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Uproszczony przedmiar robót 
 

  jednostka ilość 

razem adaptacja kpl 1 

wykonanie instalacji el. m 450 

wykonanie instalacji CO m 80 

wykonanie instalacji wodociągowej m 50 

wykonanie instalacji kanalizacyjnej m 40 

termomodernizacja według audytu kpl 1 

oświetlenie według audytu kpl 1 

zabez. Przeciwpożarowe kpl 1 

dokumentacja budowlana kpl 1 

 
Szczegóły prac adaptacyjnych 

Prace i wyposażenie adaptacyjne jednostka zakres 

podjazd     

budowa m2 41 

rampa     

budowa m2 7,5 

winda     

wykucie stropów, posadowienie windy komp 1 

szatnia     

wyburzenia ścian m2 21 

wykonanie ścian m2 4 

wykonanie posadzek m2 32,38 

wyposażenie (wieszaki, stół, krzesło, lada) komp 1 

ambulatorium     

wykonanie ścian m2 6 

wykonanie posadzek m2 15 

drzwi szt. 1 

wyposażenie komp 1 

sala audiowizualna     

wybicie i wstawienie okien szt. 3 

wyburzenia ścian m2 12 

wykonanie ścianek dzielonych m2 30 

wykonanie kurtyny m2 20,4 

wykonanie posadzek m2 107 

sprzet audiowizualny komp 1 

umeblowanie komp 1 

pracownia rękodzieła     

wyburzenia ścian m2 33 

wykonanie posadzek m2 36 

wykonanie ścian m2 2 

drzwi szt. 1 

odnowienie ścian i sufitów m2 110 

pracownia gospodarstw domowego   

wykonanie posadzek m2 36,37 

odnowienie drzwi szt. 1 

odnowienie ścian i sufitów m2 110 
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kuchnia     

wyposażenie  komp 1 

drzwi szt. 1 

wykonanie posadzek m2 35,12 

zaplecze kuchni     

wyburzenia ścian m2 6 

drzwi m2 2 

wykonanie posadzek m2 25 

wyposażenie  komp 1 

WC     

wykonanie ścian m2 9 

wykonanie posadzek m2 11 

drzwi szt. 3 

wyposażenie  komp 1 

komunikacja     

wyburzenia ścian m2 15 

wykonanie posadzek m2 80 

wykonanie ścian m2 9 

drzwi szt. 4 

schody     

odnowienie obręczy m 16 

wymiana posadzki m2 25 

sala komputerowa     

wykonanie stropu m2 73 

wykonanie posadzek m2 73 

wykonanie ścianek dzielonych m2 62,5 

drzwi szt. 2 

komputery szt. 10 

wyposażenie  komp 1 

zachrystia     

wykonanie ścian m2 9 

pracownie I piętro     

drzwi szt. 3 

odnowienie ścian i sufitów m2 330 

WC     

wyburzenia ścian m2 9 

wykonanie ścian m2 6 

wykonanie posadzek m2 17 

drzwi szt. 1 

wyposażenie  komp 1 

pom. Socjalne     

wyburzenia ścian m2 12 

wykonanie posadzek m2 19 

wyposażenie  komp 1 

sala narad      

wyburzenia ścian m2 15 

wykonanie posadzek m2 21 

drzwi szt. 1 

WC     

wyburzenia ścian m2 9 
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drzwi szt. 1 

wykonanie posadzek m2 14 

wyposażenie m2 1 

centrum bezdomności     

poszerzenie schodów m2 8 

wyburzenia ścian m2 50 

wykonanie ścian m2 15 

wykonanie posadzek m2 92 

wyposażenie  komp 1 

garaże     

drzwi szt. 3 

pochylnia komp 1 

sala ćwiczeń     

wykonanie posadzek m2 36 

wyposażenie  komp 1 

magazyn     

drzwi komp 1 

wyposażenie  komp 1 

kotłownia/pom. Gosp.     

wykonanie ścian m2 14 

drzwi szt. 3 

wyposażenie  komp 1 

komunikacja     

drzwi szt. 5 

zaplecze/pom. Mokre/magazyn     

wyburzenia ścian m2 50 

wykonanie posadzek m2 33 

drzwi szt. 4 

wyposażenie  komp 1 

 


