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Załącznik nr 2.3 do SIWZ


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie prac remontowych w Domach Studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety,
Pakiet nr 3: Wykonanie prac remontowych w Budynku Domu Studenta DS. 2 bis  WUM, 01-193 Warszawa,  ul. Karolkowa 84,

Remont 20 pokoi studenckich na I i II p.
Wykonanie remontu 20 pokoi studenckich na I i II piętrze  – naprawa tynków, malowanie ścian i sufitów w kolorach, wymiana wykładzin na market, położenie paneli ściennych, montaż rolet okiennych we wszystkich oknach -  w Domu Studenta nr 2 bis , wg załączonych przedmiarów.
Prace obejmują wykonanie robót  remontowych  pomieszczeń w budynku akademiku w zakresie ogólnobudowlanym. 
	Zakres prac

	   tynki i okładziny:

         - tynki wewnętrzne - przetarcie i nowe na ścianach,
         - zeskrobanie i zmywanie starej farby,
         - gruntowanie podłoży,
         - tynki(gładzie), uzupełnienie tynku,
         - wykładziny z tworzyw sztucznych - tarket, listwy przyścienne.
	roboty malarskie:

        - gruntowanie podłoży,
        - dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian i sufitów w kolorze,
        - wnoszenie i wynoszenie mebli.
Remont serwerowni, węzła cieplnego i klatek schodowych.
Wykonanie remontu serwerowni, węzła cieplnego i klatek schodowych.
	Zakres robót:
Serwerownia:
tynki 
         - tynki wewnętrzne - przetarcie i nowe na ścianach i suficie,
         - zeskrobanie i zmywanie starej farby,
         - gruntowanie podłoży,
         - tynki(gładzie), uzupełnienie tynku,
	okładziny:

         - tynki wewnętrzne po skuciu i na  nowych powierzchniach,
         - zeskrobanie i zmywanie starej farby,
         - gruntowanie podłoży,
         - tynki(gładzie), uzupełnienie tynku,
         - ułożenie glazury, terakoty,
	roboty malarskie:

        - gruntowanie podłoży,
        - dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian, sufitu.
Węzeł cieplny:
    - wymiana pompy ciepłej wody
    - wymiana zaworów zwrotnych 
    - wymiana zaworów bezpieczeństwa
 - wymiana wodomierza
Klatki schodowe:
tynki 
         - tynki wewnętrzne – przetarcie,   
         - zeskrobanie i zmywanie starej farby,
         - gruntowanie podłoży,
         - tynki(gładzie), uzupełnienie tynku,
	okładziny:
         - tynki wewnętrzne po skuciu,

         - zeskrobanie i zmywanie starej farby,
         - gruntowanie podłoży,
        	    - tynki(gładzie), uzupełnienie tynku,  
	roboty malarskie:

        - gruntowanie podłoży,
        - dwukrotne malowanie farbami akrylowymi podestów, boków klatek,
           policzków, biegów.

Przedmiary robót: 
file_0.pdf


PRZEDMIAR ROBÓT
Roboty remontowe w DS.2 - BIS przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie


Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Roboty remontowe w DS.2 - BIS przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie


1 REMONT 20 POKOI STUDENCKICH
1


d.1
Wycena
własna


Wyniesienie i zabezpieczenie na czas trwania remontu kompletu mebli z poko-
ju a po robotach remontowych wniesienie


kpl


1*20 kpl 20.000
RAZEM 20.000


2
d.1


KNR 4-01
0701-01


Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 40% całkowitej powierzchni
ścian


m2


187.48 m2 187.480
RAZEM 187.480


3
d.1


KNR 4-01
0711-02


Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłoŜu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)


m2


187.48 m2 187.480
RAZEM 187.480


4
d.1


KNR 4-01
0701-08


Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5
m2 - przyjęto 30% całkowitej powierzchni sufitów


m2


(2.99*6.2)*20*0.3 m2 111.228
RAZEM 111.228


5
d.1


KNR 4-01
0711-13


Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
Ŝu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)


