
Wartosc kosztorysowa

Slownie:

Przedmiar robót

Budowa PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE Nr 18 - Remont pomieszczen kuchni i zaplecza
kuchennego
GDYNIA-OBLUZE ul. KRAWIECKA 35

Inwestor PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE Nr 18
GDYNIA-OBLUZE ul. KRAWIECKA 35

Biuro kosztorysowe ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH "AMPER"

Koszty zakupu
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ST -PSl8

ROZDZIELNICA "Tl"

l
Przekrosowanie istniejacego ukladu zasilania kpi1,000

2
Wykucie wnek w scianach z cegly na zaprawie wapiennej i m30,500

cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem 3
Montaz w gotowej wnece rozdzielnicy "Tl" w obud. RBP 3x20mod.kpi1,000

Iprefabrykat warsztatowy/ 4
Przebijanie otworów sr. 25 nun o dlugosci do l 1/2 ceg. w scianach z ceglyotw.2,000

5
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m70,000

6

Przewody HDGs 3xl,5lllin2 ukladane p.t. w gotowych bruzdach W podlozum25,000

innym niz betonowe 7
Montaz glównego wylacznika p.pozarowego pradu szt.2,000

8
Podlaczenie przewodów kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 nun2 podszt. zyl12,000

zaciski lub bolce ST-PSl8

INSTALAC.JE OSWIETLENIOWE

9

Przebijanie otworów sr. 25 mm o dhlgosci do 1/2 ceg. w scianach z ceglyotw.12,000

10
Przebijanie otworów sr. 25 mm o dlugosci do l ceg. w scianach z ceglyotw.5,000

11
Przebijanie otworów sr. 25 Illin o dlugosci do l 1/2 ceg. w scianach z ceglyoh\'_4,000

12
Przebijanie otworów sr. 25 mm o dlugosci do 30 cm w stropach z betonuotw.2,000

13
Wykucie bmzd dla przewodów wtynkowych w cegle m850,000

14
Wykucie bmzd dla przewodów wtynkowych w betonie m185,000

15
Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawieszt.60,000

cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworów w podlozu ceglanym16
Przewody kabeIkowe YDYp 2x1,5mm2 ukladane p.t. w gotowychm80,000

bmzdach w podlozu innym niz betonowe 17
Przewody kabelkowe YDYp 3xl,5mm2 ukladane p.t. w gotowychm450,000

bruzdach w podlozu innym niz betonowe 18
Przewody kabelkowe YDYp 3xl,5lllin2 ukladane p.t. w gotowychm65,000

bruzdach w betonie 19
Przewody kabelkowe YDYp 4xl,5mm2 ukladane p.t. w gotowychm290,000

bruzdach w podlozu innym niz betonowe 20
Przewody kabelkowe YDYp 4x1,5nill12 ukladane p.t. w gotowychm20,000

bruzdach w betonie 21
Puszki instalacyjne podtynkowe o SL 60mm poglebione szt.34,000

22
Puszki instalacyjne podtynkowe o sr.do 80 mm o 4 wylotach szt.26,000

23
Oprawy oswietleniowe przykrecane hennetyczne swietlówkowe 2x18W,kpI.26,000

1P44 24
Oprawy oswietleniowe przykrecane 2x36W z rastrem kpI.6,000

25
Oprawy oswietleniowe przykrecane hennetyczne swietlówkowa 2x36W,kpI.11,000

1P44 26
Wymiana opraw oswietleniowych swietlówkowych 2x36W z kloszemszt.5,000

przezroczystym 27
Oprawy oswietleniowe przykrecane swietIówkowa 2x18W z kloszem zkpI.17,000

poliweglallu 28
Oprawy swietIówkowe oswietlenia ewakuacyjnego lOW, 2h kpI.10,000

29
Montaz modulów awaryjnych 2h w oprawach swietlówkowychszt.9,000

30
Laczniki jednobiegunowe podtynkowe IP20 w puszce instalacyjnejszt.18,000

31
Laczniki swiecznikowe podtynkowe IP20 w puszce instalacyjnejszt.1,000

32
Przyciski podtynkowe IP20 "swiatlo" w puszce instalacyjnej szt.15,000

33
Podlaczenie przewodów kabelkowych O przekroju zyly do 2.5 mm2 podszt.zyl34,000

zaciski lub bolce 34
Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiemlejm30,160

35
Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 lllil1 m695,000

ST -PSl8
INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH, SIL Y i STEROWANIA

URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH36
Przebijanie otworów ST.25 mm o dlugosci do 1/2 ceg. w scianach z ceglyotw.14,000

37 Przebijanie otworów sr. 25 tllin o dlugosci do l ceg. w scianach z ceglyotw.5,000
38 Przebijanie otworów Sr. 25 uun o dlugosci do l 1/2 ceg. w scianach z ceglyotw.7,000
39 Przebijanie otworów SL 25 mm o dlugosci do 30 cm w stropach z betonuotw.2,000
40 Wykucie bruzd dla przewodów v."tynkowych w cegle m645,000

41 Wykucie bruzd przewodów kabelkowych w cegle m55,000
42 Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny mocowany przezszt.2,000

przykrecenie do kolków plastykowych osadzonych w podlozu ceglanym 43
Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawieszt.62,000

cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworów W podlozu ceglanym44
Przewody kabelkowe YDYp 3xl,5mm2 ukladane p.t. w gotowychm130,000

bruzdach w podlozu innym niz betonowe 45
Przewody kabclkowe YDYp 3x2,5uun2 ukladane p.t. w gotowychm495,000

bruzdach w podlozu innym niz betonowe 46 Przewody kabelkowe YDYp 5xl,5nm12 uklad.me p.t. w gotowych 20,000
m

bruzdach w podlozu innYIIIniz betonowe
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47

