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NAZWA INWESTYCJI:
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INWESTOR:
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Remont łazienek pom. 17 i 18 w budynku Sądu Rejonowego 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



1,000kpl.Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni  
ogrzewalnej do 5.0 m2

21
d.2.1

2,400m2Czyszczenie strumieniowo ścierne - usunięcie istniejących powłok 
malarskich ze zdemontowanych grzejników

22
d.2.1

2,400m2Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych23
d.2.1

1,000kpl.Płukanie grzejników żeliwnych członowych24
d.2.1

1,000szt.Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2  
przed zamontowaniem

25
d.2.1

1,000kpl.Grzejniki żeliwne członowe o powierzchni ogrzewalnej 2.5-5.0 m2.  
Grzejniki z odzysku

26
d.2.1
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Roboty remontowe łazienek nr 17 i 18 w budynku Sądu w Gdyni

Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisLp.

2,880m2Zabezpieczenie okien folią1
d.1.1

6,200m2Rozebranie ścianek działowych drewnianych z drzwiami2
d.1.1

4,000szt.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m23
d.1.1

7,310m2Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie  
cementowo-wapiennej

4
d.1.1

34,650m2Rozebranie wykładziny ściennej z płytek5
d.1.1

43,530m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ścianach

6
d.1.1

2,000szt.Wykucie z muru kratek wentylacyjnych7
d.1.1

13,839m2Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie bez odzysku płytek8
d.1.1

2,000szt.Naprawa i obrobienie obsadzenia okien9
d.1.2

2,000kpl.Renowacja naświetla drewnianego z malowaniem10
d.1.2

3,690m2Montaż nowych drzwi w okleinie dębowej naturalnej na wzór  
istniejących

11
d.1.2

48,510m2Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej12
d.1.2

29,670m2Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu 
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku

13
d.1.2

2,000szt.Kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m214
d.1.2

13,839m2Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi  
GKI na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z 
kształtowników CD i UD

15
d.1.2

43,509m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem. Farba 
zmywalna lateksowa.

16
d.1.2

13,839m2Wyrównanie podłoża pod posadzkę17
d.1.2

13,839m2Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą 
zwykłą

18
d.1.2

23,100mCokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika 
równej 15 cm

19
d.1.2

6,510m2Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne z HPL, z drzwiami20
d.1.2



5,000szt.Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych48
d.3

2,000szt.Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych49
d.3

4,000szt.Demontaż opraw oświetleniowych50
d.3

4,000kpl.Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych51
d.3

3,000szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2
-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

52
d.3

2,000szt.Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych 
podtynkowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

53
d.3
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1,000urząd

z.
Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o.27

d.2.1

2,000szt.Wymiana wpustu ściekowego podłogowego28
d.2.2

2,000kpl.Demontaż pisuaru29
d.2.2

1,000kpl.Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym30
d.2.2

3,000kpl.Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'31
d.2.2

1,000kpl.Wymiana umywalki fajansowej z syfonem z tworzywa32
d.2.2

1,000szt.Wymiana baterii umywalkowej33
d.2.2

1,000szt.Wymiana zlewozmywaka szafkowego z blachy nierdzewnej34
d.2.2

1,000szt.Wymiana baterii zmywakowej35
d.2.2

1,000szt.Wymiana szafki pod zlewozmywakiem36
d.2.2

1,000szt.Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody na podgrzewach 
podszafkowy

37
d.2.2

9,000szt.Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i  
baterie o śr. 15 mm

38
d.2.2

3,000msc.Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 150 mm łączonych metodą 
wciskową

39
d.2.2

3,000msc.Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą 
wciskową

40
d.2.2

3,500mWykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

41
d.2.2

1,000msc.Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 150  
mm na rurę z PCV dł 3,4 m

42
d.2.2

7,000mWykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

43
d.2.2

7,000msc.Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej w płaszczu PP o śr. 
15-20 mm

44
d.2.2

7,000mZamurowanie bruzd o szerokości 1/2 ceg. z przewodami 
instalacyjnymi w ścianach z cegieł

45
d.2.2

3,500mZamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1 ceg. z przewodami  
instalacyjnymi w ścianach z cegieł

46
d.2.2

1,000p-pSprawdzenie szczelności instalacji wodociągowej na ciśnienie  
miejskie - pojedynczy pion

47
d.2.2
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4,905m3Wywiezienie gruzu z utylizacją. Wywózka przez specjalizowane 
firmy, z wynajmem kontenerów, kontenery o poj. 5 m3.

54
d.4
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