
SZKOŁA PODSTAW'OWA Nr 22
z O d działami I nteg racy jnymi

im. Jaroslawa !waszkiclvicz,łs w Rzeszawie
35-207 Rzeszów ul. Ptasia 2

Nr BgsrBEągqry
iednostkowei

ax 17 748 25 42 Opis robót, wyliczenie ilości robót Jm Ilość

przedmiar robót

3 ilement iANlTARlAT Wc PARTER
3.1 (NR 401/348/1 łozebranie ścianek. z ceoieł. zaorawa waoienna. orubość ścianki 1l2 cpuąły n2 6,t

3.2 fiR 401/354/7 Ą/vkucie z muru, oście;.nic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 ;zt

3.3 (NR 401/811/7 lozebranie posadzek z płvtek na zaprawie cementowei n2 17,t

3.4 (NR 401/819/15 łozebranie wvkładzinv ściennei z oMek n2 45,a

3.5 (NR 4011701/2 )dbicie tvnków wewnetrznvch. na ścianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, zzaprawy cementowo-wapiennej n2 50,(
J.tj \l\l(.+Ul// lo/J

,1)
-ynki Wewnętrzne anvykłe kategorii lll, Wykonywane ręcznle, cegła, pustal(l ceramlczne, gazo- l planoDeton,

itroov ołaskie. Domieszczenie do 5'm2 n2 50.(
3.7 (alkulacla

ndywidualna
lablny z Wt np. HPL gr. m|n 12mm _ Kpt. (zabudowa 3 szt compaK)

n2 11,(
3.6 1NK ZUZI1 Ul o/ó

,1}
)ściećnlce drzwiowe stalowe z-krotnle malowane na buCloWE, drzwl Welśclowycn, ł-UlW, grunt nalowy + TarDa

talowa ,ń 2.(

3.9 fiR 20211017/1 )krzvdła dzwiowe płvtowe wewnetrzne. wewnatż lokalowe. fabrvcznie Wkończone, 1-dzielne pełne, do 1.6'm2 n2 3,(

3.10 <NR2aulla2l2 Ą/arctwv wvrównawcze ood oosadzki. zzaorawv cementowei orubości 20'mm. zatańe na oładko n2 17.ę

3.11 fiR 2021110213 varstwv wvrównawcae pod posadzki. dodatek lub potracenie zazmiaaę qrubości o 1O'mm n2 17.ę

3.12 (NR 1211118/1 )osadzki płńkowe z kamieni saucznvch układanvch na klei. ozvootowanie podłol.a n2 17,ę

3.13 flR 1211118/9 )osadzki Ńrtkowe z kamieni sztucznvch układanvch na klei, pMki 30x30'cm, metoda kombinowana n2 17,(
3.14 (NR 12l1 12ol4 jokoliki płytkowe z kamlenl sztucznych na klej - z przyqnanlem pMel(, płytl(l 3Ux30 cm, Gol(ollK 15 cm,

lrzvootowanie oodło; a n 22.ź
3.15 (Nt{ 1zl1 1;lultj ,oKollKl płytKowe z Kamlenl sztucznycn na KleJ _ z przyclnanlem py€K, p{ytKl óUXJU cm, coKollK ,lc cm, metooa

lombinowana n 22,ź
3.16 \NKVv

za2n12911
ryzmocnlenle l uoclpornlenle pou/lezcnnl, betonowa

n2 45,(
3.17 (NR 121829/1 -icowanie ścian płvtkami na klei. przvqotowanie Dodłol.a n2 45.!
3.18 (NR 121829/9 -icowanie ścian oMkami 30x30 na klei. metoda kombinowana n2 45,ł
5.1v (Nltw

|02l840l8
_lcowanle śclan płytkaml z kamlenl saucznycn na zaprawe klejowej, llstwy naroanlkowe

n 16,§
3.2o (NR 4o11329/5 Ą/ykucie otworow W ścianach z cegieł dla otworóW drzwowych l oklennych, zaprawa cementowa, grubosc

pnad ,l/2 ceołv n3 0.i
5,z l (NK 4u1l313/4 ryykonan€ pżesklepleR owvorow w soanacn z cegleł, ooslarczenle l oosaozenle Delek stalowycn, oo l Nt,

l80'mm n 1

3.2z (Nt( 4o111 20219 łalowanle larbamt l(lejowml starych tynkow wewnętźnycn, zeskrobanle l zmycE slarej TarDy, pomleszczenla o
lowierzchni oodłooi oonad 5'm2 n2 46,c

