
LP. podstawa Opis i wyliczenia j.m. obliczenia ilość jednostek
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 SST.01.00.00

rozbiórki posadzek z płytek gresowych wraz z cokołami                                              

(pom. -1.01, -1.03, -1.05, -1,9, korytarz do Sali gim. Wraz ze schodami na salę 

gimnastyczną)

m
2   (8,2+9,6+10,6+11+32) *1,1 82,11

1.2 SST.01.00.00
rozbiórki posadzki z parkietów drewnianych  wraz z listwami przypodłogowymi     

( pom. 0.10, fragment korytarza II piętra)
m

2 27,2 27,2

1.3 SST.01.00.00
rozbiórki posadzki z wykładziny PVC  wraz z listwami przypodłogowymi                                                                                 

(pom. 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 20-siłownia )
m

2 (11,8+11,3+44,7+54,5+37,2+50,7+51,7)*1,1 288,09

1.4 SST.01.00.00

Rozebranie podbudowy posadzek w celu obniżenia poziomu posadzki (w 

większości płyty prasowane drewnopodobne)            (pom. 0.05, 0.06, 0.07, 

0.08, 0.10)

m
2 (44,7+54,5+37,2+50,7+19,2)*1,1 226,93

1.5 SST.01.00.00
Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie 

cementowo- wapiennej  (pom. -1.09)
m

2 6,2 6,2

1.6 SST.01.00.00

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

wapiennej lub cementowo-wapiennej  w celu wykonania otworów 

wywiewnych do istniejących kominów wentylacyjnych

szt. (5+9+13+4) 31

1.7 SST.01.00.00
przekucia w stropach, ścianach na potrzeby kanałów wentylacyjnych poziomych 

i pionowych
szt. 18 18

1.8 SST.01.00.00
wyrównanie posadzki, usunięcie zaprawy klejowej  (pom. -1.01, -1.03, -1.05, -

1,9, korytarz do Sali gim., pom. 0.10, fragment korytarza II piętra)
m

2 (8,2+9,6+10,6+11+32+19,2+7)*1,1 107,36

1.9 SST.01.00.00

usunięcie warstw farby ze ścian i sufitów  oraz elementów konstrukcyjnych 

dachowych  kratownicowych  (pom. 20 siłownia,  -1.16 sala gimnastyczna, -

1.18)

m
2 (51,2+329,5)*1,2 380,7

1.10 SST.01.00.00
usunięcie warstw szpachlowych na obrzerzach biegów schodowych na klatce 

schodowej, odczyszczenie brzegów płyt stopnicowych wykonanych z lastryko
mb 17,3 17,3

1.11 SST.01.00.00 demontaż osłon okiennych z siatki stalowej w pom. 1.16 Sala gimnastyczna szt. 14 14

1.12 SST.01.00.00
rozbiórka w zakresie istniejących drzwi, przewidzianych do wymiany                                                                                             

(pom. -1.01, -1.02, -1.03, -1.21, 0.08, 0.10, 1.06, 1.09, 2.05, 2.06, 2.07,  2.11)
kpl. 12 12

1.13 SST.01.00.00 demontaż parapetów podokiennych wewnętrznych szt. 3 3

1.14 SST.01.00.00
rozbiórka istniejącego dachu z blachy stalowej na konstrukcji drewnianej, wraz 

z obróbkami bracharskimi i orynnowaniem.
22,1 22,1

1.15 SST.01.00.00
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 

odległość 25 km
m

3 27,4 27,4

2. ROBOTY BUDOWLANE

2.1 SST-06.00.00 

ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach 

metalowych z blachy ocynk. z pokryciem obustronnym dwoma warstwami płyt 

g-k,  z wypełnieniem wełną mineralną.

m
2 15,95 15,95

2.2 SST-06.00.00 

wykonanie obudowy typu GK dla przewodów i rur instalacyjnych wraz z 

pracami wykończeniowymi w zakresie gładzi i malowania (kanały wentylacyjne 

oraz odpowietrzające w pom.2.05, 2.06, 0.05, 0.06, nowe trasy instalacji co na 

Sali gimnastycznej, instalacje wentylacyjne, wodociągowe i co w pom.-1.20, -

1.18, na korytarzy do sali gimnastycznej

m
2 81 81

2.3 SST-03.00.00 

Uzupełnienie i podmurowanie fragmentów ścian w otworach drzwiowych w 

ścianach na zaprawie cementowo- wapiennej bloczkami z betonu 

komórkowego (dostosowanie szerokości otworów na wymieniane drzwi

szt. 12 12

2.4 SSB-00.00.00
montaż ścianki EI60 w pełnym przeszkleniu, w ramach aluminiowych,         na 

korytarzu najniższej kondygnacji (pom. -1.9)
kpl. 6,9 6,9

2.5 SST-04.00.00 

Montaż drzwi wewnętrznych szer.90 i 100 cm, wyposażonych w zamki 

patentowe z dostawą 3 kompletów kluczy do każdych drzwi.                               ( 

pom. -1.01, -1.02, -1.03, -1.08, -1.21, 0.03/0.04,  0.08, 0.10, 1.06, 1.09, 2.05, 

2.06, 2.07,  2.11)

kpl. 14 14

2.6 SST-07.00.00 

Wykonanie na posadzkach warstwy wzmacniające z zaprawy zbrojonej 

włóknem szklanym grubości 10-30 mm wykonywane w pomieszczeniach  o 

różnej powierzchni, wraz z dostosowaniem różnic poziomów                  (pom. 

