
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar

Obiekt Pracownia hotelarska w internacie Zespółu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie - 
ETAP II

Kod CPV 45400000-1, 45300000-0, Roboty, wykończeniowe

Budowa Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, m. Gronowo 128, pow. toruński

Inwestor Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Sporządził Sławomir Milewski

Toruń 20 luty 2018 r.
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Pracownia hotelarska w internacie Zespółu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie - ETAP II

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość

Roboty wykończeniowe

1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 565,00

2 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i

UD

m2 20,60

3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane z foli w płynie ścian  - pierwsza warstwa

m2 72,00

4 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane z foli w płynie ściana - każda następna warstwa ponad 

pierwszą

m2 72,00

5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane z foli w płynie - pierwsza warstwa

m2 11,30

6 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome -z folii w płynie każda następna warstwa ponad pierwszą

m2 11,30

7 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą

m2 78,00

8 Cokoliki z płytek

m 53,00

9 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą

m2 74,90

10 Podłoga z paneli podłogowych trudnościeralna

m2 35,40

11 Posadzki z  wykładziny dywanowej klejonej do podkładu

m2 25,70

12 Listwy przyścienne z wykładziny dywanowej

m 58,71

13 Drzwi wewnetrzne płytowe z ościeżnicą regulowaną systemową z kompletem okuć, zamków i klamką oraz uszczelek, - 

jednoskrzydłowe pełne - typ D11w

m2 2,00

14 Drzwi wewnetrzne płytowe z ościeżnicą regulowaną systemową z kompletem okuć, zamków i klamką oraz uszczelek, - 

jednoskrzydłowe  - typ D9c

m2 5,55

15 Drzwi wewnetrzne płytowe z ościeżnicą regulowaną systemową z kompletem okuć, zamków i klamką oraz uszczelek, - 

jednoskrzydłowe z kratką wentylacyjną - typ D10

m2 2,00

16 Ścianka szklona szkłem bezpiecznym z drzwiami dwuskrzydłowymi aluminiowymi, szklonymi z kompletem okuć, zamków i 

samozamykaczem EI 60 - typ D16 W

m2 3,80

17 Drzwi wewnetrzne płytowe z ościeżnicą regulowaną systemową z kompletem okuć, zamków i klamką oraz uszczelek, - 

jednoskrzydłowe z kratką wentylacyjną - typ D4c

m2 7,39

18 Obudowa jednowarstwowa  płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych systemu 

podtynkowego do muszli

m2 6,66

A  Wentylacja

19 Wentylator typ VAM  aereco

kpl 2,00

20 Wyrzutnia  ścienna  śr 125 mm

szt 2,00

21 Przewody wentylacyjne aereco kołowe o śr  80 mm

m 6,00

22 Przewody wentylacyjne aereco kołowe o śr  125 mm

m 6,00

23 Nawiewniki higrosterowane EMM aereco

szt 8,00

24 Kratki wentylacyjne higrosterowane aereco BXC  211 śr 80 mm

szt 6,00

25 Kratki wentylacyjne higrosterowane aereco BXC 214 do łazienek z czujnikiem ruchu

szt 3,00

26 Izolacja termiczna  grubości 4 cm z wełny mineralnej z warstwą z foli aluminiowej

m2 6,00

27 Próby zmontowanej instalacji

kpl 2,00

28 Uruchomienie instalacji

kpl 2,00

29 Przebicie otworów w ścianach i stropach
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Pracownia hotelarska w internacie Zespółu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie - ETAP II

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość

szt 10,00

30 Zamurowanie przebić w ścianach i stropach

szt 10,00

Instalacja wod. -kan.

31 Ustępy pojedyncze wraz z miską ustępową z polistyrenu

kpl 3,00

32 System wiszący podtynkowy pod muszlę ustępową

kpl 3,00

33 Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych

szt 3,00

34 Zawór kątowy do spłuczki o średnicy nominalnej 15mnm

szt 3,00

35 Montaż umywalki pojedynczej ceramicznejj z syfonem

kpl 3,00

36 Montaż umywalki pojedynczej ceramicznej dla osoby niepełnosprawnej z obudową syfonu

kpl 1,00

37 Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

szt 3,00

38 Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm z uchwytem dla osoby niepełnosprawnej

szt 1,00

39 Zlew nisko zamontowany pomieszczenie gospodarcze

kpl 1,00

40 Syfony  z tworzywa sztucznego

szt 1,00

41 Zawory kulowe sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm z zaworem antyskażeniowym i złączką do węża do mycia 

posadzki

szt 1,00

42 Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mnm ze złączką do węża

szt 3,00

43 Zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej 2- komorowy lub z tworzywa sztucznego na szafce

szt 2,00

44 Zlewozmywak jednokomorowy z blachy nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego na szafce

szt 1,00

45 Syfony zlewozmywakowy  z tworzywa sztucznego

szt 3,00

46 Baterie  zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

szt 2,00

47 Baterie zlewozmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm

szt 1,00

48 Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego 900x900

kpl 2,00

49 Brodzik profilowany bez progu dla osoby niepełnosprawnej

kpl 1,00

50 Wpusty podłogowe  liniowy o średnicy  DN 50mm

szt 1,00

51 Baterie natryskowe chrom. o średnicy nominalnej 15mm z natryskiem przesuwnym

szt 3,00

52 Kabina prysznicowa 900x900

kpl 2,00

53 Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych, krzesełko składane do kabiny prysznicowej

szt 1,00

54 Syfony brodzikowe z tworzywa sztucznego

szt 2,00

55 Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm 

do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.

szt 23,00

Instalacja  c.o.

56 Spuszczenie wody z instalacji

kpl 1,00

57 Grzejniki  łazienkowe z grzałką elektryczna do grzejnika c.o.

kpl 3,00

58 Zawór odpowietrzający  ręczny o średnicy 15mm

szt 3,00

59 Zestaw przyłączeniowy do grzejnika kątowy z możliwością odcięcia i spuszczenia wody

szt 3,00

60 Głowica termostatyczna fi 15 mm z zabezpieczeniem antykradzieżowym
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Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość

szt 3,00

61 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20mm

szt 6,00

62 Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji

urządzenie 2,00

63 Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych

próba 2,00

64 Dodatek za próbę szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych

urządzeń 2,00

Elektryczna

65 Montaż kompletnego osprzętu do nowej instalacji elektrycznej podtynkowej wraz z wykonaną podrozdzielnią dla pracowni 

hotelarskiej (gniazda wtykowe, puszki, włączniki, oprawy oświetleniowe, oprawy ewakuacyjne) oraz podłączenie i 

uruchomienie instalacji zasilającej urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne.

m2 p.u. 136,00