3.23 (NR 401/1204/E ńalowanie farbami emulsy,|nymI starych tynkow, przygotowanle powlerzchnl z poszpacnlowantem nlerownoscl
sfalowań) oowierzchni tvnku n2 46.c

3,24 (NKvV
20212011l1

l-ynki (gładzie) 1_Warstwowe z gipsu szpachlowego Wykonywane ręcznle, grubo§c 3 mm, śqany, podioŁe
letonowe n2 46.(

3,25 fiR 401/1204/2 ńalowanie fańami emulsvinvmi starvch tvnków. 2-krotne. ścianv wewnetane n2 46,(
).2ę (NR 401/1204/1 ńalowanie fańami emulsvinvmi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne n2 46.(

).27 (NR 401/1 08/1 1 Nvwóz oruzu sDryzmowaneoo samochodami samovwładowczvmi do '| 'km n3 2,!
3-28 (NR 4011,108/12 Nvwóz oruzu sDrvzmowaneoo samochodami samowvładowczvmi na ka;.dv nasteonv 1'km n3 2,!
3,29 łoBoTY lNSTALACYJNE
3.30 <NR 4021235/6 )emonta,;. umvwalki (pI 4,(
].31 (NR 402/13z1 )emontal. bateńi, umywalkowei i zmywakowei §zt 4.c

3.32 fiR 4021235/8 )emontal. usteDu z miska faiansowa <ol 4"(

3.33 (NR 215/205/4 łurociaoi z PCW. na ścianach. hczone metoda wciskowa. Fi 110'mm n 4,ź

3.34 (NR 4021114/1 )emonta.i rurociaou staloweoo ocvnkowaneoo, Fi' 1 5-2O'mm n 7-t
J_óc ('NK 4Ul/óób/1 wkucie bruzcl poziomych w ścianach z cegieł na zaprawle cementowo_waplenneJ, głębol(ośe/szerokosć 1/4 x

12 cegN n 7_t

,.óo (NF( 13/1zll1 (uroclągl z rur pts łączonycn metodą mecnanłczną na sclanacn Duoynkow mleszkalnycn, ruroclągl o sreonlcy
|0'mm n 7.a

3.37 (NR 402/230/8 )emonta;. rurociaou kanalizacvineqo z PCW na ścianach budvnku, Fi'do 75-,l 10'mm n 4.t
3,38 fiR 402/233/6 )emonta;. oodeiścia odołvwoweoo z rur PCW. Fi'50'mm izt 4.t
3.39 fiR 215/205/2 łurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50'mm n 6,t
3.40 (NR 2021200411 )budowa pMami qipsowo-kańonowvmi na rusztach metalowvch poiedynczych, słupy, 1-warstwowa, 55-01 n2 2.!
3.41 <NR215122111 Jmvwalka ooiedvncza Dorcelanowa z svfonem uruchamianvm kolanem ;zt 4,(

3-42 <NR215111512 lateria umywalkowa lub zmywakowa stoiaca Dn 15'mm )ń 4.(

3.43 fiR 215/22413 Jsteov ooiedvnc,ze, zoluczka z Dorcelanv - komoakt tol 4.t
3.44 \NK zlcl4uo/Z

,1)
:awor Woony przelotowy prosty mosĘóny Fl zU mm

;ż 4.(

3.45 <NR 215/110/,| )róba szczelności instalacii wodociaqowei, budvnki mieszkalne, rurociągi Fi do 65'mm n 12.(

3.46 NSTALACJA ELEKTRYCZNA
3.47 (NR 403/201/2 Mvmiana orzewodów 1-; vłowvch w rurach instalacvinvch. ozewód do 2.5'mm2 n 12.(

].48 KNR 403/60,1/8 Nvmiana oprawki iluminacyinei ściennei lub sufitowei, na podłoz.u betonowym ;zi 4.(
].49 |\l\|r( l+Uó/t}U.ł/ l

l1)

rwmiana odgałęźnikóW bryzgoszczelnych W obuclowie z twolzyw sztucznycn z poclłączen€m l zaoławlenlem
)rzewodów. 3 odoałezienia. ozewodv do 2.5'mm2 tzt 4.(

],50 fiR 403/120211 )prawdzenie i pomiar kompletneqo obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego )omiar 2.t


