
 
 

Przedmiar robót
 

Budowlana i instalacyjneRodzaj robót (branża):

  

271.48.2018Inwestycja

Kryta pływalnia MOSiR w dzielnicy Śródmieście 

Remont niecki basenowej; wymiana folii basenowej, dysz napływowych i odpływowych oraz opraw

oświetleniowych

 

  

ul. Powstańców Śląskich 42Adres:

44-200 Rybnik 

  

45212212-5 - Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45431000-7 - Kładzenie płytek

Kody CPV:

  

Miasto RybnikInwestor:

ul. Bolesława Chrobrego 2 

44-200 Rybnik 

  

Piotr Wieczorek, Marcin Łuczak, Jerzy Pyszny [IMI]Sporządził:

maj 2018 r.Data opracowania:
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Przedmiar

Ilość robótIlości składoweJmOpisKodLp

654321

ROBOTY BUDOWLANE1

38,50m2Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej;

ANALOGIA - płytki ceramiczne antypoślizgowe na

zaprawie klejowej (krawędź plaży wokół niecki).

KNNR 3 0801-0400 +

kalk. ind.

1.1

(P1)

37,50m22*(25,0+12,5)*0,5

1,00m24*0,5*0,5

11,85m2Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej;

ANALOGIA - otwarte korytka odwadniające z kształtek

ceramicznych; szerokość 15 cm; ostrożny demontaż z

zachowaniem odpływów.

KNNR 3 0801-0400 +

kalk. ind.

1.2

(P2)

11,85m22*(26,0+13,5)*0,15

4,00szt.Demontaż drabninek basenowych ze stali nierdzewnej;

dwie drabinki 5-stopniowe i dwie 4- stopniowe; drabinki

mocowane do nawierzchni plaży oraz do ścian niecki.

kalk. ind.1.3

(P3)

4,00szt.4

10,00szt.Demontaż uchwytów lin torowych.kalk. ind.1.4

(P4) 10,00szt.2*5

584,32m2Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych; ANALOGIA -

demontaż folii basenowej (wraz z geowłókniną).

KNR 4-01 0818-0500

+ kalk. ind.

1.5

(P5)

Dno niecki:

328,13m2(25,0*12,5)*1,05

Ściana startowa:

48,13m212,5*3,85

Ściana nawrotowa:

15,63m212,5*1,25

Ściany podłużne:

74,69m22*9,7*3,85

29,96m22*5,6*((3,85+1,5)/2)

26,19m22*9,7*((1,5+1,2)/2)

Kanały przelewowe:

24,00m22*24,0*(0,05+0,05+0,1+0,15+0,15)

0,09m22*2*0,15*0,15

Krawędź plaży:

37,50m22*(25,0+12,5)*0,5

3,27m3Wyniesienie z budynku, załadunek na środek transpotu i

wywóz materiałów z rozbiórek na wybrane przez siebie

składowisko.

kalk. ind.1.6

(P6)

1,16m338,5*0,03

0,36m311,85*0,03

1,75m3584,32*0,003

3,27m3Utylizacja materiałów z rozbiórek.kalk. ind.1.7

(P7) 3,27m33,27

950,67m2Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na

klej - przygotowanie podłoża; ANALOGIA -

przygotowanie powierzchni pod nową okładzinę z folii

basenowej i płytek ceramicznych (usunięcie resztek

kleju, warstw zwietrzałych i słabo związanych z

podłożem; wyrównanie nierówności poprzez cyklinowanie

/ szlifowanie; wypełnienie szczelin i ubytków zaprawą

naprawczą).

KNR 2-02 1118-0100

+ kalk. ind.

1.8

(P8)

Niecka i plaża:

38,50m238,5

11,85m211,85

584,32m2584,32

NIecka w podbaseniu:

316,00m22*(26,0+13,5)*4,0

950,67m2Gruntowanie powierzchni ścian i dna niecki basenowej,

kanałów przelewowych oraz podłoża plaży wokół niecki

basenowej przed wykonaniem izolacji powłokowej.

kalk. ind.1.9

(P9)

950,67m2950,67

634,67m2Uszczelnienie powierzchni poziomych i pionowych;

izolacja z folii płynnej; IZOLACJA NAKŁADANA W 2

WARSTWACH

KNR-I 0-39

0115-0200 KNR-I

0-39 0115-0300 kalk.

ind.

