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Opis

SPECYFIKACJA  ROBÓT

Zakres robót:

Remont posadzki parteru.
1.  Odbicie cokolika cementowego, naprawa tynku.
2.  Oczyszczenie posadzki.
3.  Przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek gresowych - wykonanie warstwy sczepnej i gruntowanie.
4.  Wykonanie warstwy wyrównawczej.
5.  Ułożenie płytek gresowych  wraz z cokolikami.

Roboty malarskie.
9.   Zabezpieczenie stolarki drzwiowej i okiennej.
10. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie: zeskrobanie starej farby, ługowanie lamperii z farby
olejnej, skasowanie zacieków, naprawy miejscowe tynków.
11. Gruntowanie podłoża ( ściany, sufity, biegi schodowe ) pod gładzie z gipsu szpachlowego.
12. Zabezpieczenie naroży kątownikiem aluminiowym.
13. Wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego na ścianach i sufitach.
14. Przygotowanie podłoża pod lamperie z tynku mozaikowego.
15. Wykonanie lamperii z tynku mozaikowego na wys. 1,50 m.
16. Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną lateksową.
17. Malowanie różnych elementów farba olejną.
18. Prace porządkowe i wywóz gruzu.

Wymiana drzwi:
19. Wymiana drzwi do piwnicy: wykucie istniejących, montaż nowych w istniejący otwór, obróbka tynkarska.
20. Wymiana drzwi wiatrołapu: wykucie istniejących, zmniejszenie otworu przez przymurowanie scianki do ościeży
montaż nowych drzwi o szerokości skrzydła 100 cm, obróbka
tynkarska

Specyfikacja materiałowa:

1. Płytki gresowe:
-  antypoślizgowe  ………………………...……. klasa min. R11
-  wytrzymałość na ścieranie ………….. klasa min. IV
-  nasiąkliwość  ………………………………...…. klasa E
-  odporność na plamienie ……………….  klasa 4
-  odporność chemiczna  ………………….  klasa A
2. Środek gruntujący do podłoży nienasiąkliwych Ceresit CT19.
3. Środek gruntujący uniwersalny Ceresit CT7.
4. Zaprawa cementowo-wapienna marki M8.
5. Zaprawa klejowa do płytek -  mineralno-cementowa, min. uplastyczniona.
6. Gips szpachlowy i budowlany.
7. Farba emulsyjna - dyspersyjna, lateksowa.
8. Farby olejne -  podkładowe i nawierzchniowe ogólnego stosowania.
9. Stolarka drzwiowa:
9.1. drzwi do piwnicy - techniczne: ościeżnica stalowa, skrzydło z poszyciem z blachy powlekanej, wypełnienie
płyta wiórowa otworowa, zamek z wkładką na klucz jak do drzwi wejściowych
9.2. drzwi wiatrołapu: aluminiowe, profil "zimny", całkowicie przeszklone z poprzeczką poziomą, szkło
bezpieczne
wyposażenie: smozamykacz, klamaka z szyldem, zamek przygotowany pod
elektrozaczep

Uwaga:  Materiały do zastosowania wg powyższej specyfikacji lub równoważne innego producenta
za zgodą Zleceniodawcy.
Materiały systemowe należy stosować od jednego producenta.
Kolorystyka do uzgodnienia ze Zleceniodawcą.

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. Jedn.
1 Klatka schodowa  -  malowanie.
1.1 Demontaż tablic, skrzynek na listy, oświetlenia, innych elementów. Ponowny montaż. 6 r-g
1.2 KNR 401/1202/9

Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie 
starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2 - ze ścian i sufitów 179,8 m2

1.3 KNR 401/1208/2
Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 145,2 m2

1.4 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 - drzwi pwniczne 1 szt

1.5 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - drzwi wiatrołapu 3,05 m2

1.6 KNR 401/306/2 (1)
Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa 
cementowo-wapienna, grubość 1/2 cegły - zmniejszenie szer. otworu drzwi wiatrołapu 0,81 m2

1.7 KNRW 202/1040/1
Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe - drzwi przeszklone, szkło bezpieczne, 
profil "zimny", samozamykacz, elektrozaczep, szer. skrzydła 100 cm - drzwi 
wiatrołapu 2,255 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. Jedn.
1.8 KNR 202/1016/2 (1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi 
wewnątrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa - drzwi piwniczne 1 szt

