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Malowanie pokoi Sąd w Gdyni -przedm PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Malowanie pokoi wraz z robotami towarzyszacymi w budynku Sądu w Gdyni

1 I Wydział Cywilny Sekcja d/s uproszczonych - budynek A, pokoje 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120
1d.1 kalkulacjawłasna Wyniesienie z pomieszczeń mebli kpl.

<wyniesienie mebli z pomieszczeń >8.0 kpl. 8.00
RAZEM 8.00

2d.1 KNR 4-031134-01 Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-wym szt.
<demontaż opraw oświetleniowych>3+9+3+12+4+3+3+3 szt. 40.00

RAZEM 40.00
3d.1 KNR 4-010354-13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

<wykucie z muru kratek wentylacyjnych>5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00

4d.1 KNR 4-031113-05 Demontaż rur o śr. do 48 mm stalowo-pancernych lub stalowych czarnychskręcanych mufkami, ułożonych na uchwytach - analogia m
<demontaz żaluzji pokój 118,119,120> 2.0*2*3 m 12.00

RAZEM 12.00
5d.1 KNR-W 4-011216-01 Zabezpieczenie podłóg folią m2

<zabezpieczenie podłóg folią>6.22*2.65+6.07*7.5+6.07*3.17+6.07*10.4+6.0*3.4+4.56*4.8+3.42*4.8+3.42*4.8+3.42*4.8 m2 235.91
RAZEM 235.91

6d.1 KNR-W 2-020923-01 Osłony okien folią polietylenową m2

<osłony okien>1.11*2.3*(2+4+2+6+2+2+2+2)        m2 56.17<osłony drzwi>1.0*2.15*(1+2+3+2+1+1+1+1) m2 25.80<oslony mebli>(5.4+0.4*2)*2.4+(6.0+5.4)*2.4+(4.5+1.8+1.4+4.0+5.5+0.4*2)*2.4 m2 85.44
RAZEM 167.41

7d.1 KNR 4-011202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogiponad 5 m2 m2

<sufity>6.22*2.65+6.07*7.5+6.07*3.17+6.07*10.4+6.0*3.4+4.56*4.8+3.42*4.8+3.42*4.8+3.42*4.8 m2 235.91
<ściany>(6.22+2.65)*2*3.44+(6.07+7.5)*2*3.44+(6.07+3.17)*2*3.44+(6.07+10.4)*2*3.44+(6.0+3.4)*2*3.44+(4.56+4.8)*2*3.44+(3.42+4.8)*2*3.44*3 m2 630.00
<minus pozostawione meble>-(5.4*2.4+6.0*2.4-5.0*2.4+(4.5+1.8+1.4+4.0+5.5)*2.4) m2 -56.64

RAZEM 809.27
8d.1 KNR 0-400212-02 Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie m2

<gruntowanie ścian i sufitów w pokojach>809.27 m2 809.27
RAZEM 809.27

9d.1 KNR 0-400212-04 Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne m2

<malowanie ścian i sufitów w pokojach>809.27 m2 809.27
RAZEM 809.27

10d.1 KNR 0-172609-08 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przyużyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-kiem metalowym - analogia
m

<przyklejenie  narożników ochronnych PCV>1.5*10 m 15.00
RAZEM 15.00

10'd.1 KNR 4-011212-19 Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

<malowanie grzejników>0.22*0.6*2*(16+42+18+27+18+28+20+14*3)*1.25 m2 69.63
RAZEM 69.63

11d.1 KNR 4-011212-28 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur co o średnicy do 50 mm m
<piony i gałązki co przy grzejnikach>2.0+1.0*2+6.0+2.0+3.5*4+4.0+1.6+2.5+3.5*2+2.6*2 m 46.30

RAZEM 46.30
12d.1 KNR 4-011214-01 Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do0.5 m2 szt.

