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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach modernizacji pracowni przewiduje się:
 
- malowanie ścian i sufitu 
 
- wymianę stolarki drzwiowej – 2 sztuki drzwi 
 
- wykonanie instalacji wentylacji i odciągu spalin 
 
- wykonanie instalacji sprężonego powietrza – 8 bar 
 
- demontaż istn. wykładziny PCV w pokoju nauczyciela i wykonanie posadzki 
 
 z płytek ceramicznych 
 
2.2.1 MALOWANIE ŚCIAN I SUFITU 
 
a. Zabezpieczenie posadzki np. folią
 
b. Usunięcie istniejącej warstwy zniszczonych powłok malarskich mineralnych 
 
poprzez: 
 
- namoczenie ściany wodą z dodatkiem specjalnego preparatu 
 
- usunięcie farby szpachlą prowadzoną pod niewielkim katem do powierzchni 
 
ściany, bez uszkodzeń tynku 
 
c. Usunięcie istniejącej warstwy zniszczonej lamperii z farb olejnych poprzez: 
 
- nałożenie cienkiej warstwy polimerowej gładzi, która podczas wysychania 
 
skurczy się i oderwie farbę od podłoża lub 
 
- za pomocą specjalnego preparatu 
 
d. Sprawdzenie pod katem rys i ubytków tynku 
 
e. Oczyszczenie ewentualnych ubytków i zaszpachlowanie naprawczą masą 
 
renowacyjną
 
d. Zagruntowanie ścian i sufitu odpowiednim preparatem 
 
e. Malowanie farbą akrylową. 
 
2.2.2 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ 
 
a. Demontaż istniejących skrzydeł i futryn 
 
b. Montaż nowych drzwi należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta 
 
c. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić stan powierzchni ościeży , do 
 
których przylegać będzie ościeżnica 
 
d. W przypadku wystepowania nierówności lub zabrudzenia powierzchni 
 
ościeża, należy je oczyścić i naprawić
 
e. W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkła-
dach lub listwach 
 
f. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
 
zamykaniu i otwieraniu 
 
g. Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. 
 
2.2.3. WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI I ODCIĄGU SPALIN – 
 
 według odrębnego opracowania 
 
2.2.4. WYKONANIE INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA – 8 BAR - 
 
 według odrębnego opracowania 
 
2.2.5. WYMIANA POSADZKI W POKOJU NAUCZYCIELA 
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 a. zerwanie starej wykładziny PCV 
 
b. demontaż listwy przyściennej 
 
c. demontaż listwy progowej 
 
d. mechaniczne oczyszczenie posadzki ze starego kleju 
 
e. uzupełnienie tynków po demontażu listwy przyściennej oraz wykonanie ro-
bót szpachlarsko-malarskich 
 
f. przygotować istniejące podłoże posadzki poprzez ewentualne usunięcie 
 
(skucie) starej warstwy o słabej przyczepności lub uzupełnienie występują-
 
cych ubytków . 
 
g. Oczyścić podłoże z kurzu, tłuszczu , pozostałości starych klejów. 
 
h. Zagruntować podłoże emulsją gruntującą. 
 
i. Ułożenie płytek na zaprawie klejowej, przygotowanej zgodnie z instrukcją
 
producenta.
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1.6.2 - Pracownia mechatroniki samochodowej - pp - uproszczony - aktualizacja marzec 2018.PRDPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.6.2 - Pracownia mechatroniki samochodowej

1 Prace rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

2
d.1

KNR-W 4-01
0811-04
analogia

Demontaż posadzek m2

15.80 m2 15.800
RAZEM 15.800

3
d.1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym na odległość do 1 km

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

4
d.1

KNR 4-04
1101-06
analogia

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 5

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

2 Prace remontowo-budowlane
5

d.2
KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą m2

1.8+1.8 m2 3.600
RAZEM 3.600

6
d.2

KNR-W 4-01
0709-05
analogia

Obrobienie tynkarskie otworu drzwiowego i okiennego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

7
d.2

KNR 4-01
1202-09
analogia

Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu m2

64.76+15.80+3.29*(2*11.67+4*5.55+2*2.85)-1.8-1.8*2-5*2.46*2.10 m2 217.910
RAZEM 217.910

8
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

3.29*(2*11.67+4*5.55+2*2.85)-1.8-1.8*2-5*2.46*2.10 m2 137.350
RAZEM 137.350

9
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

64.76+15.80 m2 80.560
RAZEM 80.560

10
d.2

KNR 2-02
0815-03
analogia

Wyrównanie powierzchni scian i sufitów, gładź szpachlowa jednowarstwowa m2

64.76+15.80+3.29*(2*11.67+4*5.55+2*2.85)-1.8-1.8*2-5*2.46*2.10 m2 217.910
RAZEM 217.910

11
d.2

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

3.29*(2*11.67+4*5.55+2*2.85)-1.8-1.8*2-5*2.46*2.10 m2 137.350
RAZEM 137.350

12
d.2

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

64.76+15.80 m2 80.560
RAZEM 80.560

13
d.2

KNR 2-02
1102-01
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

15.80 m2 15.800
RAZEM 15.800

14
d.2

KNR 2-02
1104-02
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z gresu m2

15.80 m2 15.800
RAZEM 15.800

15
d.2 kalk. własna

Dostawa i montaż - wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilania instalacji
pneumatycznej i odciągu spalin

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 Instalacje wentylacji i spr ężonego powietrza

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25254 Użytkownik: INTENTIO



1.6.2 - Pracownia mechatroniki samochodowej - pp - uproszczony - aktualizacja marzec 2018.PRDPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.3 kalk. własna
Dostawa i montaż - instalacja pneumatyczna do 8 bar -  instalacja pneuma-
tyczna do 10 bar - filtr, reduktor, nanometr, naoliwiacz, szybkozłącze 1szt, za-
wory odcinające 1 szt, rury aluminiowe fi 20 10m, trójnik do systemu aluminio-
wego 1 szt, kolanko do systemu aluminiowego 4 szt, kompresor 8 bar, 230V

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

17
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż - instalacja wentylacji i odciągu spalin - odciąg spalin komi-
nowy w zestawie z wężem

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25254 Użytkownik: INTENTIO


