83 m³

2.3.uzupełnienie schodów z betonu monolitycznego – 0,42 m³

2.4.przygotowanie powierzchni  i  ułożenie  posadzki  z  płytek gresowych R11  o
wym. 30cm  x 30cm  na schodach wejścia głównego  oraz schodach zejścia do
piwnicy – 14,80 m²

2.5.wykonanie kwietnika betonowego  przy stopniach schodowych – 0,16 m³

2.6.wykonanie  i  montaż  nowej  barierki  malowanej  proszkowo  w  kolorze
grafitowym – 2,2 m

2.7.położenie  tynku  mozaikowego  na  elementach  pionowych  i  poziomych
schodów   i kwietnikach betonowych – 11,5 m² 

2.8.założenie  obróbek  blacharskich  osłaniających  poziome  powierzchnie  na
elementach schodów – 1,5 m²



3.Wymiana drzwi do pomieszczeń piwnic

3.1.Demontaż skrzydeł i wykucie z muru ościeżnic istniejących  drzwi stalowych
– 2 sztuki – 3,6 m²

3.2.Dostawa  i  zamontowanie  nowych  drzwi  stalowych  ocieplonych  wraz  z
ościeżnicami,  malowanych  w  kolorze  grafitowym  (jak  balustrada  schodów),
zamykanych na 2 klucze – 2 sztuki – 3,6 m²

3.3.Naprawa ościeży i elewacji, z przywróceniem do stanu pierwotnego 

4.Remont nawierzchni przy budynku 
Uwaga: pierwotne rozwiązanie dotyczące nawierzchni wokół budynku zawarte w
projekcie  uległo  zmianie  pod  względem  powierzchni  oraz  rodzaju  i  grubości
kostki betonowej. Kostka polbruk-ekol została zastąpiona kostką pełną gr. 8cm
ułożoną  na  podbudowie  z  tłucznia  betonowego  i  należy  ją  ułożyć  w  sposób
pokazany  na  rysunku  zamiennym załączonym do  OPZ,  z  wykonaniem studni
chłonnej 

4.1.Rozbiórka starej nawierzchni z kostki polbruk – 42,6 m²

4.2.Rozebranie starych obrzeży  - 21,6 m

4.3.Rowki pod obrzeża nowej nawierzchni – 18,6 m

4.4.Pogłębienie pod nowa nawierzchnię – 52,0 m²

4.5.Ustawienie nowych obrzeży betonowych dla nawierzchni:
     -wykonanie ławy betonowej pod obrzeża – 1,6 m³
     -ustawienie obrzeży o wym. 30cm x 8cm – 18,6 m

4.6.Wykonanie podbudowy o grub.15 cm z tłucznia betonowego – 7,8 m³

4.7.Ułożenie nowej kostki  polbruk grub.8 cm w kolorze szarym, na podsypce
piaskowej (kształt do uzgodnienia z Zamawiającym i Użytkownikiem) – 52,0 m²

4.8.Wykonanie studni chłonnej w pobliżu bramy wjazdowej, dla odprowadzenia
wód z części nowej nawierzchni:  
-żwir 3,0 m³
-ułożenie płyty ażurowej o wym.40cm x 60cm – 1 szt.

4.9.Roboty transportowe wynikające z powyższego zakresu robót

5.Remont bramy wjazdowej, furtki i murków 

5.1.Oczyszczenie  powierzchni bramy wjazdowej i furtki -  z rdzy,  łuszczącej się
farby ftalowej - 8,2 m²

5.2. Zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczenie  starej farby  bramy wjazdowej i
furtki, zeskrobanie starej farby – 8,2 m²

5.3.Dwukrotne malowanie nawierzchniowe bramy i furtki – 8,2 m²



5.4.Remont  murków przy  bramie  i  furtce  obejmujący  naprawę  powierzchni  i
ułożenie  tynku  mozaikowego,  zamontowanie  obróbek  blacharskich  na
płaszczyznach poziomych murków
-ułożenie tynku mozaikowego – 6,5 m²
-założenie obróbek z blachy w kolorze grafitowym na powierzchniach poziomych
murków – 1,3 m²

6.Elementy i akcesoria

6.1.Ustawienie pergoli z drewna na pnącza – 1 szt.

6.2.Dostawa i montaż gabloty informacyjnej zewnętrznej o wym.70cm x 85cm, z
bezpieczną, odporną na zarysowania hartowaną szybą, wewnętrzna powierzchnia
biała przystosowana do używania magnesów i pisania flamastrami – 1 szt.

6.3.Dostawa i ułożenie wycieraczki do obuwia – 1 szt.
 
