Przebudowa portierni RPZ Gdańska
LP

Rodzaj prac

J.
Ilość
miary

Uwagi
Podtynkowo. Rozdzielnica elektryczna w
pomieszczeniu I. Piece elektryczne konwektorowe z
termostatem, oprawy oświetleniowe LED. Natężenie
oświetlenia zgodnie z obowiązujacymi normami dla
pom. biurowych

1

Montaż instalacji elektrycznej ogólnej:
oświetlenia, grzewczej, gniazd 230V

2

Montaż piecyków elektrycznych

szt

8,00

Piece elektryczne konwektorowe z termostatem. P I - 2
szt., P II - 2 szt. korytarz I - 1 szt. PIII - 3 szt

3

Wykonanie dokumentacji
powykonawczej instalacji elektrycznej

kpl

1,00

Wraz z zasilaniem tablicy. Wykonać inwentaryzację
geodezyjną przyłącza.

4

Prace rozbiórkowe: podłogi mieszane
(terakota, parkiet, boazerie, drzwi
wewnętrzne, zabudowy, sanitariaty,
kabina prysznicowa)

kpl

1,00

5

Czyszczenie pionów kominowych,
udrożnienie, przygotowanie do
wentylacji grawitacyjnej

szt

4,00

Wykonanie otworów wentylacyjnych na istniejących
pionach dla każdego z pomieszczeń

6

Wymiana okien na okna PCV , wraz z
parapetami

szt

3

P III. Wymiary otworów okiennych 1.3 x 1.36 m.

7

Wymiana podestu betonowego przed
drzwiami wejściowymi

szt

1

Wymiary 1.3 x 1.42 x 0.47 m. Wykonanie kratki
ociekowej z odpływem poza schody wejściowe

8

Montaż drzwi wewnętrznych wraz z
ościeżnicami

kpl

4

Drzwi drewniane płycinowe, Drzwi do WC z
przepustami wentylacyjnymi

9

Wykonanie gładzi tynkowej na
ścianach pomieszczeń PI, PII, PIII,
korytarz

m2

171,8

10 Montaż okładzin ceramicznych WC

kpl

1

11

kpl

1

szt

8

szt

1

kpl

1

kpl

1

12
13
14
15
16
17
18

"Biały" montaż - pomieszczenie WC
Wymiana kratek wentylacyjnych w
trzonach kominowych
Naprawa obróbki blacharskiej
Wykonanie/wymiana instalacji wodnej
i kanalizacyjnej dla wc i aneksu
Montaż zlewozmywaka
jednokomorowego wraz z blatem i
zabudową
Montaż termy elektrycznej do
zasilania cwu dla WC i aneksu
kuchennego
Malowanie ścian farbą Beckers White
Montaż kratek wentylacyjnych w
pomieszczeniach

terakota - 5 m2, glazura - 25 m2
Sedes kompakt, umywalka, kabina prysznicowa z
brodzikiem i zsałoną z tworzywa, lustro, podajniki na
ręczniki Merida, papier jumbo i mydło w płynie

naroże na prawo od wejścia

w pom. PIII

szt

8

19 Montaż klimatyzatorow w PI, PII, PIII
Montaż wentylatora łazienkowego 20
WC
Wykonanie linii światłowodowej z
21 nastawni RPZ Gdańska do budynku
portierni
22 Montaż sieci LAN wraz z ZPK wg
standarów innogy
23 Montaż terakoty korytarz
Wykonanie wylewki cementowej w
24 pomieszczeniach PI, PII, PIII
Montaż wykładziny dywanowej
25 panelowej

kpl

1

kpl

1

m2

12

m2

42,8

m2

42,8

26 Montaż systemu SSWiN

kpl

1

27 Malowanie Elewacji
28 demontaż ogrodzenia
pielęgnacja zieleni, w tym usunięcie:
morwy, lilak pospolity x 2, klon
jesionolistny, śliwa i dzika róża x 2,
29 wyrównanie terenu i posianie trawy

m2
mb

130
75

30 montaz klimatyzacji

ZPK w pomieszczeniach PI do PIII - ilość do ustalenia
na wizji lokalnej
Jeżeli konieczne wylać masę samopoziomującą

Wraz z listwami przypodłogowymi
Kontraktony na oknach i drzwiach wejsciowych.
Połączyć z budynkiem RPZ.

zgodnie z zapotrzebowaniem do ustalenia na wizji
lokalnej

