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             Przedmiar robót 
      

Gimnazjum  Nr 6 przy Al. Jachowicza 20 w Płocku 

 

Zakres robót:

1. Pomieszczenia sal lekcyjnych II piętro, nr: 20, 22, 26, 27: 

1.1. Rozebranie posadzki z deszczułek wraz z oderwaniem listew cokołu:

213,13 m²

1.2. Przybicie do podłogi płyty OSB:

213,13 m²

1.2. Ułożenie paneli podłogowych wraz z podkładem i oblistwowaniem

      ( panele podłogowe przeznaczone do pomieszczeń użyteczności 

       publicznej, Kl AC5, grubości10-12 mm.):

213,13 m²

2. Korytarz II piętro:

2.1.  Rozebranie posadzki z deszczułek wraz z oderwaniem listew cokołu:

113,60 m²

2.2.  Rozebranie posadzki z desek:

113,60 m²

2.3.  Wykonanie izolacji z folii:

113,60 m²

2.4.  Wykonanie podkładu betonowego zbrojonego siatką stalową zgrzewaną:

113,60 m²

2.5.  Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych z cokolikiem (wzór

        i kolorystyka jak istniejąca posadzka na I piętrze):

113,60 m²
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2.6.  Wymiana drzwi do pomieszczeń: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ( podział

        i wypełnienie jak w drzwiach istniejących na I piętrze ), z dwustronnymi 

        opaskami oraz obłożeniem ościeża, naprawą miejscową tynków oraz 

        malowaniem:

9 kpl

2.7. Montaż narożników wysokości 1,8 m (kształt jak opaski drzwiowe):

6 kpl

2.8. Montaż deski odbojowej szer. 30 cm na ścianach:

49,0 m

2.9.  Uzupełnienie i naprawa tynków ścian i sufitów (przyjęto 40 % powierzchni):

- sufity:          124,7 m² x 0,4 =   49,9 m²

- ściany:  289,0 m² x 04 = 115,6 m²  

2.10. Wyłożenie ścian do wysokości 1,8 m tynkiem żywicznym z  przygotowaniem

         podłoża, (kolor. jak istniejące tynki na parterze):

142,0 m²

 

2.11.  Montaż listwy dekoracyjnej sufitowej:

70,0 m

2.12.  Malowanie z przecierką ścian ponad lamperią:

147,00 m²

2.13.  Malowanie z przecierką sufitów:

124,7,0 m²

2.14.  Wymiana obudowy grzejników w korytarzu bocznym:

2 kpl
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2.15. Czyszczenie i malowanie kraty kutej od strony klatki schodowej:

7,73 m²

3. Pomieszczenia sali lekcyjnej  nr 4 na parterze:

3.1. Ułożenie paneli podłogowych wraz z podkładem i oblistwowaniem ( panele

       podłogowe przeznaczone do pomieszczeń użyteczności   publicznej, Kl AC5,

      grubości10-12 mm.):

52,00 m²

4. Korytarz boczny parteru: 

4.1. Wymiana drzwi do pomieszczeń: 3, 4 i wejścia do zaplecza sali gimnastycznej ,

      (podział  i wypełnienie jak w drzwiach  istniejących), z dwustronnymi  opaskami

      oraz obłożeniem ościeża, z naprawą miejscową tynków oraz malowaniem:

2 kpl., jednoskrzydłowe,

1 kpl., dwuskrzydłowe(skrzydła, 1/3 i 2/3)

4.2. Wykonanie dwustronnych opasek drzwiowych z obłożeniem  ościeża j.w.

        pomieszczeń: 1 i 2:

2 kpl.

4.3. Montaż deski odbojowej szer. 30 cm na ścianach:

31,0 m

4.4. Uzupełnienie i naprawa tynków ścian i sufitów (przyjęto 40 % powierzchni):

        - sufity:          48,0 m² x 0,4 =   19,2 m²

        - ściany:       177,3 m² x 04 =   79,2 m²

4.5. Wyłożenie ścian do wysokości 1,8 m tynkiem żywicznym z przygotowaniem

         podłoża, (kolor. jak istniejące tynki na parterze):

 88,6 m²

 

4.6. Malowanie z przecierką ścian ponad lamperią:

 88,7 m²
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4.7. Malowanie z przecierką sufitów:

 48,0  m²

4.8.  Wymiana obudowy grzejników ( korytarz przy głównej klatce schodowej).

2 kpl

5. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki:

17,0 m³

Płock  marzec  2017 rok.


