
Nazwa kosztorysu:
Lokalizacja.

Zamawiający:

Przedmiar robót

Adaptacja pomieszczeń budynku Żłobka, dla lokowania dodatkowej grupy"maluchów"
Żłobek 10 Rzeszów, ul Starzyńskiego 19
Miejski Zarząd Żłobków w Rzeszowie



Przedmiar robót

Nr Opis robót, wyliczenie ilości robót Lm. Ilość
Adaptac_ia pomieszczeń budynku Żłobka, dla lokowania dodatkowej grupy"rnaluchów"

1 Roboty instalacyjne wod.-kan. c.o. (bawialnia+ śluza)
1.1 Demontaż wanny

kpi l
1.2 Demontaż umywalki

kpi 2
1.3 Demontaż łączników w obudowie o natężeniu prądu do 25 -A, obudowa z tworzywa sztucznego, 2 przyłączone przewody

szt 2
[1.4 analogia demontaż - pralnicy I

kpi 2'
1.5 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi-1 OO-mm - demontaż wpustów podłogowych

szt 3
1.6 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej - dem. baterii umywalkowej

szt 2
1.7 Demontaż baterii, wannowej dwudrogowej

szt 1
1.8 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm

m 3,8
1.9 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi -50-80-mm

szt 2
1.10 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ AlI - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1000-mm, czarne

- demontaż; wsp. do R=O,5 ; MiS=O; analogia

R= 0,955*0,5 = 0,477
M= =0,000
S= =0,000

m2 4,30
1.11 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm

m 0,7
1.12 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm

podejście I
1.13 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszka1nych, Dn 15-mm

m 2,30
1.14 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dnl S'rnm

szt 2
1.15 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

szt l
1.16 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn l5-mm

szt l
1.17 Grzejnik stalowy, 2-płytowy GP-2, długość 660-mm

kpi 2
1.18 Zawory do regulacji c.o., Dnl S-mm

szt 2
1.19 Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego GP-2 i GP-4 -

kpi 2
2 Roboty instalacvjne wod.-kan. c.o. (sypialnia+ śluza)
2_1 Demontaż umywalki

kpi 1
2_2 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej - dem. baterii umywalkowej

szt I
2_3 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm

m 1,6
2.4 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnycb,Fi-50-80-mm

szt 0,8
2_5 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ AlI - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1000-mm, czarne

- demontaż; wsp. do R=O,5 ; MiS=O; analogia

R= 0,955*0,5 = 0,477
M= =0,000
S= = 0,000

m2 4,20
2_6 Grzejnik stalowy, 2-płytowy GP-2; długość 660-mm

kpi 2
2_7 Zawory do regulacji c.o., Dn-15-mm

szt 2
2_8 Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego GP-2 i GP-4

kpi 2
3 Roboty instalacyjne wod.-ka.n. c.o. (szatnia)
3_1 Bateria umywalkowastojącaDn lS-mm

- ---
szt I

3_2 Umywalka pojedyncŻa porcelanowa z pólpostumentem, z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego; analogia
--

szt l
3_3 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm

0,7\m
3.4 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm
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3.5 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 15'mm

1.m. ilość
podejście l

m 2,30

szt 2

kpi l

szt l

kpi l

m 9,50

szt 8

m 6

I podejście 5

kpI I

szt 2

szt 2

szt 3

szt 2

szt I

szt I

kpI 3

szt 3

kpI 3

m 12

szt 2

m 4

podejście I

. szt l

kpi l

szt l

kpi l

Nr Opis robót, wyliczenie ilości robót

3.6 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn·15·mm

3.7 Grzejnik stalowy, 2-plytoWy GP-l, długość 660'mm

3.8 Zawory do regulacji c.o., Dn·15·mm

3.9 Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego GP-2 i GP-4

4 Roboty instalacyjnewod.-kan. c.o.(pralnia)
4.1 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn Iómm

4.2 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn·15·mm

4.3 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 75'mm

4.4 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50'mm

4.5 Wanna stalowa z obudową i zamontowaniem

4.6 Umywalka pojedyncza-porcelanowa ź-syfonem gruszkowym

4.7 Wpusty żeliwne, podłogowe, Dn·50·mm

4.8 montaż praJnicy

4.9 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn Iómm

4.10 Bateria wannowa ścienna, Dn·15'mm

4.11 Wentylator ścienny z czujnikiem wilgotoości , wydajność l30 m3/h

4.12 Grzejnik stalowy, 2-płytowy GP-2, długość 660'mm

m2 8,20

4.l3 Zawory do regulacji c.o., Dn·15·mm

4.14 Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego GP-2 i GP-4

5 Roboty instalacyjnewod.-kan.c.o.(pok. socjalny- nowy)
5.1 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączern"'·-ac.:;:hc::gwm.:..:....t.!-·C-to-w-an-y-c'h,-n-a-s"-'c7ian-a-'ch'--w-'b'u-d'ynk--;-a-c""'h-rn-c·-ellli--=-·es--;zka\n;--;--y-c""'h,---;O;D:-n-c1;-;:5;-'mm--+----+----ł

5.2 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn- l S'rnm

~'~R'u-ro-c-Ci-ą~-C';-z-'P~C~W~,-n-a~śc-Ci;-an-a-c""'h,-ł'ą-c-zo-n-e-m-e;-t-o""'dą-w-c~is7k-ow-ą-c,F~i~7~5;-'mm----------------------~--~~-~~

5.4 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, iączone metodą wciskową, Fi 50'mm

5.5 Zlewozmywak żeliwny lub stalowy na szafce

5.6 Grzejnik stalowy, 2-płytowy GP-2, długość 660'mm

5.7 Zawory do regulacji c.o., Dn·l5·mm

5.8 Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego GP-2 i GP-4

5.9 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątoe, typ AlI - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1000'mm, czarne
- demontaż; wsp. do R=O,5; M i S = O; analogia
R= 0,955*0,5 = 0,477
M= =0,000
S= =0,000
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