
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

ADRES INWESTORA:

Remont sal rozpraw nr W21 i W23 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



Roboty remontowe sal rozpraw nr W21 i W23 w budynku Sądu w Gdyni

Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisLp.

4,000szt.Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych1
d.1.1

1,000szt.Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych2
d.1.1

6,000szt.Demontaż opraw oświetleniowych3
d.1.1

30,100mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych4
d.1.1

30,100mDemontaż korytek instalacji natynkowej bez likwidacji przewodów5
d.1.1

30,100mPrzełożenie przewodów z korytek instalacyjnych do bruzd (bez 
kosztu przewodów)

6
d.1.1

30,100mZaprawianie bruzd o szer. do 50 mm7
d.1.1

6,000kpl.Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane8
d.1.1

6,000szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw 
oświetleniowych. Oprawy z odzysku.

9
d.1.1

4,000szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2
-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

10
d.1.1

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

11
d.1.1

7,500mNaprawa lub wymiana wiązki kablowej w korytku kablowym 
naściennym, przypodłogowym, wg istniejącej

12
d.1.1

10,000m2Zabezpieczenie stolarki folią (mebli  i urządzeń nieusuwalnych  
folią)

13
d.1.2

33,810m2Zabezpieczenie podłóg folią14
d.1.2

7,260m2Zabezpieczenie okien folią15
d.1.2

70,160m2Usunięcie starej farby lub zdzieranie tapet na ścianach16
d.1.2

33,810m2Usunięcie starej farby farby lub zdzieranie tapet na stropach17
d.1.2

4,000szt.Naprawa i obrobienie obsadzenia okien18
d.1.2

103,970m2Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

19
d.1.2

1,000kpl.Renowacja kratki wentylacyjnej (demontaż, oczyszczenie, 
malowanie, ponowny montaż)

20
d.1.2

70,160m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian - farba lateksowa zmywalna, odporna na 
ścieranie.

21
d.1.2

33,810m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych sufitów - farba lateksowa zmywalna, odporna na 
ścieranie.

22
d.1.2

2,000kpl.Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni  
ogrzewalnej do 5.0 m2

23
d.1.3

5,500m2Czyszczenie strumieniowo ścierne - usunięcie istniejących powłok 
malarskich ze zdemontowanych grzejników

24
d.1.3

5,500m2Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych25
d.1.3

2,000kpl.Płukanie grzejników żeliwnych członowych26
d.1.3

2,000szt.Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2  
przed zamontowaniem

27
d.1.3
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4,000szt.Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych30
d.2.1

1,000szt.Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych31
d.2.1

6,000szt.Demontaż opraw oświetleniowych32
d.2.1

16,000mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych33
d.2.1

16,000mDemontaż korytek instalacji natynkowej bez likwidacji przewodów34
d.2.1

16,000mPrzełożenie przewodów z korytek instalacyjnych do bruzd (bez 
kosztu przewodów)

35
d.2.1

16,000mZaprawianie bruzd o szer. do 50 mm36
d.2.1

6,000kpl.Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane37
d.2.1

6,000szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw 
oświetleniowych. Oprawy z odzysku.

38
d.2.1

4,000szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2
-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

39
d.2.1

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

40
d.2.1

11,500mNaprawa lub wymiana wiązki kablowej w korytku kablowym 
naściennym, przypodłogowym, wg istniejącej

41
d.2.1

10,000m2Zabezpieczenie stolarki folią (mebli  i urządzeń nieusuwalnych  
folią)

42
d.2.2

31,440m2Zabezpieczenie podłóg folią43
d.2.2

7,260m2Zabezpieczenie okien folią44
d.2.2

67,055m2Usunięcie starej farby lub zdzieranie tapet na ścianach45
d.2.2

31,440m2Usunięcie starej farby farby lub zdzieranie tapet na stropach46
d.2.2

4,000szt.Naprawa i obrobienie obsadzenia okien47
d.2.2

2,415m2Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na  
rusztach metalowych pojedynczych, jednowarstwowa 50 - 01 
Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm.  
Obudowa pionu instalacyjnego

48
d.2.2

2,415m2Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane 
ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych

49
d.2.2

98,495m2Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

50
d.2.2

1,000kpl.Renowacja kratki wentylacyjnej (demontaż, oczyszczenie, 
malowanie, ponowny montaż)

51
d.2.2

68,435m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian - farba lateksowa zmywalna, odporna na 
ścieranie.

52
d.2.2

31,440m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych sufitów - farba lateksowa zmywalna, odporna na 
ścieranie.

53
d.2.2
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Roboty remontowe sal rozpraw nr W21 i W23 w budynku Sądu w Gdyni

Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisLp.
2,000kpl.Grzejniki żeliwne członowe o powierzchni ogrzewalnej 2.5-5.0 m2.  

Grzejniki z odzysku
28

d.1.3

2,000urząd
z.

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o.29
d.1.3



Roboty remontowe sal rozpraw nr W21 i W23 w budynku Sądu w Gdyni

Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisLp.
2,415szt.Wymiana szyldzika drzwiowego  na zaślepiony54

d.2.2

2,000kpl.Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni  
ogrzewalnej do 5.0 m2

55
d.2.3

5,500m2Czyszczenie strumieniowo ścierne - usunięcie istniejących powłok 
malarskich ze zdemontowanych grzejników

56
d.2.3

5,500m2Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych57
d.2.3

2,000kpl.Płukanie grzejników żeliwnych członowych58
d.2.3

2,000szt.Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2  
przed zamontowaniem

59
d.2.3

2,000kpl.Grzejniki żeliwne członowe o powierzchni ogrzewalnej 2.5-5.0 m2.  
Grzejniki z odzysku

60
d.2.3

2,000urząd
z.

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o.61
d.2.3
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