1.9 KNR 202/1017/1
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 
1-dzielne pełne, do 1,6·m2 - drzwi piwniczne, przyjąć skrzydło z blachy stalowej, 
malowane - drzwi techniczne 1,6 m2

1.10 KNR 401/920/21
Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z rozetami 2 kpl

1.11 KNR 401/710/3 (1)
Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy 
prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) 1,62 m2

1.12 KNR 401/707/5 (2)
Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na 
murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami, opaskami, 
listwami i cokołami podłogowymi 20,5 m

1.13 KNR 403/1001/7
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: beton 46,6 m

1.14 KNR 403/203/1 (1)
Wymiana przewodów wtynkowych, układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd - 
analogia: przełożenie przewodów z korytek i rurek ochronnych do bruzd 46,6 m

1.15 KNR 401/705/7 (2)
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach 
z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10·cm 46,6 m

1.16 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - 
gruntowanie ścian i sufitów 325 m2

1.17 KNR 23/2612/6
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie 
warstwy siatki, ściany - opcja, przyjeto 5% pow. ścian 12,2 m2

1.18 KNRW 202/830/4
Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 
2-warstwowa 98,8 m2

1.19 KNRW 202/830/6
Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 
2-warstwowa 81 m2

1.20 KNR 23/2612/8
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem metalowym - analogia: zabezpieczenie naroży 
kątownikami aluminiowymi z siatką 106,5 mb

1.21 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - 
gruntowanie ścian i sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi 179,8 m2

1.22 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
R= 1,150   M= 1,000   S= 1,000 81 m2

1.23 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
R= 1,150   M= 1,000   S= 1,000 98,8 m2

1.24 KNR 23/933/1
Wyprawa z tynku mozaikowego, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 145,2 m2

1.25 KNR 23/933/2 (1)
Wyprawa z tynku mozaikowego, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, tynk mozaikowy granulacja 1 mm 145,2 m2

1.26 KNR 401/1207/2 (1)
Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20·cm, 2-krotne, farby 
olejne - cokoliki, policzki schodów 88,3 m

1.27 KNR 401/1212/19 (1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 1 m2

1.28 KNR 401/1212/28 (1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 
50·mm, 2-krotne 5,6 m

1.29 KNR 401/1212/5 (1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów 
prostych, 2-krotne - balustrady schodowe, drabinka na dach 25 m2

1.30 KNR 401/1212/34 (1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 
100-200·mm, 2-krotne - analogia: malowanie rur deszczowych 25 m

1.31 KNR 924/101/1  Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 51,4 m2
1.32 KNR 924/101/2  Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie 51,4 m2
1.33 KNRW 401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią - podłogi i schody 89,6 m2
1.34 Wycena własna - wywóz i utylizacja gruzu 1 kpl
2 Posadzka parter.
2.1 KNR 401/804/8

Zerwanie cokolika cementowego 19,5 m
2.2 KNR 401/705/1 (2)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z
cegieł lub ścianach z betonu - po zerwanych cokolikach 19,5 m

2.3 BC 2/201/1
Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych 25,5 m2

2.4 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 19 25,5 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. Jedn.
2.5 KNR 202/1118/1

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża -
wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy klejowej 25,5 m2

2.6 ORGB 202/2805/6 (2)
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w 
pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 40x40, zaprawa 
"Ceresit" 25,5 m2

2.7 KNR 202/1120/4
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 
30x30·cm, cokolik 15·cm, przygotowanie podłoża 20,5 m

2.8 KNR 202/1120/5
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 
30x30·cm, cokolik 15·cm, metoda zwykła 20,5 m

2.9 Wycena własna - wywóz i utylizacja gruzu 1 kpl
3 Białkowanie piwnic.
3.1 KNR 23/2611/1

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  i zmycie
- ściany i sufity 225,3 m2

3.2 KNR 401/1201/2
Malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych, dwukrotnie, sufity 49,3 m2

3.3 KNR 401/1201/1
Malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych, dwukrotnie, ściany 176 m2

3.4 KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie posadzek, drzwi, okien folią 81 m2