B. REMONT  ŁAZIENKI   - zakres nie objęty projektem technicznym
(w załączeniu do OPZ rzut łazienki i szkic z przebudową instalacji elektrycznej)

1.Roboty rozbiórkowe i demontażowe
1.1.Rozbiórka istniejącej armatury: 
-brodzika, sedesu kompakt, umywalki, baterii ściennych
-uchwytów dla osób niepełnosprawnych – ściennego – 1 szt. i stojącego – 1 szt.
1.2.Demontaż:
-grzejnika panelowego o wym.50 x 40 – 1 szt. 
-rur c.o. - 6 m

2.Przebudowa instalacji  wod-kan do podłączenia nowych urządzeń sanitarnych
wraz z wykonaniem dodatkowego ujęcia wody zimnej  dla sprzątaczek
-ułożenie rur z pcw do wody - 10 m
-wykonanie podłączenia pod baterię do zamontowania na umywalce – 1 szt.
-wykonanie podejście pod kratkę ściekową – 1 szt. 
-wykonanie podłączenia i montaż zaworu czerpalnego wody zimnej na wysokości
odpowiedniej do pobierania wody do wiadra – 1kpl.

3.Wyprowadzenie  zaworu  odcinającego  wodę  dla  budynku  do  jego  wnętrza,
obecnie  zawór  odcinający  wodę  znajduje  się  w  piwnicy  pod  remontowaną
łazienką i trzeba go wyprowadzić do tej łazienki – 1 elem.

4.Wymiana posadzki:
-skucie istniejącej terakoty, oczyszczenie powierzchni – 4,02 m²
-wyrównanie  podłoża  i  ułożenie  nowej  terakoty  o  wym.  40  cm x  40  cm  ze
spadkami w kierunku kratki ściekowej (kolor terakoty z akcentem turkusowym),
z  przesunięciem  ze  wstawkami dekorów  o  wym.  5  cm  x  5  cm  w  kolorze
turkusowym - 4,02 m²

5.Okładziny  ścienne, fototapeta
-skucie istniejących płytek ze ścian i ościeży okna,  oczyszczenie  i wyrównanie
podłoża – 27,4 m²
-ułożenie płytek ceramicznych  do wysokości  260 cm od poziomu podłogi  oraz
fototapety na ścianach łazienki w następujący sposób:
-fototapeta ALARTE  KOTEK o wym. 70 cm x 150 cm, od poziomu podłogi do
wys.  50  cm  glazura  Mural  Artens  i  nad  nią  fototapeta  jw.,  i  powyżej  nad
fototapetą  glazura Mural Artens - 1 szt.



-glazura na ścianę z grzejnikiem - cement ceramika PILCH – 5,5 m²
-glazura Mural Artens na pozostałe ściany oraz ościeża okna – 14,8 m²
-przy układaniu glazury należy zastosować narożnikowe listwy wykańczające  w
kolorze dopasowanym do koloru płytek

6.Wykonanie  nowego  parapetu  okiennego  z  konglomeratu  w  kolorze
stalowym/szarym – 0,5 m²

7.Wykończenie ścian ponad glazurą oraz sufitu:
-wyrównanie powierzchni ścian po skutej glazurze, położenie gładzi – 7,2 m²
-zmycie starej farby z sufitu i wyrównanie powierzchni – 4,02 m²
-dwukrotne pomalowanie ścian i sufitu farbą o wysokiej dyfuzyjności w kolorze
białym – 11,22 m²

8.Oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie ościeżnicy drzwiowej farbą ftalową w
kolorze białym - 4,9 m

9.Wykonanie  zabudowy  z  blatu,  którego  jedna  część  przeznaczona  jest  pod
zamontowanie umywalki, a druga część ma służyć jako przewijak dla dzieci 
kształt blatu  -  wg szkicu  załączonego do OPZ, podstawa blatu - trzy wsporniki
wymurowane z bloczka  gr. 8 cm  i obłożone glazurą w kolorze ścian tj.  Mural
Artens (na narożnikach należy zastosować listwy wykańczające), blat wykonać z
wodoodpornej płyty paździerzowej i konglomeratu w kolorze zbliżonym do koloru
glazury

10.Dostawa i  zamontowanie lustra  o wym.  szer. 60 cm  x  wys.  100-110 cm w
glazurze – 1 szt.
 
11.Zamontowanie istniejącej suszarki elektrycznej do rąk w nowym miejscu przy
umywalce (obecnie suszarka zamocowana jest na przeciwległej  ścianie  aniżeli
istniejąca umywalka) 

12.Dostawa i montaż grzejnika łazienkowego rurkowego Jarmo 50/120 opal 
o wym. wys.1200 x szer.496 x  gł.40 mm w kolorze srebrnym/stalowym
wraz z doprowadzeniem rur dla podłączenia grzejnika – 1 szt.

