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Wym.pionów- inst. wod-kanaliz-CU..PRD PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Wykonanie pionów instalacji wodnej i kanalizacji sa nitarnej w budynku Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II  w Międzyzdrojach ul.
Kolejowa nr 33.

1 Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej.
1.1 DemontaŜ umywalki kpl.

(1*2)*5 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

1.2 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

m

(3.25*3.50)*5 m 56.875
RAZEM 56.875

1.3 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

(0.75*2)*5 m 7.500
RAZEM 7.500

1.4 DemontaŜ podejścia odpływowego z rur Ŝeliwnych o śr. 50-80 mm szt.
(1*2)*5 szt. 10.000

RAZEM 10.000
1.5 DemontaŜ rurociągu Ŝeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku m

(3.25*4)*5 m 65.000
RAZEM 65.000

1.6 MontaŜ rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową m
(3.25*4)*5 m 65.000

RAZEM 65.000
1.7 MontaŜ rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową m

(1.4*2)*5 m 14.000
RAZEM 14.000

1.8 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego
PCW o śr. 50 mm

szt.

(1*5)*2 szt. 10.000
RAZEM 10.000

1.9 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 1/2 ceg. z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł.

m

poz.1.2 m 56.875
RAZEM 56.875

1.10 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno' m
poz.1.3 m 7.500

RAZEM 7.500
1.11 Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub

ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub da-
chówkami

m

poz.1.6 m 65.000
RAZEM 65.000

1.12 (z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17"  - powierzchnie pionowe. m2

poz.1.11*0.50 m2 32.500
RAZEM 32.500

1.13 (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłoŜu z tynku w po-
mieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2

m2

poz.1.12 m2 32.500
RAZEM 32.500

1.14 (z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17"  - powierzchnie pionowe. m2

poz.1.13 m2 32.500
RAZEM 32.500

1.15 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

poz.1.14 m2 32.500
RAZEM 32.500

1.16 MontaŜ umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem szt.
(1*5)*2 szt. 10.000

RAZEM 10.000
2 Wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulac ji z rur miedzianych.

2.1 Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm o połączeniach lutowa-
nych na ścianach w budynkach

m

18.0 m 18.000
RAZEM 18.000

2.2 Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowa-
nych na ścianach w budynkach

m

28.0 m 28.000
RAZEM 28.000

2.3 Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowa-
nych na ścianach w budynkach

m

22.0 m 22.000
RAZEM 22.000

2.4 Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowa-
nych na ścianach w budynkach

m

[(3.25+0.35)*3]*4*5 m 216.000
<dodatkowo na podłączenie do inst, przyjęto 25% dł. pionów>0.25*216.0 m 54.000
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RAZEM 270.000

2.5 Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9
mm (E)

m

poz.2.3 m 22.000
poz.2.4 m 270.000

RAZEM 292.000
2.6 Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9

mm (E)
m

poz.2.1 m 18.000
poz.2.2 m 28.000

RAZEM 46.000
2.7 Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o

śr.nom. 15 mm
szt.

(2*2)*5 szt. 20.000
RAZEM 20.000

2.8 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm szt.
(2*2)*5 szt. 20.000

RAZEM 20.000
2.9 Baterie zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm szt.

(1*2)*5 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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