
Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego - przedmiar robót

Gmina Popielów Popielów 19.04.2021

46-090 Popielów

ul. Opolska 13

Przedmiar robót

Nazwa 

zadania „ Adaptacja budynku wozowni i stajni w celu utworzenia Centrum Warsztatowego Wśród Pszczół w Karłowicach”

Opracował inż. arch Mateusz Macioszek 06/OPOKK/2015

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotowy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 187/2012 z dnia 27.04.2012 r.

W związku z tym wszelkie prace należy prowadzić wyłącznie na podstawie ważnej decyzji

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zestawienie powierzchni stanu projektowanego:

powierzchnia użytkowa ................................... 309,1 m2

powierzchnia zabudowy................................... 386, 4 m2

kubatura ............................................................ 2266,41 m3

wysokość budynku ........................................ 826 cm

długość / szerokość budynku ........4640 / 892 cm

Budynek jest jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym.

Przedmiotowy budynek ma rzut w kształcie prostokąta z segmentem zachodnim w kształcie

trapeza prostokątnego, dachy dwuspadowe symetryczne o nachyleniu połaci 40o . Budynek jest

dostosowany swoimi gabarytami oraz skalą detalu architektonicznego do otaczającej go

zabudowy



Przedmiar robót

Roboty  wstępne i przygotpwawcze

1

Przygotowanie terenu budowy wraz z oznakowaniem i 

ogrodzeniem terenu robót kpl 1,00  

Razem

Pomieszczenie nr  0.5  

2 Wykonanie przekucia ściany wewnętrznej do pom. 0.1 m3 1,05  

3 Przesklepienie otworu drzwiowego 2 x I 100, l=1,50 mb m 3,00

4 Roboty tynkarksie otworu drzwiowego - ościeża m2 2,80

5 Zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych mb 3,00

6

Przygotowanie powierzchni ścian pomieszczenia - 

filcowanie, uzupełnienie ubytków m2 68,50

7 Malowanie ścian - farby silikatowe w kolorze białym m2 68,50

8

Izolacja termiczna - ułożenie wełny mineralnej gr 16 cm 

pomiędzy belkami m2 31,48

9 Paroizolacja - folia PE m2 31,48

10

Zabudowa karton gips - stelaż stalowy krzyżowy  wraz z 

okładziną z płyt K-G m2 31,48

11 Malowanie ścian - farby silikatowe w kolorze białym m2 31,48

12 Izolacja przeciwwilgociowa - papa termozgrzewalna m2 31,48

13 Termoizolacja - styropian EPS-80 gr 10 cm m2 31,48

14 Izolacja przeciwwilgociowa - folia PE m2 31,48

15 Posadzka cementowa gr 7 cm m2 31,48

16 Okładzina  podłogowa - płytki podłogowe gresowe m2 31,48

17

Wykonanie kanału wentylacyjnego z podłączenim do 

istniejącego komina szt 1,00

18 Montaż kratki wentylacyjnej szt 1,00

19

Podjeście wody uzytkowej zimnej ø 25 mm              (z 

wykonanie przebić i uzupełnieniem ubytków) mb 3,50

20

Podjeście wody uzytkowej ciepłej ø 25 mm (z 

wykonanie przebić i uzupełnieniem ubytków) mb 3,80

21

Podjeście PCV kanalizacja ø 75 mm  (z wykonanie 

przebić i uzupełnieniem ubytków) mb 4,62

22 Montaż  grzejnika - piec akumulacyjny N=2,5 kW szt 1,00

23 Montaż  sterownika - regulator termostatyczny szt 1,00

24

Zasilanie oświetlenia - YDYżo wraz z bruzdowaniem i 

uzupełnienim ubytków mb 26,50

25

Zasilanie oświetlenia ewakuacyjnego -  YDYżo  wraz z 

bruzdowaniem i uzupełnienim ubytków mb 6,80

26

Zasilanie  gniazd wtykowych -  YDYżo  wraz z 

bruzdowaniem i uzupełnienim ubytków mb 38,80

27 Montaż włączników i gniazd ściennych wraz z puszkami szt 12,00

28 Przyłącz pieca akumulacyjnego szt 1,00

29 Przyłącz kuchenki elektrycznej szt 1,00

30 Montaż oprawy ewakuacyjnej szt 2,00

31 Montaż opraw oświetleniewowych  szt 6,00



32

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z 

nawiewnikiem kontaktowym oraz klamka i wkładką 

patentową. Ościeżnia stalowa kątowa duża. kpl 1,00

33 Uszczelnienie istniejących drzwi drewnianych kpl 1,00

Pomieszczenia nr  0.1, 0.2, 0.3, 0.4

34 Wykonanie przekucia ściany wewnętrznej do pom. 0.1 m3 0,89

