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PRZEDMIAR ROBÓT 

NAZWA INWESTYCJI:  

Remont istniejącego Punktu Obsługi Klienta, istniejącej łazienki oraz montaż rampy progowej  

w budynku Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich 

ADRES INWESTYCJI:  

Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe 

INWESTOR:  

Gmina Godziesze Wielkie 

Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe 

NIP: 9680872984 

REGON: 250855162 

KOD CPV: 

45453000-7 – Roboty budowlane 
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TABELA ELEMENTÓW SCALNONYCH 

L.p. Nazwa Ilość elementów 

1. Remont istniejącej łazienki Poz. I, l.p. 1-30 przedmiaru robót 

2. Remont istniejącego Punktu Obsługi Klienta Poz. II, l.p. 1-2 przedmiaru robót 

3. Montaż rampy progowej Poz. III, l.p. 1 

PRZEDMIAR ROBÓT 

L.p. Opis J. m. Obmiar 

I. Remont łazienki 

1 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 18,684 

2 Rozebranie ścian filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3 0,496 

3 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2 3,211 

4 Zerwanie posadzki cementowej m2 3,211 

5 Wykucie z muru drzwi – poszerzenie istniejących drzwi do szer. min. 90 cm szt. 1 

6 
Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/ 2ceg. na zaprawie 

wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 
m3 0,105 

7 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 1,135 

8 
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla 

belek 
m3 0,094 

9 
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla 

belek 
m3 0,250 

10 
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie 

belek stalowych IPN 140 
m 3 

11 
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców 

belek stalowych do I NP 140 mm - jako oddzielna robota 
m 4 

12 Okładanie (szpaltowanie) ścian i słupów cegłami gr.1/2ceg. m2 0,975 

13 Umocowanie siatki cięto-ciągnionej m2 2 

14 
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-

wapiennej na ścianie słup prostok. na podł z cegły i pustaków 
m2 2,000 

15 
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu  

z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 
m2 18,699 

16 Gruntowanie podłoży preparatami – powierzchnie pionowe m2 18,699 

17 
Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm – na klej (zgodnie z 

zaleceniami stanowiącymi zał. nr 3 do zapytania) 
m2 18,699 

18 Gruntowanie podłoży preparatami – powierzchnie poziome m2 3,211 

19 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej  o gr. 5 cm m2 3,211 

20 Gruntowanie podłoży preparatami – powierzchnie poziome m2 3,211 

21 
Posadzki z płytek antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm (zgodnie z 

zaleceniami stanowiącymi zał. nr 3 do zapytania) 
m2 3,211 

22 Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm m 7,540 

23 
Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementami pref.  

i bet. wylewanych 
m2 3,211 
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24 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 m2 3,211 

25 Dwukrotne gruntowanie emulsją m2 3,211 

26 
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 

sufitów (farby matowe, nie powodujące połysku) 
m2 3,211 

27 Montaż ościeżnicy i drzwi wejściowych do łazienki o szer. 90 cm m2 1,485 

28 Przeniesienie umywalki na ścianę na wysokości zgodnej z wymogami kpl. 1,0 

29 Uchwyty dla niepełnosprawnych na wysokości zgodnej z wymogami kpl. 1,000 

30 Wymiana kompaktu WC na dostosowany do osób z niepełnosprawnościami kpl. 1,00 

II. Remont Punktu Obsługi Klienta 

1 Rozebranie ścianek działowych m2 21,904 

2 Rozbiórka posadzki skałodrzewnej jednolitej m2 11,392 

3 Zerwanie posadzki cementowej m2 11,932 

4 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 4,083 

5 
Wewnętrzna ściana systemowa z profili aluminiowych, przeszklona (typu Loftowa) 

ze wzorami wskazanymi przez Zmawiającego (kontrastujące) 
m2 8,850 

6 Gruntowanie podłoży preparatami – powierzchnie poziome m2 11,392 

7 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm m2 11,392 

8 Gruntowanie podłoży preparatami – powierzchnie poziome m2 11,392 

9 Posadzki z wykładzin antypoślizgowej (matrowe) m2 11,392 

10 Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych – profile matowe m 12,560 

11 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 m2 20,128 

12 
Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów pref.  

i bet. wylewanych 
m2 20,128 

13 Dwukrotne gruntowanie emulsją m2 10,128 

14 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2 12,128 

15 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 m2 11,392 

16 
Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementami pref.  

i bet. wylewanych 
m2 11,392 

17 Dwukrotne gruntowanie emulsją m2 11,392 

18 
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 

sufitów (farby matowe, nie powodujące połysku) 
m2 11,392 

19 Montaż ościeżnicy i drzwi do biura o szer. min. 90 cm m2 1,845 

20 Wewnętrzna ściana systemowa z profili aluminiowych, przeszklona (typu Loftowa) m2 9,413 

21 Klimatyzacja kpl. 1 

22 Instalacje elektryczne - oświetlenie itp. kpl. 1 

III Montaż rampy progowej 

1 
Montaż rampy progowej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy o wys. 6 cm i 

szer. 150 cm (max. kąt nachylenia nie może przekroczyć 8 st.)  
kpl 1 

Wszystkie materiały wykorzystanie do wykonania robót winny spełniać wymagania, o których mowa 

w zał. nr 3 do zapytania ofertowego nr OR.271.35.2023 z dn. 10.03.2023 r. 


