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Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia – przedmiar robót 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia – przedmiar robót 
Jednostka 

miary 
Ilość 

1 2 3 4 

1.  
Ułożenie na kleju elastycznym glazury. Kuchnia ściany -  wym. min. 30x60 (kolor biały) oraz ułożenie 
na podłodze gresu wym. min. 33x33, wykończenie fugami elastycznymi i cementowymi, wykończenia 
listwami aluminiowymi, silikonowanie: materiał + robocizna 

m2 46 

2.  
Ułożenie płytek na ścianach w łazienkach na kleju elastycznym wym. min. 20x20,  i  na podłogach 
wym. min. 33x33, wykończenia listwami aluminiowymi, silikonowanie: materiał + robocizna 

m2 44,20 

3.  Zakup i montaż na kleju  (lustra do łazienek), wymiary nie mniej niż 1,6m x 0,50m 
kpl. 3 

4.  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi (wszystkie pomieszczenia): materiał + robocizna  
m2 800 

5.  
Ułożenie paneli podłogowych AC4, montowane na podkładzie podłogowym pod panele, wykończone 
listwą przypodłogową typu PCV  materiał + robocizna 

m2 138 

6.  
Montaż ścian gipsowo-kartonowych wym. min. 100x2 (wydzielenie pomieszczeń): materiał + 
robocizna 
 m2 400 

7.  Szpachlowanie (wszystkie pomieszczenia): materiał + robocizna m2 800 
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8.  
Drzwi (wszystkie pomieszczenia) - skrzydła, wypełnienie plaster miodu, podcięcie wentylacyjne w 
każdym skrzydle, zamek patent, + Ościeżnice regulowane: materiał + robocizna 

kpl. 12 

9.  
Dostawa i montaż stelaży pod geberit (łazienki), wymiary stelaży: szerokość: 40 cm, wysokość: 113-
133 cm, głębokość: 15-23,5 cm: materiał + robocizna 

szt. 4 

10.  Listwy łączące w progach (wszystkie pomieszczenia): materiał + robocizna mb 14 

11.  
Dostawa i montaż  3 misek ustępowych dla dzieci i 1 miska ustepowa dla dorosłych z deską 
sedesową owalną i przyciskiem w kolorze białym - materiał + robocizna 

kpl. 4 

12.  Grzejniki łazienkowe  
szt. 1 

13.  
Grzejniki – szt 1, Grzejniki – szt 2, Grzejniki- szt 2, Grzejniki szt 1 
materiał + robocizna - przeróbka istniejących, dopasowanie dla potrzeb aranżacji przedszkola 

szt. 6 

14.  Wykonanie i montaż obudowy na grzejniki 

szt 4 

15.  

Brodzik w łazience, wymiar 80x80 z syfonem i baterią - 1 szt., umywalki w łazienkach z syfonami 
umywalkowymi oraz osłonami stalowymi typu Junior i bateriami umywalkowymi - 5 kpl., umywalek w 
pokoju nauczycielskim i toalecie socjalnej  z syfonami umywalkowymi i bateriami - 2 kpl., 
zlewozmywak stalowy 1-komorowy z ociekaczem polerowany typu i baterią zlewozmywakową – 2 kpl.: 
zlewozmywak stalowy 2-komorowy z ociekaczem polerowany typu i baterią zlewozmywakową – 2 kpl 
materiał + robocizna 

kpl. 1 
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16.  
Instalacja wodno-kanalizacyjna - rury wraz z kształtkami typu Wavin, zaworami kulowymi, kątowymi i 
wężykami przyłączeniowymi typu izolacją z pianki polietylenowej (kuchnia, łazienki) oraz kolana, 
trójniki, złączki, mufy, czyszczaki oraz obejmy i uchwyty stalowe: materiał + robocizna  

kpl. 1 

17.  
Kanalizacja pozioma - rury typu Wavin PVC-s kan.wew. wraz z ksztaltkami typu Wavin PVC - kolana, 
trójniki, złączki , mufy , czyszczaki  oraz obejmy i uchwyty stalowe (łazienka, kuchnia): materiał + 
robocizna  kpl. 1 

18.  Wykonanie we wszystkich pomieszczeniach nowej instalacji elektrycznej  kpl 1 

19.  Zakup i montaż hydrantu przeciw pożarowego 
szt 1 

20.  Wykonanie instalacji gniazd 230V szt. 60 

21.  Wykonanie instalacji zasialnia bojler 1szt  szt. 1 

22.  Montaż lamp oświetleniowych szt. 50 

23.  Świetlówka  szt. 50 

24.  Wykonanie prac kontrolno pomiarowych szt. 1 

25.  
Wykonanie wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem mechanicznym , doprowadzenie nawiewu i 
wywiewu do wszystkich nowych pomieszczeń, pomiary skuteczności przewietrzania (materiały wraz z 
robocizną) kpl. 1 

26.  Zakup i montaż okna  szt  3 

    

    

   

   

   

    
 


