
PRZEDMIAR

Roboty remontowe i renowacyjne45453000-7

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

ADRES INWESTORA:

Remont korytarza na II piętrze w budynku Sądu w Gdyni

81-354 Gdynia, Plac Konstytucji 5

Sąd Rejonowy w Gdyni

81-354 Gdynia, Plac Konstytucji 5

DATA OPRACOWANIA: 2016-05-31

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

Norma Expert  Wersja: 5.5.200.8  Nr seryjny: 3561  Użytkownik: DN



2,000szt.Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych - ilość biegunów 2 + 
0

17
d.2

1,000szt.Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych18
d.2

4,000szt.Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych 
lub metalowym

19
d.2

7,000mDemontaż przewodów kabelkowych nieużywanych20
d.2

6,000mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych21
d.2

6,000mDemontaż korytek instalacji natynkowej bez likwidacji przewodów22
d.2

6,000mWymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich 
układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd

23
d.2

6,000mPrzełożenie przewodów z korytek instalacyjnych do bruzd (bez 
kosztu przewodów)

24
d.2

6,000mZaprawianie bruzd o szer. do 50 mm25
d.2

3,000szt.Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.10 dm3 w podłożu 
ceglanym

26
d.2

3,000szt.Przełożenie istniejących łącznic w wykute gniazda pod tynk27
d.2

3,000szt.Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0.05 m3 'na pełno' w  
ścianach z cegieł

28
d.2
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Roboty remontowe korytarza na II piętrze w budynku Sądu w Gdyni

Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisLp.

10,710m2Zabezpieczenie stolarki folią1
d.1

42,550m2Zabezpieczenie podłóg folią2
d.1

1,000szt.Wykucie z muru drzwi do zamurowania3
d.1

2,000kpl.Renowacja historycznych kratek wentylacyjnych (demontaż, 
oczyszczenie, malowanie, ponowny montaż)

4
d.1

8,000szt.Wykucie z muru kratek wentylacyjnych5
d.1

8,000szt.Kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m26
d.1

0,672m3Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

7
d.1

4,200m2Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy 
cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły

8
d.1

110,370m2Usunięcie starej farby lub zdzieranie tapet na ścianach9
d.1

42,550m2Usunięcie starej farby farby lub zdzieranie tapet na stropach10
d.1

157,120m2Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

11
d.1

114,570m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian - farba lateksowa zmywalna, odporna na 
ścieranie.

12
d.1

42,550m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych sufitów - farba lateksowa zmywalna, odporna na 
ścieranie.

13
d.1

32,700mRenowacja lub wymiana listew przyściennych14
d.1

42,550m2Zmatowienie posadzek z deszczułek pod nowe lakierowanie15
d.1

42,550m2Lakierowanie posadzek i parkietów16
d.1



Roboty remontowe korytarza na II piętrze w budynku Sądu w Gdyni

Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisLp.
4,000kpl.Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane29

d.2

4,000szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw 
oświetleniowych - oprawy świetlówkowe kuliste typu Glob

30
d.2

2,000szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2
-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

31
d.2

1,000szt.Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych 
podtynkowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

32
d.2
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