<istniejace kratki wentylacyjne>3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00

13d.1 KNR 4-011212-55 Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. ele-mentów o powierzchni do 0.1 m2 szt.
<istniejace kratki wentylacyjne>3.0 szt. 3.00

RAZEM 3.00
14d.1 KNR 4-010322-02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

<wymiana kratek wentylacyjnych na nowe bez zaluzji >5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00

15d.1 KNR 5-080504-01 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowychzwykłych zawieszanych, końcowych szt.
<montaż lamp sufitowych>3+9+3+12+4+3+3+3 szt. 40.00

RAZEM 40.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16d.1 KNR 4-030507-05 Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trójbiegunowychdo 16 A na betonie szt.

<wymiana uszkodzonych gniazdek telefonicznych- przyjęto ilość orientacyjnie>4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00

17d.1 KNR 4-011215-08analogia
Mycie po robotach malarskich posadzek m2

<mycie podłóg - poz.5>235.91 m2 235.91
RAZEM 235.91

18d.1 KNR 4-011215-02analogia
Mycie po robotach malarskich drzwi, okien m2

<mycie po robotach malarskich  drzwi, okien i mebli - poz.6>167.41 m2 167.41
RAZEM 167.41

19d.1 kalkulacjawłasna Wniesienie i ustawienie mebli kpl.
<wyniesienie mebli z pomieszczeń >8.0 kpl. 8.00

RAZEM 8.00
2 IX Wydział Karny - Budynek A - III piętro - pokoje 301, 302, 303, 308, 309, 315, łazienki 306, 307

20d.2 kalkulacjawłasna Wyniesienie z pomieszczeń mebli kpl.
<wyniesienie mebli z pomieszczeń >6.0 kpl. 6.00

RAZEM 6.00
21d.2 KNR 4-031134-01 Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-wym szt.

<demontaż opraw oświetleniowych>2+4+2+4+2+2+2+2+2 szt. 22.00
RAZEM 22.00

22d.2 KNR 4-010354-13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
<wykucie z muru kratek wentylacyjnych>5.0 szt. 5.00

RAZEM 5.00
23d.2 KNR 4-031113-05 Demontaż rur o śr. do 48 mm stalowo-pancernych lub stalowych czarnychskręcanych mufkami, ułożonych na uchwytach- analogia m

<demontaz żaluzji pokój 309>2.0 m 2.00
RAZEM 2.00

24d.2 KNR-W 4-011216-01 Zabezpieczenie podłóg folią m2

<zabezpieczenie podłóg folią>3.02*5.0+3.4*5.0+3.25*5.0+3.4*5.0+5.4*5.0+5.0*2.3+5.0*2.12+5.0*3.1+2.2*1.9+0.9*1.2+0.9*1.9+2.9*3.3-2.3*1.0 m2 144.19
RAZEM 144.19

25d.2 KNR-W 2-020923-01 Osłony okien folią polietylenową m2

<osłony okien>1.07*1.8*(2+4+5+1+1+1)+1.5*0.7        m2 28.01<osłony drzwi>1.0*2.15*(1+3+2+1+1+1+3+1) m2 27.95<oslony mebli>(3.25+2.2+2.8+0.4*2+2.95+0.4+5.0+3.5+0.4*2)*3.0 m2 65.10
RAZEM 121.06

26d.2 KNR 4-031001-04 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobeto-nie - analogia bruzdy w miejscu spękań m
<likwidacja pęknięć- pokój 303>5.0*2+3.1*4 m 22.40

RAZEM 22.40
27d.2 KNR 2-020333-01 Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabryko-wanych ścian zewnętrznych m

<likwidacja pęknięć - pokój 303>22.4 m 22.40
RAZEM 22.40

28d.2 KNR 0-330123-02 Wklejenie taśmy z włókna szklanego szerokości 150 mm m
<likwidacja pęknięć - pokój 303>22.4 m 22.40

RAZEM 22.40
29d.2 KNR 0-330123-02 Wklejenie taśmy antyrysowej z flizeliny-analogia m

<likwidacja pęknięć - pokój 303>22.4 m 22.40
RAZEM 22.40

30d.2 NNRNKB202 2017-04 (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 10cm na podłożu z płyt gipsowych m2

<likwidacja pęknięć - pokój 303>22.4*0.30 m2 6.72
RAZEM 6.72

31d.2 KNR 4-011202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogiponad 5 m2 m2