35 Przesklepienie otworu drzwiowego 2 x I 100, l=1,50 mb m 3,00

36 Rozbiórka żłobu m3 1,00

37 Roboty tynkarskie otworu drzwiowego - ościeża i żłobu m2 3,60

38 Zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych mb 3,00

39

Przygotowanie powierzchni ścian pomieszczenia - 

filcowanie, uzupełnienie ubytków m2 66,90

40 Malowanie ścian - farby silikatowe w kolorze białym m2 66,90

41

Izolacja termiczna - ułożenie wełny mineralnej gr 16 cm 

pomiędzy belkami m2 28,80

42 Paroizolacja - folia PE m2 28,80

43

Zabudowa karton gips - stelaż stalowy krzyżowy  wraz z 

okładziną z płyt K-G m2 28,80

44 Malowanie ścian - farby silikatowe w kolorze białym m2 28,80

45 Izolacja przeciwwilgociowa - papa termozgrzewalna m2 28,80

46 Termoizolacja - styropian EPS-80 gr 10 cm m2 28,80

47 Izolacja przeciwwilgociowa - folia PE m2 28,00

48 Posadzka cementowa gr 7 cm m2 28,80

49 Okładzina  podłogowa - płytki podłogowe gresowe m2 28,80

50

Montaż kanałów wentylacyjnych - systemowe 

przewody wentylacyjne stalowe wrza z 

wyprowadzeniem ponad dach i montazem konminka 

wentylacyjnego w kolorze pokrycia dachowego kpl 2,00

51

Zabudowa karton - gips - ściany systemowe na 

profilach stalowych, obustronnie jednowarstwowo 

płyta KG, z wypełnieniem z wełny mineralnej. Grubość 

scianki działowej 12 cm (profil ścienny 10 cm) m2 23,95

52 Okładzina z płytek ściennych m2 44,08

53

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z 

nawiewnikiem kontaktowym oraz klamka i wkładką 

patentową. Ościeżnia systemowa kpl 3,00

54

Podjeście wody uzytkowej zimnej ø 25 mm              (z 

wykonanie przebić i uzupełnieniem ubytków) mb 16,20

55

Podjeście wody uzytkowej ciepłej ø 25 mm (z 

wykonanie przebić i uzupełnieniem ubytków) mb 17,60

56

Podjeście PCV kanalizacja ø 75 mm  (z wykonanie 

przebić i uzupełnieniem ubytków) mb 8,80

57

Podjeście PCV kanalizacja ø 160 mm  (z wykonanie 

przebić i uzupełnieniem ubytków) mb 1,00

58

Rurociąg PCV kanalizacja ø 160 mm  (z wykonanie 

przebić i uzupełnieniem ubytków) - do zewnętrznej 

pompowni systemowej Preskpol (bez pompowni) mb 14,50

59 Montaż umywalki  z kranem szt 1,00

60 Montaż umywalki NPS z kranem szt 1,00



61 Montaż miski ustępowej z deską sedesową szt 1,00

62 Montaż miski ustępowej NPS z deską sedesową szt 1,00

63 Montaż pisura z zaworem spłukującym szt 1,00

64 Pochwyty dla NPS umywalkowe szt 2,00

65 Pochwyty dla NPS przy misce ustępowej szt 2,00

66 Dzwonek przywoławczy NPS kpl 1,00

67 Montaż  grzejnika - piec akumulacyjny N=2,5 kW szt 2,00

68

Zasilanie oświetlenia - YDYżo wraz z bruzdowaniem i 

uzupełnienim ubytków mb 16,20

69

Zasilanie oświetlenia ewakuacyjnego - YDYżo wraz z 

bruzdowaniem i uzupełnienim ubytków mb 6,00

70

Montaż  zasobnika  - podgrzewacz wody V=100 dm3, 

N=2,5 kW szt 1,00

71

Zasilanie  gniazd wtykowych -  YDYżo  wraz z 

bruzdowaniem i uzupełnienim ubytków mb 48,00

72 Montaż włączników i gniazd ściennych wraz z puszkami szt 10,00

73 Przyłącz pieca akumulacyjnego szt 2,00

74 Przyłącz wentylatora osiowego szt 2,00

75 Montaż oprawy ewakuacyjnej szt 2,00

76 Montaż opraw oświetleniewowych szt 4,00

77

Wykonanie drewnianej klapy zamykającej klatkę 

schodową szt 1,00

78 Wykonanie drewnianej rampy podjazdowej szt 1,00

79

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z 

nawiewnikiem kontaktowym oraz klamka i wkładką 

patentową. Ościeżnia stalowa kątowa duża. kpl 1,00

80 Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych kpl 1,00

81 Uszczelnienie istniejących drzwi drewnianych kpl 1,00

82

Dostawa i montaż rozdzielni wewnętrznej wraz z 

wykonaniem zasialani od złącza ZK kpl 1,00

83

Wykonanie podejścia wodociągowego do licznika - 

instalacja wewnętrzna kpl 1,00

84

Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych 

aluminiowych - przeszklonych (montowane po wewn. 