1.10

(P10)

38,50m238,5

11,85m211,85

584,32m2584,32
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165,25m2Wzmocnienie izolacji powłokowej w narożnikach, na

szczelinach dylatacyjnych, w kanałach przelewowych,

wokół przejść instalacyjnych i wokół elementów

montażowych wkładką z włókniny elastycznej.

kalk. ind.1.11

(P11)

26,25m2(2*25,0*1,05)*0,5

12,50m2(2*12,5)*0,5

21,55m2((9,7+5,6)+12,5+(9,7+5,6))*0,5

6,00m22*5*1,2*0,5

3,85m22*3,85*0,5

37,50m22*(25,0+12,5)*0,5

57,60m22*6*24,0*0,2

584,32m2Ułożenie geowłókniny separującej (pod folię basenową).kalk. ind.1.12

(P12)

584,32m2584,32

584,32m2Ułożenie i zgrzewanie folii basenowej; dno i ściany niecki

basenowej, kanały przelewowe, krawędź plaży - z folii o

grubości min. 1,5 mm w kolorze niebieskim; przy

układaniu folii należy zastosować systemowe elementy

towarzyszące w postaci profili mocujących, łączników,

maskownic oraz listew narożnikowych (dla narożników

wewnętrznych i zewnętrznych); wraz z obróbką przejść

instalacyjnych i elementów montażowych.

kalk. ind.1.13

(P13)

584,32m2584,32

45,30m2Wykonanie aplikacji w postaci pasów wyznaczających

tory i pola nawrotowe - z folii o grubości min. 1,0 mm w

kolorze czarnym; szerokość pasów 25 cm.

kalk. ind.1.14

(P14)

33,00m26*22,0*0,25

3,30m22*6*1,1*0,25

4,80m26*3,20*0,25

1,80m26*1,2*0,25

2,40m22*6*0,80*0,25

4,00szt.Dostawa i montaż drabninek basenowych ze stali

nierdzewnej; dwie drabinki 5-stopniowe i dwie 4-

stopniowe; poręcze z rur o średnicy min. 42 mm, 

wysokość poręczy ponad plażą min. 70 cm; stopnie

antypoślizgowe o szerokości min. 60 mm, rozstawione w

odległości 25-30 cm; mocowanie każdej drabinki

czteropunktowe (2x w nawierzchni plaży, 2x do ściany

niecki basenowej).

kalk. ind.1.15

(P15)

4,00szt.4

10,00szt.Dostawa i montaż uchwytów lin torowych; odtworzenie

na wzór istniejących.

kalk. ind.1.16

(P16)

10,00szt.10

11,85m2Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na

klej metodą kombinowaną; ANALOGIA - otwarte korytka

odwadniające z kształtek ceramicznych; szerokość ok.

15 cm; wraz z wycinaniem otworów dla kratek

odpływowych.

KNR 2-02 1118-0700

+ kalk. ind.

1.17

(P17)

11,85m211,85

38,50m2Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na

klej metodą kombinowaną; ANALOGIA - posadzka plaży

basenowej z płytek ceramicznych, nieszkliwionych,

antypoślizgowych (klasa "C") o wymiarach ok. 12 x 24

cm.

KNR 2-02 1118-07001.18

(P18)

38,50m238,5

INSTALACJE SANITARNE2

Roboty instalacyjne hydrauliczne45332200-5

CPV

2.1

83,00szt.Wykucie otworów w konstrukcji betonowej niecki pod

demontaż i montaż uzbrojenia

KNR 4-01 0211-10002.1.1

(P19)

26,00szt.26napływowe ściana

16,00szt.16napływowe dno

40,00szt.16+16+4+4odpływowe koryto

1,00szt.1spust basenu

83,00szt.Przebicie otworów o grubości 30 cm w elementach z

betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2

Krotność=0,5

KNR 4-01 0208-03002.1.2

(P20)

26,00szt.26napływowe ściana

16,00szt.16napływowe dno

40,00szt.16+16+4+4odpływowe koryto
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1,00szt.1spust basenu

82,00szt.Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego: dysze

napływowe i odpływowe o średnicy 50 mm

KNNR 8 0224-01002.1.3

(P21)

26,00szt.26napływowe ściana

16,00szt.16napływowe dno

40,00szt.16+16+4+4odpływowe koryto

1,00szt.Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego: wpustu

denny o średnicy 100 mm

KNNR 8 0224-02002.1.4

(P22)