m2


(2.99*6.2)*20*0.3 m2 111.228
RAZEM 111.228


6
d.1


KNNR 3
0801-07


Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2


2.99*6.2*20 m2 370.760
RAZEM 370.760


7
d.1


KNR-W 4-01
0211-01
analogia


Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia
do 1 cm na ścianach lub podłogach- usunięcie warstwy kleju po rozebranej wy-
kładzinie rulonowej


m2


2.99*6.2*20 m2 370.760
RAZEM 370.760


8
d.1


NNRNKB
202 1134-01


(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome


m2


2.99*6.2*20 m2 370.760
RAZEM 370.760


9
d.1


NNRNKB
202 1130-01


(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2


m2


2.99*6.2*20 m2 370.760
RAZEM 370.760


10
d.1


KNR 2-02
1112-05


Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW wraz z wywinięciem na sciany wys. 10 cm


m2


92.69 m2 92.690
RAZEM 92.690


11
d.1


KNR 2-02
1112-09


Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych


m2


(2.99*6.2+(2.99*2+6.2*2)*0.1)*20 m2 407.520
RAZEM 407.520


12
d.1


KNR 4-01
1202-09


Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2


m2


(2.99*6.2+(2.99*2+6.2*2)*2.55)*20 m2 1308.140
RAZEM 1308.140


13
d.1


NNRNKB
202 1134-01


(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit


m2


2.99*6.2*20 m2 370.760
RAZEM 370.760


14
d.1


NNRNKB
202 1134-02


(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany


m2


(2.99*2+6.2*2)*2.55*20 m2 937.380
RAZEM 937.380


15
d.1


KNR 2-02
2009-04


Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na stropach na podłoŜu z tynku


m2


(2.99*6.2)*20 m2 370.760
RAZEM 370.760


16
d.1


KNR 2-02
2009-02


Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku


m2


((2.99*2+6.2*2)*2.55)*20 m2 937.380
RAZEM 937.380


17
d.1


KNR 4-01
1204-01


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów


m2


(2.99*6.2)*20 m2 370.760
RAZEM 370.760
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PRZEDMIAR ROBÓT
Roboty remontowe w DS.2 - BIS przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie


Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18


d.1
KNR 4-01
1204-02


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian


m2


((2.99*2+6.2*2)*2.55)*20 m2 937.380
RAZEM 937.380


19
d.1


KNR-W 2-02
1038-01
analogia


MontaŜ rolet tekstylnych okiennych m2


1.7*1.2*20 m2 40.800
RAZEM 40.800


2 REMONT SERWEROWNI
20


d.2
KNR 4-01
0701-01


Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 30 % całkowitej powierzchni
ścian


m2


(2.95*2+6.0*2)*2.55*0.3 m2 13.694
RAZEM 13.694


21
d.2


KNR 4-01
0711-02


Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłoŜu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)


m2


(2.95*2+6.0*2)*2.55*0.3 m2 13.694
RAZEM 13.694


22
d.2


KNR 4-01
0701-08


Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5
m2 - przyjęto 20 % całkowitej powierzchni sufitu


m2


2.95*6.0*0.2 m2 3.540
RAZEM 3.540


23
d.2


KNR 4-01
0711-13


Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
Ŝu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)


m2


2.95*6.0*0.2 m2 3.540
RAZEM 3.540


24
d.2


KNNR 3
0801-07


Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2


2.95*6.0 m2 17.700
RAZEM 17.700


25
d.2


KNR-W 4-01
0211-01
analogia


Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia
do 1 cm na ścianach lub podłogach- usuniecie pozostałości kleju po zerwa-
nych wykładzinach rulonowych


m2


2.95*6.0 m2 17.700
RAZEM 17.700


26
d.2


NNRNKB
202 1134-01


(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome


m2


2.95*6.0 m2 17.700
RAZEM 17.700


27
d.2


NNRNKB
202 1130-01


(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2


m2


2.95*6.0 m2 17.700
RAZEM 17.700


28
d.2


KNR 2-02
1112-05


Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW wraz z wywinięciem na sciany wys. 10 cm


