
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
 realizacji zadania

 pn.:„Zmiana sposobu użytkowania budynku po Gimnazjum nr 2 na potrzeby Płockiego
Ośrodka Kultury i Sztuki wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami parkingowymi,

drogą wewnętrzną oraz infrastrukturą towarzyszącą” w Płocku przy ul. J.Z.
Jakubowskiego 10.   

Poz. Zakres rzeczowy robót
objętych I etapem zadania

Wartość 
 robót  
netto zł

Wartość
podatku
VAT 23%

Wartość robót
brutto zł

1 2 3 4 5

I. Roboty branży budowlanej

1 Rozbiórki i demontaże, wywóz gruzu, w tym:
1.1.Rozbiórka pokrycia dachowego
1.2.Rozbiórka  posadzek
      z podłożami na gruncie w piwnicy
1.3.Rozbiórka posadzek parteru
1.4.Rozbiórka posadzek I piętra
1.5.Rozbiórka posadzek  II piętra
1.6.Rozbiórka ścian i ścianek działowych,
      wykucie otworów
1.7.Rozbiórka zadaszeń zewnętrznych 
1.8.Skucie tynków wewnętrznych
1.9.Wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych 
      i demontażowych 

2 Izolacje ścian fundamentowych przeciwwilgociowe i cieplne,
w tym:
2.1.Izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe   
2.2. Odgrzybianie ścian 
2.3. Izolaca cieplna ścian
2.4. Wykopy

3 Konstrukcje stalowe i betonowe nadproży w budynku, w tym:
3.1.Nadproża 
3.2.Konstrukcja  ram  stalowych  dla central wentylacyjnych

4 Prace wewnątrz budunku:
4.1 wymiana parapetów wewnętrznych
4.2 ścianki murowane
4.3 ścanki z k-g
4.4 tynki wewnętrzne
4.5 posadzki 
4.6 montaż drzwi
4.7 montaż okien
4.8 szpachlowanie i malowanie sufitów i ścian
4.9 wykładziny ścienne
4.10 sufity podwieszone
4.11 wyciąg dla niepełnosprawnych

5 Pokrycia dachowe,  obróbki  blacharskie,
akcesoria, w tym:
5.1.Pokrycie dachowe, obróbki blacharskie, rynny, 
      rury spustowe, 

  6 Roboty na zewnątrz budynku
6.1 Ocieplenie budynku ścian i dachu
6.2 Parapety zewętrzne
6.3 Malowanie ogrodzenia
6.4 Schody i balustrady zew.
6.5 Daszki
6.6 Bramy

  7 Zagospodarowanie terenu
7.1 Rozbiórka istniejących nawierzchni
7.2 Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego
7.3 Chodniki
7.4 Opaska z kruszywa



7.5 Trawniki i nasadzenia
7.6 Piłkochwyty
7.7 Ławki, śmietnik, stojaki na rowery

II. Roboty branży sanitarnej

8 Sieć kanalizacji deszczowej

8.1.Roboty przygotowawcze i ziemne

8.2.Roboty montażowe

8.3.Dostawa i montaż regulatora przepływu

8.4.Próba wodna szczelności kanałów rurowych 
         o średnicy nominalnej 315 mm

9 Przykanaliki kanalizacji deszczowej

9.1.Roboty przygotowawcze i ziemne

9.2.Roboty montażowe

9.3.Próba wodna szczelności kanałów rurowych 
         o średnicy nominalnej 200 mm

10 Instalacja wod-kan

10.1.Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji – rurociagi 

10.2.Instalacja p-poż  - rurociągi

10.3.Instalacja kanalizacji  - rurociągi

103.4. Próby szczelności rurociągów

10.5. Izolacja rurociągów

10.6 Osprzęt instalacji wod-kan

10.7. Osprzęt instalacji p-poż – szafki hydrantowe

10.8. Zestaw wodomierzowy

11 Instalacja co i ct

11.1.Instalacja co i ct – rurociagi 

11.2.Instalacja co i ct  – próba szczelności rurociągów

11.3.Instalacja co i ct – montaż pomp objegowych

11.4. Instalacja co – montaż grzejników i podłączenie
          istniejących pionów

11.5. Izolacja rurociągów

11.6. Instalacja co i ct – próba na gorąco

12 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

12.1.Instalacja wentylacji mechanicznej – przewody i osprzęt

12.2.Instalacja wentylacji mechanicznej  – centrale wentylacyjne

12.3.Instalacja wentylacji mechanicznej – uruchomienie i
        regulacja

12.4.Montaż i uruchomienie klimatyzatorów



III. Roboty branży elektrycznej

13 Instalacjie elektryczne  
       

13.1. Roboty demontażowe

13.2. Montaż rozdzielnic , wyłącznika głównego i rozłącznika      
         p.poż . 

13.3. Montaż wyłączników p.poż.

13.4. Montaż instalacji oświetlenia

13.5. Montaż instalacji gniazd wtykowych i siły , zasilania central 
         wentylacyjnych i klimatyzatorów .

13.6. Montaż zasilania gniazd 230 V instalacji strukturalnej , 
         zasilania centrali nagłośnienia , centrali   alarmowej ,  
         instalacji domofonu i szafy GPD .

13.7. Zasilanie grzałek kamer monitoringu .

13.8. Montarz instalacji oddymiania klatek schodowych .

13.9. Montaż instalacji odgromowej .

13.10.Montaż instalacji uziemiającej i wyrównawczej .

13.11.Oświetlenie terenu .

13.12.Zasilanie bram wjazdowych .

13.13.Sprawdzenie poprawnego działania instalacji , wykonanie 
          pomiarów powykonawczych instalacji oraz dokumentacji 
          powykonawczej .

14 Insatalacje niskoprądowe

14.1. Roboty demontażowe  

14.2. Wykonanie trasy kablowej podłączenia kabla 
         światłowodowego do GPD .

14.3. Montaż instalacji strukturalnej .

14.4. Montaż instalacji monitoringu .

14.5. Wykonanie inastacji alarmowej .

14.6. Montaż instalacji nagłośnienia .

14.7. Montaż instalacji domofonowej .

14.8. Sprawdzenie poprawnego działania instalacji , wykonanie   
         pomiarów  powykonawczych instalacji oraz dokumentacji  
         powykonawczej . 

x                                                      Razem wartość robót