Stronie otworu. drzwi drewniane zostają) kpl 1,00

Pomieszczenia nr  0.6

85

Przygotowanie powierzchni ścian pomieszczenia - 

filcowanie, uzupełnienie ubytków m2 88,90

86 Malowanie ścian - farby silikatowe w kolorze białym m2 88,90

87 Malowanie sufitów - farby silikatowe w kolorze białym m2 60,73

88 Malowanie elementów stalowych ( słup, podciąg ) kpl 1,00

89 Gruntowanie powierzchni podłóg m2 60,73

90 Malowanie podłóg farbą do betonu m2 60,73

91 Uszczelnienie istniejących drzwi drewnianych kpl 1,00

92 Dostawa i montaż witryny  zewnętrznej aluminiowych kpl 1,00

93

Montaż kanałów wentylacyjnych - systemowe 

przewody wentylacyjne stalowe wrza z 

wyprowadzeniem ponad dach i montazem konminka 

wentylacyjnego w kolorze pokrycia dachowego kpl 1,00

94

Podjeście wody uzytkowej zimnej ø 25 mm (z 

wykonanie przebić i uzupełnieniem ubytków) mb 4,00

95

Podjeście wody uzytkowej ciepłej ø 25 mm (z 

wykonanie przebić i uzupełnieniem ubytków) mb 4,00



96

Podjeście PCV kanalizacja ø 75 mm  (z wykonanie 

przebić i uzupełnieniem ubytków) mb 4,00

97

Podjeście PCV kanalizacja ø 160 mm  (z wykonanie 

przebić i uzupełnieniem ubytków) mb 4,00

98

Rurociąg PCV kanalizacja ø 160 mm  (z wykonanie 

przebić i uzupełnieniem ubytków) - mb 6,00

99 Montaż oprawy ewakuacyjnej szt 2,00

100 Montaż opraw oświetleniewowych  szt 6,00

101

Zasilanie oświetlenia - YDYżo wraz z bruzdowaniem i 

uzupełnienim ubytków mb 48,00

102

Zasilanie oświetlenia ewakuacyjnego - YDYżo wraz z 

bruzdowaniem i uzupełnienim ubytków mb 14,00

103

Zasilanie  gniazd wtykowych -  YDYżo  wraz z 

bruzdowaniem i uzupełnienim ubytków mb 46,30

104 Montaż  grzejnika - piec akumulacyjny N=2,5 kW szt 1,00

Pomieszczenia nr  0.7

105

Przygotowanie powierzchni ścian pomieszczenia - 

filcowanie, uzupełnienie ubytków m2 82,43

106 Malowanie ścian - farby silikatowe w kolorze białym m2 82,43

107 Malowanie sufitów - farby silikatowe w kolorze białym m2 53,82

108 Malowanie elementów stalowych (słup, podciąg) kpl 1,00

109 Gruntowanie powierzchni podłóg m2 53,82

110 Malowanie podłóg farbą do betonu m2 53,82

111 Uszczelnienie istniejących drzwi drewnianych kpl 1,00

112

Montaż kanałów wentylacyjnych - systemowe 

przewody wentylacyjne stalowe wrza z 

wyprowadzeniem ponad dach i montazem konminka 

wentylacyjnego w kolorze pokrycia dachowego kpl 1,00

113

Podjeście wody uzytkowej zimnej ø 25 mm (z 

wykonanie przebić i uzupełnieniem ubytków) mb 4,00