0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 20 siłownia sportowa)

m
2 (11,8+11,344,7+54,5+37,2+50,7+19,2+51,7) 281,1

2.7 SST-07.00.00 

Wykonanie posadzkowej  warstwy wyrównującej  z zaprawy samopoziomującej 

grubości do 12mm wykonywane w pomieszczeniach  o różnej powierzchni, 

wraz z wyrównaniem różnic poziomów  (pom. 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 

0.10,  -1.01, -1.03, -1.05, -1,9,  korytarz do Sali gim. wraz ze schodami na salę, 

fragment korytarza II-go piętra,  pom. 20 siłownia sportowa)

m
2 (11,8+11,3+44,7+54,5+37,2+50,7+19,2+8,2+9,6+10,6+1

1+32+6,5+51,7)
359

2.8 SST-05.00.00 

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na 

zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o różnej 

powierzchni ( -1.01, -1.03, -1.05, -1,9, korytarz do Sali gim. wraz ze schodami na 

salę, fragment korytarza II-go piętra)

m
2 (8,2+9,6+10,6+11+32+6,5)*1,1 85,69

2.9 SST-08.00.00 

Wykonanie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną 

rulonowe, zgrzewane,   ( pom. 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08 - z 

wyrównaniem do poziomu posadzki korytarza na parterze, oraz pom. 20-

siłownia)       

m
2 (11,8+11,3+44,7+54,5+37,2+50,7+51,7)*1,1 288,09

2.10 SST-08.00.00 
Wykonanie posadzki z paneli laminowanych w pom. 0.10, z wyrównaniem do 

poziomu posadzki  korytarza na parterze
m

2 19,2 19,2

2.11 STB-00.00.00.
Montaż listew przypodłogowych ze stali szczotkowanej   (pom.  -1.01, -1.03, -

1.05, -1,9, korytarz do Sali gim., pom. 20 siłownia sportowa )              
mb 79,4 79,4

2.12 STB-00.00.00.

montaż listew przypodłogowych drewnianych malowanych na kolor         (pom. 

0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, -1.08, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.08, -1.16 

sala gimnastyczna)

mb 331,4 331,4

2.13 STB-00.00.00.

cyklinowanie istniejących parkietów wraz z wypełnieniem szczelin masą klejowo-

pyłową z urobku,  oraz malowaniem lakierami do parkietów.           (pom. 2.01, 

2.02, 2.03, 2.04, 2.08. 

m
2 (50,0+58,9+25,1+28,9+20,4)*1,1 201,63

2.14 STB-00.00.00.

cyklinowanie istniejącego parkietu sportowego wraz z wypełnieniem szczelin 

masą klejowo-pyłową, a następnie malowaniem lini pól gier i zabezpieczenia 

powłokami lakieru wykończeniowego,                                      pom. -1.16 sala 

gimnastyczna

m
2 171,1 171,1

Przedmiar robót - prace budowlano monta żowe



2.15 SST-09.00.00 

Gruntowanie podłoży  posadzkowych, ściennych i sufitowych                   

(posadzki: pom. 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10,  -1.01, -1.03, -1.05, -1.9, 

korytarz do Sali gim. wraz ze schodami na salę, fragment korytarza II-go piętra,  

pom. 20 siłownia sportowa)                                                                    (ściany, 

sufity: pom.20,  -1.16 sala gimnastyczna oraz tam, gdzie wykonywane są 

zabudowy g-k)                  

m
2 848,65 848,65

2.16 STB-00.00.00.
Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i stropach na podłożu z 

tynku  lub płyt g/k                  
m

2 489,65 489,65

2.17 STB-00.00.00.

prace wykończeniowe obrzeża biegów schodowych na klatce schdowej, z 

równaniem gładzią klejową powierzchni pod płytami stopnicowymi typu 

lastryko oraz malowaniem na kolor uzgodniony z konceptem aranżacji wnętrz.

