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wymiana stolarki drzwiowej OSRM_PRZEDMIAR
PRZEDMIAR Załącznik  nr 9 do SIWZ

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
1.1 Stolarka drzwiowa

1
d.1.1

KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

<parter>17+9 szt. 26.000
<I piętro>18+9+1 szt. 28.000

RAZEM 54.000
2

d.1.1
KNR 2-02
1016-01
analogia

Ościeżnice drzwiowe jednoskrzydłowe drewniane regulowane obejmujące mur o szerokości 80
cm dla drzwi wewnątrzlokalowych grubość muru od 13-18 cm - do pomieszczeń biurowych i dy-
daktycznych

Parametry techniczne:
- przylgowe,
- kolor do uzgodnienia z Zamawiającym,
- okleina do uzgodnienia z Zamawiającym,
- szerokość 80cm,
- wyposażone w uszczelkę obwiedniową w kolorze stolarki drzwiowej,
- trzy zawiasy.
- nakładki na zawiasy plastikowe w kolorze stolarki,

szt.

<parter>17 szt. 17.000
<I piętro>18 szt. 18.000

RAZEM 35.000
3

d.1.1
KNR 2-02
1016-01
analogia

Ościeżnice drzwiowe drewniane, dwuskrzydłowe, regulowane obejmujące mur o szerokości 180
cm dla drzwi wewnątrzlokalowych grubość muru od 13-18 cm - do pomieszczeń biurowych i dy-
daktycznych

Parametry techniczne:
- przylgowe,
- kolor do uzgodnienia z Zamawiającym,
- okleina do uzgodnienia z Zamawiającym,
- szerokość 180cm,
- wyposażone w uszczelkę obwiedniową w kolorze stolarki drzwiowej,
- trzy zawiasy.
- nakładki na zawiasy plastikowe w kolorze stolarki,

szt.

<I pięrto>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.1 kalk. własna

Ościeżnica i skrzydło drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone do pomieszczeń sanitarnych

Parametry techniczne skrzydła drzwiowego:
- szerokość 80 cm,
- przylgowe,
- kierunek otwierania uzgodnić z Zamawiającym,
- wypełnienie płyta wiórową otworową,
- okleina HPL i CPL 0,7 mm kolor biały,
- trzy zawiasy,
- szybka matowa "bulaj"
- panel wentylacyjny ze stali nierdzewnej po obu stronach skrzydła,
- zamek WC,
- wyposażone w klamkę z szyldem po obu stronach ( kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym),

Parametry techniczne ościeżnicy:
- przylgowe,
- kolor biały,
- szerokość 80cm,
- z blachy stalowej dwustronnie ocynkowana,
- malowane fabrycznie farbą proszkową,
- grubość blachy stalowej ocynkowanej1,2 mm,
- wyposażone w uszczelkę obwiedniową,
- trzy zawiasy,
- wersja do postawienia na posadzce gotowej,
- rozszeżenie profilu ościeżnicy do grubosci muru obejmując po obu stronach,
- wzmocnienie pod samozamykacz.

szt

<parter>9 szt 9.000
<I piętro>9 szt 9.000

RAZEM 18.000
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wymiana stolarki drzwiowej OSRM_PRZEDMIAR
PRZEDMIAR Załącznik  nr 9 do SIWZ

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

5
d.1.1 kalk. własna

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone do po-
mieszczeń biurowych i dydaktycznych

Parametry techniczne:
- szerokość 80 cm,
- przylgowe,
- kierunek otwierania uzgodnić z Zamawiającym,
- wypełnienie płyta wiórową otworową,
- okleina do uzgodnienia z Zamawiającym,
- trzy zawiasy,
- nakładki na zawiasy plastikowe w kolorze stolarki,
- zamek dostosowany pod wkładkę patentową,
- wkładka patentowa klucz/klucz,
- wyposażone w klamkę/klamkę z szyldem podłużnym ( kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym),

szt

<parter>17 szt 17.000
<I piętro>18 szt 18.000

RAZEM 35.000
6

d.1.1 kalk. własna
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe, fabrycznie wykończone do po-
mieszczenia dydaktycznego

Parametry techniczne:
- szerokość oscieżnicy 180 cm,
- skrzydła szerokość 50/50%,
- przylgowe,
- kierunek otwierania uzgodnić z Zamawiającym,
- wypełnienie płyta wiórową otworową,
- okleina do uzgodnienia z Zamawiającym,
- trzy zawiasy,
- nakładki na zawiasy plastikowe w kolorze stolarki,
- zamek patentowy,
- wkładka patentowa klucz/klucz,
- wyposażone w klamkę z szyldem podłużnym po obu stronach ( kolor do uzgodnienia z Zama-
wiajacym),

szt

<I piętro>1 szt 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.1 kalk. własna

Listwy progowe z aluminium pomiędzy pomieszczeniami mieszkalnymi a korytarzykami (wykła-
dzina PCV/płytki podłogowe/wykładzina dywanowa).

szt

17+18+9+9+1 szt 54.000
RAZEM 54.000
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SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Załącznik nr 9 do SIWZ

Lp. Nazwa Jm Przedmiar Norma Ilość Cena jedn. Wartość
1. listwy aluminiowe w kolorze srebrnym o szerokości około

20 mm
pozycja kosztorysu 7 szt 54.000 szt 1 szt/szt 54.000 0.00

2. ościeżnica i skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne malo-
wane na kolor biały - WC
pozycja kosztorysu 4 szt 18.000 szt 1 szt/szt 18.000 0.00

3. ościeżnice drzwiowe dwuskrzydłowe, drewniane, regulo-
wane, obejmujące mur
pozycja kosztorysu 3 szt. 1.000 szt. 1 szt./szt. 1.000 0.00

4. ościeżnice drzwiowe jednoskrzydłowe,  drewniane, regulo-
wane, obejmujące mur
pozycja kosztorysu 2 szt. 35.000 szt. 1 szt./szt. 35.000 0.00

5. skrzydła drzwiowe dwyskrzydłowe płytowe wewnętrzne
szer. 180 cm, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym
pozycja kosztorysu 6 szt 1.000 szt 1 szt/szt 1.000 0.00

6. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne okleinowane kolor
do uzgodnienia z Zamawiającym
pozycja kosztorysu 5 szt 35.000 szt 1 szt/szt 35.000 0.00

7. materiały pomocnicze
pozycja kosztorysu 2 zł 0.00
pozycja kosztorysu 3 zł 0.00
Razem: zł

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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wymiana stolarki drzwiowej OSRM_PRZEDMIAR
SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE SPRZĘTU Załącznik nr 9 do SIWZ

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. środek transportu

pozycja kosztorysu 2 m-g 0.700
pozycja kosztorysu 3 m-g 0.020
pozycja kosztorysu 4 m-g 0.360
pozycja kosztorysu 5 m-g 0.700
pozycja kosztorysu 6 m-g 0.020
Razem: m-g 1.800 0.00

2. Wyciąg do ur.ziemi spal.0,18t
pozycja kosztorysu 2 m-g 1.050
pozycja kosztorysu 3 m-g 0.030
pozycja kosztorysu 4 m-g 0.720
pozycja kosztorysu 5 m-g 1.400
pozycja kosztorysu 6 m-g 0.040
Razem: m-g 3.240 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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