13.Dostawa i montaż nowej armatury, jak niżej:
-umywalka nadblatowa Sycylia szer. 60cm, kolor turkus powłoka antybakteryjna 
materiał konglomerat , z baterią z wężem –  1 kpl.
-miska sedesowa WC stojąca dla osób niepełnosprawnych, 70 cm, jedna poręcz
uchylna podłogowa i jedna poręcz uchylna mocowana do ściany – 1 kpl.

14.Dostawa  i  montaż  szafki  łazienkowej   o  wym.  40  cm  x  40  cm  x  200  cm
zamykanej na klucz,   przeznaczonej na akcesoria  porządkowe  (mop, wiadro) - 1
szt.

15.Zakres robót branży elektrycznej w łazience
W zakresie remontu łazienki należy przebudować instalację elektryczną, zgodnie
ze szkicem załączonym do OPZ,  niezależnie  jednak należy uzgodnić lokalizację
osprzętu z użytkownikiem.
W zakresie przebudowy instalacji należy:
- wyprowadzić z rozdzielnicy elektrycznej w korytarzu obwód przewodem YDYp
3x2,5mm² do suszarki z gniazdem p/t IP 44 230V/16A
-  istniejący obwód do suszarki przenieść do zasilania gniazda 230V dla potrzeb
własnych. Jeżeli odcinek przewodu będzie za krótki, należy ułożyć nowy obwód



przewodem YDYp 3x2,5mm² z rozdzielnicy w korytarzu. Obwody zabezpieczyć
wyłącznikiem RCD i nadmiarowo-prądowym.
W korytarzu przewody układać w korytku elektroinstalacyjnym. 
- zainstalować nowy osprzęt elektryczny
-zainstalować  system  instalacji  przyzywowej,  ustalić  z  użytkownikiem  gdzie
będzie sygnalizowane przywołanie
- wykonać pomiary ochronne przebudowanej instalacji elektrycznej
- wykonać próby funkcjonalne działania systemu przywołania (protokół)
-przedstawić  oświadczenie  osoby  wykonującej  przebudowę  instalacji
elektrycznej.

C  .   REMONT  POMIESZCZEŃ    PIWNIC   oraz   ZEJŚCIA      DO PIWNIC   – zakres
nie objęty projektem (rzut i przekrój pomieszczeń piwnic w załączeniu do OPZ)

W piwnicy budynku usytuowane są dwa pomieszczenia z oddzielnymi wejściami: 

-pomieszczenie użytkowane dawniej jako kotłownia, w którym znajduje się piec
DCG-2 częściowo zdemontowany, odcięty od instalacji, ruraż instalacji pozostaje
na ścianach,

-pomieszczenie użytkowane dawniej jako magazyn oleju, w którym znajduje się
zbiornik  na  olej  wykonany  z  blachy  stalowej  o  grub.  ok.5  mm i  wymiarach
2500x1300x1300 mm. 

Zakres robót ob  jętych remontem pomieszczeń piwnic oraz zejścia   do piwnic  :  

1.Usunięcie urządzeń  pozostających  w  pomieszczeniach  piwnic  wraz  z  ich
wywozem i utylizacją, w tym:

• z dawnej kotłowni – usunięcie i utylizacja pieca DCG-2 oraz orurowania ze
ścian

• z dawnego magazynu oleju – zbiornik na olej wykonany z blachy stalowej o
grub. ok. 5 mm i wymiarach 2500x1300x1300 mm oraz rur wyprowadzonych
przez ścianę zewnętrzną, zbiornik nie jest użytkowany od ok. 5 lat 

Warunki i wymogi dotyczące usunięcia zbiornika olejowego:

-)wyburzenie wewnętrznej ścianki działowej wykonanej z cegły gr. 12 cm, 

-)na  etapie  przygotowania  oferty  cenowej  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
rozpatrzenia  sposobu umożliwiającego usunięcie zbiornika oleju z obiektu.
Wykonawca  powinien przewidzieć  wszelkie  koszty  związane  z  usunięciem
zbiornika  np.  konieczność  poszerzenia  otworu  drzwi  zewnętrznych  wraz  z
kosztami przywrócenia ich do stanu pierwotnego i naprawą elewacji, która została
docieplona w 2016 roku,  jak również naprawę ściany zewnętrznej i  elewacji w
miejscu po zdemontowanych rurach olejowych,

-)z uwagi na  możliwe do wystąpienia  opary i  pozostałości  oleju opałowego w
zbiorniku Wykonawca zobowiązany jest do zachowania przepisów szczegółowych
określających sposób likwidacji urządzeń stwarzających zagrożenie pożarowe 

-)Wykonawca  winien  zapoznać  się  i  przestrzegać  wytyczne zawarte w
rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i  administracji  z  dnia 7 czerwca
2010 roku  w sprawie ochrony przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów
-)Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  zasad  organizacyjnych



zawartych w instrukcji przedstawionej przez Użytkownika przed rozpoczęciem 
robót,  dotyczącej  zasad  i  sposobu  zabezpieczenia  prac  niebezpiecznych  pod
względem pożarowym przewidywanych do realizacji, dot. usunięcia urządzeń z
pomieszczeń piwnicznych 