<sufity>3.02*5.0+3.4*5.0+3.25*5.0+3.4*5.0+5.4*5.0+5.0*2.3+5.0*2.12+5.0*3.1+2.2*1.9+0.9*1.2+0.9*1.9+2.9*3.3-2.3*1.0 m2 144.19
<ściany>(3.02+5.0)*2*3.1+(3.4+5.0)*2*3.1+(3.25+5.0)*2*3.1+(3.4+5.0)*2*3.1+(5.4+5.0)*2*3.1+(5.0+2.3)*2*3.1+(5.0+3.1)*2*3.1+1.0*(2.2+1.9)*2+1.0*(0.9+1.2)*2+1.0*(5.0+3.3)*2

m2 393.99

<minus pozostawione meble>-(3.25+2.2+2.8+2.95+5.0+3.5)*2.80 m2 -55.16
RAZEM 483.02

32d.2 KNR 0-400212-02 Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie m2
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<gruntowanie ścian i sufitów w pokojach>483.02 m2 483.02

RAZEM 483.02
33d.2 KNR 0-400212-04 Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne m2

<malowanie ścian i sufitów w pokojach>483.02 m2 483.02
RAZEM 483.02

33'd.2 KNR 4-011212-19 Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

<malowanie grzejników>0.22*0.6*2*(15+14+13+14+27+9+8+12)*1.25+0.22*1.1*2*(2+8) m2 41.80
RAZEM 41.80

34d.2 KNR 4-011212-28 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicydo 50 mm m
<piony i gałązki co przy grzejnikach>5.0+2.5+4.5+5.0+3.0+2.5+1.5+2.0+2.0+3.0 m 31.00

RAZEM 31.00
35d.2 KNR 4-011214-01 Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do0.5 m2 szt.

<istniejace kratki wentylacyjne>3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00

36d.2 KNR 4-011212-55 Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. ele-mentów o powierzchni do 0.1 m2 szt.
<istniejace kratki wentylacyjne>3.0 szt. 3.00

RAZEM 3.00
37d.2 KNR 4-010322-02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

<wymiana kratek wentylacyjnych na nowe bez zaluzji >5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00

38d.2 KNR 5-080504-01 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowychzwykłych zawieszanych, końcowych szt.
<montaż lamp sufitowych>2+4+2+4+2+2+2+2+2 szt. 22.00

RAZEM 22.00
39d.2 KNR 4-030507-05 Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trójbiegunowychdo 16 A na betonie szt.

<wymiana uszkodzonych gniazdek telefonicznych- przyjęto ilość orientacyjnie>3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00

40d.2 KNR 4-011215-08analogia
Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

<mycie podłóg - poz.24>144.19 m2 144.19
RAZEM 144.19

41d.2 KNR 4-011215-02analogia
Mycie po robotach malarskich drzwi m2

<mycie po robotach malarskich  drzwi, okien i mebli - poz.25>121.06 m2 121.06
RAZEM 121.06

42d.2 kalkulacjawłasna Wniesienie i ustawienie mebli kpl.
<wyniesienie mebli z pomieszczeń >6.0 kpl. 6.00

RAZEM 6.00
3 II Wydział Karny Sekcje d/s wykroczeń - budynek B, IV piętro, pokoje 406, 407, 408, 409

43d.3 kalkulacjawłasna Wyniesienie z pomieszczeń mebli kpl.
<wyniesienie mebli z pomieszczeń >4.0 kpl. 4.00

RAZEM 4.00
44d.3 KNR 4-031134-01 Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-wym szt.

