
załącznik nr 1 
              

Przedmiar robót
             

Remont pomieszczeń biurowych
                  

Dział  Pieczy Zastępczej przy ul. Andersa 6a w Tychach

L.p. Opis pozycji Jedn. Ilość

1 Malowanie dwukrotne ścian emulsją lateksową matową, odporną na zmywanie,
szybkoschnącą (2 klasa odporności na szorowanie wg normy PN-EN 13300),
kolor do uzgodnienia

m² 303,6

2 Malowanie dwukrotne sufitu emulsją lateksową matową, odporną na zmywanie,
szybkoschnącą (2 klasa odporności na szorowanie wg normy PN-EN 13300),
kolor biały

m² 108,6

3 Malowanie dwukrotnie lamperii emulsją olejną, kolor do uzgodnienia m² 85,7

4 Malowanie balustrady, kolor do uzgodnienia m² 9,8

6 Malowanie kaloryfera (żeliwny, 13-15 żeberek), kolor do uzgodnienia szt 5

7 Malowanie parapetu wymiary 40 cm x110 cm, kolor do uzgodnienia szt 7

8 Malowanie drzwi, kolor do uzgodnienia szt 10

9 Demontaż  starych  paneli  podłogowych  wraz  z  listwami  w  trzech
pomieszczeniach biurowych

m² 44,9

10 Zakup  i  położenie  paneli  podłogowych  w  trzech  pomieszczeniach  biurowych
zgodnie z poniższymi wymogami:
a)  Specyfikacja paneli: klasa ścieralności min AC5, panele zabezpieczone przed
wilgocią, o wysokiej odporności na zarysowania, grubość paneli: min 8mm,
b)  Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  po  zamontowaniu  paneli
dostosował/wyprofilował  odpowiednio  wszystkie  drzwi,  tak  aby  otwierały  się
swobodnie,
c)  wzornictwo  i  kolorystyka  paneli  zostaną  uzgodnione  z  przedstawicielem
Zamawiającego na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę propozycji.

m² 44,9

11 Zakup i montaż listew przypodłogowych mb 43

12 Zakup i montaż narożników zewnętrznych do listew przypodłogowych szt. 7

13 Zakup i montaż zakończeń do listew przypodłogowych szt 16

14 Zakup i montaż narożników wewnętrznych do listew przypodłogowych szt 13

15 Zakup i montaż nowych lamp sufitowych oraz demontaż starych lamp.
Specyfikacja  nowych  lamp:  oprawa  rastrowa  natynkowa  2x36W,  Kafler
RES236N/T   

szt 7

16 Demontaż  i  montaż  żaluzji  pionowych  znajdujących  się  w  pomieszczeniach
biurowych

szt 8

                  
Punkt terenowy nr 2 przy ul. Batorego 57 w Tychach

L.p. Opis pozycji Jedn. Ilość

1 Malowanie dwukrotne ścian emulsją lateksową matową, odporną na zmywanie, 
szybkoschnącą (2 klasa odporności na szorowanie wg normy PN-EN 13300), 
kolor do uzgodnienia

m² 90,71

2 Malowanie dwukrotne sufitu emulsją lateksową matową, odporną na zmywanie, 
szybkoschnącą (2 klasa odporności na szorowanie wg normy PN-EN 13300), 
kolor biały

m² 47,9



3 Malowanie lamperii emulsją olejną, kolor do uzgodnienia m² 6,17

4 Malowanie parapetu wymiary 390 cm x 60 cm szt 1

5 Zakup i montaż drzwi: wewnętrzne wyjściowe prawe, otwierane na zewnątrz, 
wymiary 80 cm na 225 cm.
Wymagania:
- ramiak drewniany pokryty płytami HDF,  płyty oklejone folią lub folią PCV
- wypełnienie specjalistyczną płytą 
- specjalne stalowe wzmocnienia
- grubość skrzydła min. 46 mm
- izolacyjność akustyczna Rw = 32 db 
- dodatkowa uszczelka w skrzydle
- dwa zamki 3- bolcowe 

szt 1

5 Likwidacja przejścia między korytarzem a pokojem – usunięcie  futryny, obróbka 
ścian

szt 1

5 Malowanie futryn drzwi szt 2

6 Demontaż lamp sufitowych szt. 2

7 Zakup i montaż nowych lamp sufitowych: oprawa rastrowa natynkowa 2x36W  
Kafler RES236N/T   

szt 2

8 Demontaż żaluzji pionowych szt 5