-)przed  przystąpieniem  do  realizacji  prac niebezpiecznych  pod  względem
pożarowym  obejmujących usunięcie zbiornika Wykonawca winien przedstawić do
akceptacji  Zamawiającemu  i  Użytkownikowi, przedstawiony  w  formie
opracowania  wykonawczego, sposób zorganizowania i wykonania tych prac

-)Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu dokumenty zaświadczające,
że zbiornik olejowy został  zdemontowany przez osoby/jednostkę uprawnioną do
prac niebezpiecznych pod względem pożarowym i  posiadającą zatwierdzony plan
gospodarki  odpadami  niebezpiecznymi  oraz  zutylizowany  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami.  Do  czasu  usunięcia  zbiornika  olejowego  z
pomieszczenia piwnicznego należy wszelkie prace budowlane prowadzić tak jak w
strefie zagrożenia wybuchem.

2.Wymiana podłogi na gruncie
2.1.Skucie  posadzki  w  pomieszczeniach  (szlichta  betonowa  grub.  5  cm)  oraz
wierzchnich warstw fundamentów wystających ponad posadzkę, rozbiórka ścian i
płyty kanału w magazynie oleju – 1,5 m³
2.2. Rozbiórka warstwy podbudowy z gruzobetonu grub.10 cm – 1,8 m³
2.3.Wybranie  warstwy  gruntu  rodzimego  grub.  30  cm i  zastąpienie  piaskiem
ubijanym warstwami – 5,5 m³

3.Wykonanie nowych warstw podłogi na gruncie: 
3.1.Wylanie warstwy podbudowy z betonu B20 grub. 12 cm – 2,2 m³
3.2.Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej 2xpapa n/l - 18,1 m²
3.3.Ułożenie izolacji termicznej ze styropianu twardego grub. 10 cm – 18,1 m² 
3.4.Ułożenie folii budowlanej – 18,1 m²
3.5.Wylewka betonowa grub. 4 cm – 18,1 m²
3.6.Ułożenie płytek gresowych (rodzaj płytek jak na zejściu do piwnic) – 18,1 m²

4)oczyszczenie i naprawa powierzchni ścian i sufitów pomieszczeń, uzupełnienie
ubytków  tynku,  przetarcie  powierzchni  i  dwukrotne  pomalowanie  farbą
emulsyjną w kolorze białym lub jasno-szarym – 67,0 m²

5)wykonanie balustrady stalowej i zamocowanie jej na murkach wokół zejścia do
piwnic oraz wykonanie furtki zabezpieczającej zejście do piwnic i zamocowanie
jej  do  murków,  furtka  zamykana  na  zamek,  balustradę  i  furtkę  wykonać  w
sposób  analogiczny  jak  zaprojektowana  balustrada  przy  schodach  wejścia
głównego do budynku  - w kolorze grafitowym, malowana proszkowo:
- balustrada – 7,5 m,  - furtka -1,3 m.
Zamocowanie  balustrady i  furtki  do  murków  wykonać w sposób bezpieczny  i
estetyczny.

Uwaga: 
-Podany  przedmiar  robót  nie  jest  obligatoryjny  dla  oferenta  i  ma  jedynie
charakter pomocniczy. Podstawą do wyceny wartości przedmiotu zamówienia jest
projekt budowlany i wykonawczy, OPZ, rysunki i szkice łazienki i pomieszczeń
piwnic oraz STWiOR. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane
z  prawidłowym  i  bezpiecznym  wykonaniem robót  objętych  przedmiotem
zamówienia. 



-Całościowa  wycena  przedmiotu  zamówienia  powinna  być  dokonana  na
podstawie  sporządzonego  przez  oferenta  przedmiaru  robót  i  szczegółowego
kosztorysu  ofertowego.  Wszelkie  niejasności  i  wątpliwości  związane z  wyceną
przedmiotu zamówienia należy zgłosić do Zamawiającego  przed złożeniem oferty
cenowej,  aby  dokonać  wyceny  w  sposób  należyty,  uwzględniając  wszystkie
uwarunkowania realizacji mające wpływ na prawidłowe zrealizowanie zadania.

-  Jakiekolwiek  rozbieżności  pomiędzy  koniecznym do  zrealizowania  zakresem
rzeczowym wynikającym  z  dokumentacji  załączonej  do  OPZ,  a  przekazanym
przez wykonawcę kosztorysem ofertowym nie mogą być podstawą do roszczeń
ze strony wykonawcy i nie będą przez Zamawiającego uwzględniane.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego
na podstawie złożonej  w postępowaniu przetargowym oferty. 