114 Montaż oprawy ewakuacyjnej szt 2,00

115 Montaż opraw oświetleniewowych  szt 6,00

116

Zasilanie oświetlenia - YDYżo wraz z bruzdowaniem i 

uzupełnienim ubytków mb 48,00

117

Zasilanie oświetlenia ewakuacyjnego - YDYżo wraz z 

bruzdowaniem i uzupełnienim ubytków mb 14,00

118

Zasilanie  gniazd wtykowych -  YDYżo  wraz z 

bruzdowaniem i uzupełnienim ubytków mb 46,30

119 Wykonanie drewnianej rampy podjazdowej szt 1,00

120

Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych 

aluminiowych - przeszklonych (montowane po wewn. 

Stronie otworu. drzwi drewniane zostają) kpl 1,00

121 Montaż  grzejnika - piec akumulacyjny N=2,5 kW szt 1,00

Pomieszczenia nr  0.8

122

Przygotowanie powierzchni ścian pomieszczenia - 

filcowanie, uzupełnienie ubytków m2 79,35

123 Malowanie ścian - farby silikatowe w kolorze białym m2 79,35

124 Malowanie sufitów - farby silikatowe w kolorze białym m2 49,66

125 Malowanie elementów stalowych (słup, podciąg) kpl 1,00

126 Gruntowanie powierzchni podłóg m2 49,66



127 Malowanie podłóg farbą do betonu m2 49,66

128 Uszczelnienie istniejących drzwi drewnianych kpl 1,00

129

Montaż kanałów wentylacyjnych - systemowe 

przewody wentylacyjne stalowe wrza z 

wyprowadzeniem ponad dach i montazem konminka 

wentylacyjnego w kolorze pokrycia dachowego kpl 1,00

130 Montaż oprawy ewakuacyjnej szt 2,00

131 Montaż opraw oświetleniewowych  szt 6,00

132

Zasilanie oświetlenia - YDYżo wraz z bruzdowaniem i 

uzupełnienim ubytków mb 48,00

133

Zasilanie oświetlenia ewakuacyjnego - YDYżo wraz z 

bruzdowaniem i uzupełnienim ubytków mb 60,00

134

Zasilanie  gniazd wtykowych -  YDYżo  wraz z 

bruzdowaniem i uzupełnienim ubytków mb 60,00

335 Wykonanie drewnianej rampy podjazdowej szt 1,00

136 Montaż  grzejnika - piec akumulacyjny N=2,5 kW szt 1,00

137

Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych 

aluminiowych - przeszklonych (montowane po wewn. 

Stronie otworu. drzwi drewniane zostają) kpl 1,00

Pomieszczenia nr  0.9,0.10,0.11,0.12

138

Montaż kanałów wentylacyjnych - systemowe 

przewody wentylacyjne stalowe wrza z 

wyprowadzeniem ponad dach i montazem konminka 

wentylacyjnego w kolorze pokrycia dachowego kpl 4,00

139 Wykonanie drewnianej rampy podjazdowej szt 1,00

0,00

Monitoring zewnętrzny

140

Dostawa i montaz 3 kamer zewnętrznych wraz z 

okablowaniem kpl 1,00  

141 Dostawa i montaz dysku z rejestratorem oraz ruterem kpl 1,00

0,00


