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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach modernizacji pracowni przewiduje się:
- malowanie ścian i sufitu
- wymianę  stolarki drzwiowej - 2 sztuki drzwi
- demontaż istn. wykładziny PCV w pokoju nauczyciela i wykonanie posadzki
    z płytek ceramicznych
- wymiana ogólnej instalacji elektrycznej ( bez instalacji zasilającej urządzenia    dydaktyczne) 
-wykonanie instalacji elektrycznej  400V
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 kątem 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 występowania 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. WYMIANA POSADZKI W POKOJU NAUCZYCIELA
 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  uzupeł-
nienie 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.
2.2.4.  WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ   
          według odrębnego opracowania
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1.6.3 - Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej - pp - uproszczony - aktualizacja marzec 2018.PRDOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.6.3 - Pracownia elektrotechniki i elektroniki sam ochodowej

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

14.30 m2 14.300
RAZEM 14.300

3
d.1 kalk. własna

Demontaż instalacji elektrycznej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4
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

5
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
6

d.2
KNR 4-01
0715-02
analogia

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

57.44+88.03 m2 145.470
RAZEM 145.470

7
d.2

KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą m2

1.8+1.8 m2 3.600
RAZEM 3.600

8
d.2

KNR-W 4-01
0709-05
analogia

Obrobienie tynkarskie otworu drzwiowego i okiennego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.2

KNR 4-01
1202-09
analogia

Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu m2

64.90+14.30+3.06*(5.54*2+11.71*2)-5*2.15*2.45-1.8-2*1.8+3.06*(1.76+1.18+
1.07+4.60+2.83+5.54)

m2 204.991

RAZEM 204.991
10

d.2
NNRNKB
202 1134-02

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

3.06*(5.54*2+11.71*2)-5*2.15*2.45-1.8-2*1.8+3.06*(1.76+1.18+1.07+4.60+
2.83+5.54)

m2 125.791

RAZEM 125.791
11

d.2
NNRNKB
202 1134-01

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

64.90+14.30 m2 79.200
RAZEM 79.200

12
d.2

KNR 2-02
0815-03
analogia

Wyrównanie powierzchni scian i sufitów, gładź szpachlowa jednowarstwowa m2

64.90+14.30+3.06*(5.54*2+11.71*2)-5*2.15*2.45-1.8-2*1.8+3.06*(1.76+1.18+
1.07+4.60+2.83+5.54)

m2 204.991

RAZEM 204.991
13

d.2
KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

3.06*(5.54*2+11.71*2)-5*2.15*2.45-1.8-2*1.8+3.06*(1.76+1.18+1.07+4.60+
2.83+5.54)

m2 125.791

RAZEM 125.791
14

d.2
KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

64.90+14.30 m2 79.200
RAZEM 79.200

15
d.2

KNR 2-02
1102-01
analogia

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

m2
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1.6.3 - Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej - pp - uproszczony - aktualizacja marzec 2018.PRDOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14.30 m2 14.300

RAZEM 14.300
16

d.2
KNR 2-02
1104-02
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z gresu m2

14.30 m2 14.300
RAZEM 14.300

3 Instalacje elektryczne i teletechniczne
17

d.3
KNNR 5
1207-09

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

18
d.3

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

19
d.3

KNNR 5
0101-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
- rury winidurowe RL22

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

20
d.3

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Przewód YDYżo 3x2,5mm2

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

21
d.3

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Przewód YDYżo 5x4mm2

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

22
d.3

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

23
d.3

KNNR 5
0308-02
analogia

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2 w ramce pojedynczej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.3

KNNR 5
0308-02
analogia

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2 w ramce podwojnej

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

25
d.3

KNNR 5
0308-10
analogia

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemie-
niem 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów
do 4 mm2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

26
d.3

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

27
d.3

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

28
d.3

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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