<demontaż opraw oświetleniowych>6+6+3+3 szt. 18.00
RAZEM 18.00

45d.3 KNR 4-010354-13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
<wykucie z muru kratek wentylacyjnych>4.0 szt. 4.00

RAZEM 4.00
46d.3 KNR 4-031113-05 Demontaż rur o śr. do 48 mm stalowo-pancernych lub stalowych czarnychskręcanych mufkami, ułożonych na uchwytach - analogia m

<demontaz żaluzji pokój 406,407,409> 2.0*(2+3+1) m 12.00
RAZEM 12.00

47d.3 KNR 4-010808-08 Rozbiórka cokolików m
<demontaż listew odbojowych w celu ich obniżenia - pokój 409>1.8+1.6 m 3.40

RAZEM 3.40
48d.3 KNR 4-010815-01 Uzupełnienie cokołów 2x10 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych m

<montaż listew odbojowych- pokój 409>1.8+1.6 m 3.40
RAZEM 3.40

49d.3 KNR-W 4-011216-01 Zabezpieczenie podłóg folią m2
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<zabezpieczenie podłóg folią>4.8*5.75+4.02*6.7+2.9*4.06+2.8*4.8 m2 79.75

RAZEM 79.75
50d.3 KNR-W 2-020923-01 Osłony okien folią polietylenową m2

<osłony okien >1.45*1.55*(2+3+1+1)        m2 15.73<osłony drzwi>1.0*2.15*(1+2+2+1) m2 12.90<osłony mebli i sprzetu w sali rozprawi>(4.0+4.0)*3.0+30.0 m2 54.00
RAZEM 82.63

51d.3 KNR 4-010336-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-mentowo-wapiennej m
<pokój 406, 409i>3.0+1.1+3.8+4.8+5.75+3.7+2.0 m 24.15

RAZEM 24.15
52d.3 KNR-W 4-031119-01 Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych typu YDY i YADY ułożo-nych w kanale m

<demontaż kabli z torów kablowych>24.15*8 m 193.20
RAZEM 193.20

53d.3 KNR-W 5-080115-02 Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożuinnym niż beton m
<demontaż  torów kablowych>24.15 m 24.15

RAZEM 24.15
54d.3 KNR 5-080210-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane wgotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym m

<układanie przewodów z torów kablowych w bruzdach>24.15*8 m 193.20
RAZEM 193.20

55d.3 KNR 4-031012-02 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
<zaprawienie bruzd instalacji torów>24.15 m 24.15

RAZEM 24.15
56d.3 KNR-W 4-010705-08 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegiełlub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi m

<tynki uzupełniajace na bruzdach >24.15 m 24.15
RAZEM 24.15

57d.3 KNR 4-030507-05 Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trójbiegunowychdo 16 A na betonie szt.
<wymiana uszkodzonych gniazdek telefonicznych- przyjęto ilość orientacyjnie>2.0 szt. 2.00

RAZEM 2.00
58d.3 KNR 4-011202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogiponad 5 m2 m2

<sufity>4.8*5.75+4.02*6.7+2.9*4.06+2.8*4.8 m2 79.75<ściany>(4.8+5.75)*2*3.0+(4.02+6.7)*2*3.0+(2.9+4.06)*2*3.0+(2.8+4.8)*2*3.0 m2 214.98<minus pozostawione meble>-(4.0*2*2.7) m2 -21.60
RAZEM 273.13

59d.3 KNR 0-400212-02 Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie m2

<gruntowanie ścian i sufitów w pokojach>273.13 m2 273.13
RAZEM 273.13

60d.3 KNR 0-400212-04 Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne m2

<malowanie ścian i sufitów w pokojach>273.13 m2 273.13
RAZEM 273.13

61d.3 KNR 4-010322-02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.
<wymiana kratek wentylacyjnych na nowe bez zaluzji >4.0 szt. 4.00

RAZEM 4.00
62d.3 KNR 5-080504-01 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowychzwykłych zawieszanych, końcowych szt.

<montaż lamp sufitowych>6+6+3+3 szt. 18.00
RAZEM 18.00

63d.3 KNR 4-011215-08analogia
Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

<mycie podłóg - poz.49>79.75 m2 79.75
RAZEM 79.75

64d.3 KNR 4-011215-02analogia
Mycie po robotach malarskich drzwi m2

<mycie po robotach malarskich  drzwi, okien i mebli - poz.50>82.63 m2 82.63
RAZEM 82.63

65d.3 kalkulacjawłasna Wniesienie i ustawienie mebli kpl.
<wyniesienie mebli z pomieszczeń >4.0 kpl. 4.00

RAZEM 4.00
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