1,00szt.1spust basenu

82,00kpl.Dostawa i montaż przepustu murowego Dn50-2"

L=300mm z tworzywa sztucznego w niecce basenowej z

okładziną z folii

KW - kalkulacja

własna

2.1.5

(P23)

26,00kpl.26napływowe ściana

16,00kpl.16napływowe dno

40,00kpl.16+16+4+4odpływowe koryto

42,00kpl.Dostawa i montaż dyszy napływowej Dn25-2" z tworzywa

sztucznego w niecce basenowej z okładziną z folii

KW - kalkulacja

własna

2.1.6

(P24)

26,00kpl.26napływowe ściana

16,00kpl.16napływowe dno

40,00kpl.Dostawa i montaż odpływu z rynny przelewowej Dn25-2"

z tworzywa sztucznego w niecce basenowej z okładziną

z folii

KW - kalkulacja

własna

2.1.7

(P25)

40,00kpl.16+16+4+4odpływowe koryto

1,00kpl.Dostawa i montaż odpływu dennego z tworzywa

sztucznego min. 30x30cm w niecce basenowej z

okładziną z folii

KW - kalkulacja

własna

2.1.8

(P26)

1,00kpl.1*1spust basenu

82,00mscWymiana podejścia z rur PCW o średnicy 50 mm

łączonego metodą klejenia

KNR 4-02 0212-03002.1.9

(P27)

26,00msc26napływowe ściana

16,00msc16napływowe dno

40,00msc16+16+4+4odpływowe koryto

1,00mscWymiana podejścia z rur PCW o średnicy 110 mm

łączonego metodą klejenia

KNR 4-02 0212-05002.1.10

(P28)

1,00msc1spust basenu

0,22m3Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych niezbrojonych

z betonu monolitycznego ścian o grubości ponad 20 cm

KNR 4-01 0203-03002.1.11

(P29)

0,07m326*0,05*0,05napływowe ściana

0,04m316*0,05*0,05napływowe dno

0,10m3(16+16+4+4)*0,05*0,05odpływowe koryto

0,01m31*0,1*0,1spust basenu

2,22m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami

skrzyniowymi na odległość do 1 km

KNR 4-01 0108-09002.1.12

(P30)

2,22m30,215+2

2,22m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami

skrzyniowymi na każdy następny 1 km

Krotność=22

KNR 4-01 0108-10002.1.13

(P31)

2,22m30,215+2

Instalowanie centralnego ogrzewania45331100-7

CPV

2.2

9,00kpl.Zakup i dostawa grzejników typu V22/900-2,2m w wersji

ocynkowanej

KW - kalkulacja

własna

2.2.1

(P32)

9,00kpl.9

28,08kpl.Dostawa i montaż obudowy grzejnikowej z twardej płyty

(sklejka lub HPL) malowanej proszkowo z otworami

80mm stanowiącymi 50 % powierzchni

KW - kalkulacja

własna

2.2.2

(P33)

28,08kpl.26,74*1,05

INSTALACJE ELEKTRYCZNE3

14,00szt.Wymiana nisz do opraw basenowych. Nisza z ABS do

foliowego, średnica około 23,5 cm, kod 00364,

KNNR 9 0501-01003.1

(P34)

14,00szt.14

14,00szt.Wymiana opraw basenowych - wkład lampy do niszy,

obręcz przednia stal nierdzewna, LED, światało białe,

1485 lm, 14VA, L80 -50 000h, kod 67517 w komplecie z

przewodem wodoodpornym 2,5 m i zasilaczem

KNNR 9 0501-01003.2

(P35)

14,00szt.14

14,00kpl.Montaż peszla do opraw basenowych, peszel długości

1m, z końcówkami 3/4 cala i M25

KNNR 5 0501-01003.3

(P36)

14,00kpl.14
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420,00mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5

mm2 układane w listwach i kanałach

elektroinstalacyjnych - YDY 3x1,5 mm2

KNNR 5 0212-01003.4

(P37)

420,00m420

4,00szt.Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg -

tablica 1x12, IP55, II klasa izolacji

KNNR 5 0404-01003.5

(P38)

4,00szt.4

18,00pomiarSprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego

napięcia. Obwód o ilości faz - 1

KNNR 5 1301-01003.6

(P39)

18,00pomiar18
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