mb 17,3 17,3

2.18 SST-09.00.00 

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi i emulsyjnymi powierzchni 

wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany, sufity: pom.-1.18, 

pom.20 siłownia sportowa,  -1.16 sala gimnastyczna oraz tam, gdzie wykonane 

zostaną zabudowy g-k)   

m
2 489,65 489,65

2.19 STB-00.00.00.
klejenie tafli lustrzanych na ścianie w pom. 20 siłownia sportowa - prace 

wykończeniowe ścian
m

2 17,94 17,94

2.20 STB-00.00.00.
montaż nowych parapetów podokiennych wewnętrznych wraz z obróbką 

wykończenia na ścianach wokół parapetów
szt. 3 3

2.21 STB-00.00.00.

montaż osłon okiennych z siatki stalowej na zawiasach umożliwiających 

otwieranie osłon w celach serwisowania rolet zaciemniających , w 

maksymalnym oddaleniu od ościeży okiennych w przestrzeni wnęki okiennej 

(pom. -1.16 sala gimnastyczna)

szt. 14 14

2.22 STB-00.00.00.
montaż rolet okiennych zaciemniających (100%) elektrycznych sterowanych 

zdalnie we wszystkich wnękach okiennych w pom. -1.16 sala gimnastyczna
szt.

                  szer. 1,0m x  wys. 2,2m  - 6 szt. 

                  szer. 1,0m x wys. 1,13m - 6 szt. 

                  szer. 1,6m wys. 2,2m - 2 szt. 
14

2.23 STB-00.00.00.

Wykonanie kompletnego dachu na konstrukcji drewnianej, z krokwii 

przykrytych płytami OSB 22mm, z poszyciemdwuwarstwowym  z papy 

podkładowej oraz wierzchniego krycia, z obróbkami blacharskimi, kompletnym 

orynnowaniem, ociepleniem wełną mineralną oraz podbitką sufitową z płyt 

OSB 16mm

m
2 22,1 22,1

2.24 SST-04.00.00 

montaż blend  szer.1,1m  wys. 0,55m, nad drzwiami na korytarzach 

komunikacyjnych podwyższających nowoczesne drzwi do wysokości 2,6m, 

wykonanych z płyt MDF lakierowanych w kolorze drzwi,                         

(zamontować nad drzwiami do pom. , 0.08, 0.09, 0.10, 1.06, 1.07,  1.09, 1.10,  

2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10  2.11.                                       

szt. 15 15

2.25 SST-04.00.00 

przygotowanie do montażu blend  szer.1,1m  wys. 0,55m, nad drzwiami na 

korytarzach komunikacyjnych podwyższających nowoczesne drzwi do 

wysokości 2,6m, wykonanych z płyt MDF w kolorze drzwi,                         

dostarczyć do późniejszego montażu: 0.5, 0.6, 0.7, 0.12, 0.13, 1.02, 1.03, 1.05, 

1.10, 1.12, 1.13, 2.01, 2.02, 2.03, 2.14, 2.15, 2.16

szt. 17 17

3. INSTALACJE SANITARNE

3.1 SST-10.00.00 wymiana wentylatorów dachowych wyciągowych typu WDP-2, szt. 5 5

3.2 SST-10.00.00
montaż dodatkowych grzejników konwentorowych mocy 1000W w pom. -1.16 

sala gimnastyczna. Zasilanie z istniejącej instalacji
szt. 4 4

3.3 SST-10.00.00

remont instalacji rurowych co. oraz wod.-kan. w zakresie zmiany tras 

prowadzenia instalacji w pom. -1.16 sala gimnastyczna, na korytarzu 

komunikacyjnym przed salą gimnastyczną, w pom. -1.18 oraz -1.20

mb 120 120

3.4 SST-10.00.00 montaż nasad kominowych typu TURBOWENT hybrydowy fi160-200 szt. 24 24

3.5 SST-10.00.00 kratki wentylacyjne podłogowe stalowe szt. 5 5

3.6 SST-10.00.00
montaż kanałów wentylacyjnych pionowych o przekroju okrągłym, DN200, 

wykonanych z blachy ocynk.
m 45 45

3.7 SST-10.00.00
montaż kanałów wentylacyjnych pioziomych o przekroju kołowym DN160, typu 

Spiro
m 14 14

3.8 SST-10.00.00
montaż wentylatorów kanałowych typu Silent 300 PLUS, uruchamianych 

włącnzikiem światła
szt. 5 5

3.9 SST-10.00.00 montaż nawiewników okiennych higrosterowanych akustycznych szt. 60 60

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.1 STB-00.00.00.
linie zasilające poszczególne rolety elektryczne zaciemniające oraz siłowniki 

uchylania okien w pom. -1.16 sala gimnastyczna
kpl 20 20

4.2 STB-00.00.00.

linie zasilające wszystkich wentylatorów dachowych wyciągowych dachowych, 

oraz wewnętrznych kanałowych i w pom. -1.16 sala gimnastyczna, wraz z 

wykoaniem punktów sterowania uzgodnionych z Zamawiającym

kpl 16 16

4.3 STB-00.00.00.

doprowadzenie dodatkowych instalacji e-dziennik do pom. 0.07 oraz 2.07, wraz 

z wykonaniem instalacji dla dodatkowych  lokalizacji tablic multimedialnych w 

tych pomieszczeniach

kpl 2 2
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