Przewody kabelkowe YDY p 5x2,5nun2 ukladane p.t. w gotowychm35,000

bruzdach w podlozu innym niz betonowe 48

Przewody kabelkowe YDYp 5x4nun2 ukladane p.t. w gotowych bruzdachm20,000

w podlozu innym niz betonowe 49
Przewody wyró\\1Jawcze DY 6,Onun2 ukladane p.t. w gotowych bruzdachm160,000

w podlozu innym niz betonowe 50

Uchwyty uziemiajace skrecane na rurach o sr.do 30 mm szt.14,000

51

Puszki instalacyjne podtynkowe o Sr. 60mm poglebione szt.12,000

52

Puszki in.<talac:v.jnepodtynkowe o sr.do 80 nun o 4 wylotach szt.15,000

53

Laczniki jednobiegunowe podtynkowe IP20 w puszce instalacyjnej doszt.10,000

sterowania praca wentylatorków 54

Montaz lacznika "1-0-2" do sterowania wentylatorem wyciagowym zszt.1,000

silnikiem 2-bieg. 55

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe IP20,szt.14,000

2-biegunowe koncowe o obciazalnosci do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 nun256
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkoweszt.23,000

bryzgoszczelne IP44. 2-biegunowe koncowe o obciazalnosci do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm257
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochromlym metalowe zszt.2,000

uziemieniem 3-biegunowe przykrecane 16A1400V, 3L+N+PE 58
Podlaczanie przewodem do 3x2,5mm2 urzadzen technologicznychszt.11,000

59
Podlaczanie przewodem do 5x4nun2 urzadzen technologicznychszt.2,000

60

Podlaczenie przewodów kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 nun2 podszt.zyl66,000
zaciski lub bolce 61

Podlaczenie przewodów kabelkowych o przekroju zyly do 4 nun2 podszt. zyl15,000
zaciski lub bolce 62

Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennejm30,110
63

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m500,000

ST -PS18

BADANIA POMONTAZOWE

64

Sprawdzenie i pomiar l-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napieciapomiar24,000
65

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napieciapomiar4,000
66

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacY.inych pormar1,000

67
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.1,000

68
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar)szt.13,000

69
Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza próba)prób.1,000

70
Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna próba)prób.51,000

71
Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpI. 5 pomiarów dok.nakpl.pom.20,000

stanowisku ST -PS18

ROBOTYDEMONTAZo\VE

72

Demontaz istniejacych opraw, osprzetu, przewodów 350r-g kpI1,000
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939,865

939,865

Cena Wartosc
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Zesta"ienie malenaJów

Lp Nazwa
I Cement portlandzkiCEM I
2 Ciasto wapienne (wapnogaszone)
3 Glówny wylacmik p.pozarowypradu
4 Gniazdo wtyczkowenatynkowe bryzgoszczelncIP44, 16A1400V, 3L+N+PE

5 Gniazdo wtyczkowepodtynkowebryzgoszczelneIP44, 16A,230V, L+N+PE
6 Gniazdo wtyczkowepodtynkoweIP20, 16A,230V, L+N+PE

7 Kolki rozporoweplastykowe
8 Lacznik "1-0-2" do sterowaniawentylatoremwyciagowymz silnikiem2-bieg.
9 Lacznik podtynkowyIP20 swiecznikowy 10A,230V z ramka
10 Lacm.ikpodtynkowyIP20, l-bieg. 1OA,230V z ramka
11 Modul awaryjny2h
12 Obchwytuziemiajacy
13 Oprawa swietlówkowa2xl8W z kloszem z poliweglanu
14 Oprawa swietlówkowa2x36W hermetyczneIP44 do nabudowania z kloszem mlecznym
15 Oprawa swietlówkowa2x36W z kloszem przezroczystym
16 Oprawa swietlówkowahermetyczna2xl8W
17 Oprawa swietlówkowaoswietleniaewakuacyjnego 10W, 2h
18 Oprawa swietIówkowasufitowa 2x36\V z rastrcm
19 Piasek do betonów

20 PrzewódHDGs 3xl,5mm2
21 PrzewódwyrównawczyDY 6,Omm2
22 PrzewódYDY 5x4,0mm2-750V

23 PrzewódYDYp2xl,5mm2-750V
24 PrzewódYDYp 3xl,5mm2-750V
25 PrzewódYDYp 3x2,5Imn2-750V
26 PrzewódYDYp 4xl,5mm2-750V
27 PrzewódYDYp 5xl,5mm2-750V
28 PrzewódYDYp 5".z,5mm2-750V
29 PrzyciskpodtynkowyIP20 "swiatlo" 1OA,230V z raInka
30 Puszki izolacyjnepodtynkowefi 60mm poglebione
31 Puszki izolacyjnepodtynkoweodgaleznefi 80mm
32 Swietlówki 18W
33 Swietlówki36W

34 Tablica rozdzielcza"TI " w obud. \\11ekowejREP 3x20
35 Zaciski izolacyjneskretne

Razem

Materialy pomocnicze
Razem

Przedmiar I'Oból

Strona 5/5--Jm
IloscCenaWartosc

t

0.052

m3
0,044

szt
2,000

szt
2,000

szt
23,460

szt
14,280

szt
4,000

szt
1,000

szt
1,020

szt
28,560

s'"
9,000'"

szt
14,000

szt
17,000

kpi
11,000

szt
5,000

kpi

26,000

kpi

10,000
szt

6,000
m3

0,297
m

26,000
m

166,400

m

20,800

m
83,200

m
670,800

m
514,800

m
322,400

m
20,800

m
36,400

szt
15,300

szt
46,920

szt
41,820

szt
89,440

szt
45,760

kpi
1,000

szt
401,800