m2


2.95*6.0+(2.95*2+6.0*2)*0.1 m2 19.490
RAZEM 19.490


29
d.2


KNR 2-02
1112-09


Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych


m2


2.95*6.0+(2.95*2+6.0*2)*0.1 m2 19.490
RAZEM 19.490


30
d.2


KNR 4-01
1202-09


Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2


m2


2.95*6.0+(2.95*2+6.0*2)*2.55 m2 63.345
RAZEM 63.345


31
d.2


NNRNKB
202 1134-01


(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit


m2


2.95*6.0 m2 17.700
RAZEM 17.700


32
d.2


NNRNKB
202 1134-02


(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany


m2


(2.95*2+6.0*2)*2.55 m2 45.645
RAZEM 45.645


33
d.2


KNR 2-02
2009-04


Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na stropach na podłoŜu z tynku


m2


2.95*6.0 m2 17.700
RAZEM 17.700


34
d.2


KNR 2-02
2009-02


Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku


m2


(2.95*2+6.0*2)*2.55 m2 45.645
RAZEM 45.645
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35


d.2
KNR 4-01
1204-01


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów


m2


2.95*6.0 m2 17.700
RAZEM 17.700


36
d.2


KNR 4-01
1204-02


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian


m2


(2.95*2+6.0*2)*2.55 m2 45.645
RAZEM 45.645


37
d.2


KNR-W 2-02
1038-01
analogia


MontaŜ rolet okiennych antywłamaniowych m2


1.6*1.2 m2 1.920
RAZEM 1.920


3 REMONT KLATKI SCHODOWEJ
38


d.3
KNR 4-01
0701-01


Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni -


m2


170 m2 170.000
RAZEM 170.000


39
d.3


KNR 4-01
0711-02


Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłoŜu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)


m2


170 m2 170.000
RAZEM 170.000


40
d.3


KNR 4-01
0701-08


Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5
m2


m2


140 m2 140.000
RAZEM 140.000


41
d.3


KNR 4-01
0711-13


Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
Ŝu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)


m2


140 m2 140.000
RAZEM 140.000


42
d.3


KNR 4-01
1202-09


Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2


m2


961 m2 961.000
RAZEM 961.000


43
d.3


NNRNKB
202 1134-01


(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit


m2


462 m2 462.000
RAZEM 462.000


44
d.3


NNRNKB
202 1134-02


(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany


m2


499 m2 499.000
RAZEM 499.000


45
d.3


KNR 2-02
2009-04


Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na stropach na podłoŜu z tynku


m2


462 m2 462.000
RAZEM 462.000


46
d.3


KNR 2-02
2009-02


Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku


m2


499 m2 499.000
RAZEM 499.000


47
d.3


KNR 4-01
1204-01


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów


m2


462 m2 462.000
RAZEM 462.000


48
d.3


KNR 4-01
1204-02


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian


m2


499 m2 499.000
RAZEM 499.000


49
d.3


KNR-W 4-01
1212-05


Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2


108 m2 108.000
RAZEM 108.000


50
d.3


KNR K-04
0101-01


Przygotowanie podłoŜa - oczyszczenie i zmycie m2


124.8 m2 124.800
RAZEM 124.800


51
d.3


KNR K-04
0101-03


Przygotowanie podłoŜa - uzupełnienie ubytków w tynkach do 10 % powierzchni
ściany


m2


124.8 m2 124.800
RAZEM 124.800


52
d.3


KNR K-04
0101-06


Przygotowanie podłoŜa - dwukrotne gruntowanie m2
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124.8 m2 124.800


RAZEM 124.800
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PRZEDMIAR ROBÓT
Remont węzła cieplnego w budynku DS-2 Bis


Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont w ęzła cieplnego w budynku DS-2 Bis


1 KNR-W 4-02
0110-07


Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 65 mm msc.


Przedmiar dodatkowy - łączna długość
2 m 2.000
 
2 msc. 2.000


RAZEM 2.000
2 KNR-W 4-02


0110-06
Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 50 mm msc.


Przedmiar dodatkowy - łączna długość
7 m 7.000
 
7 msc. 7.000


RAZEM 7.000
3 KNR-W 4-02


0110-05
Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 40 mm msc.


Przedmiar dodatkowy - łączna długość
2 m 2.000
 
2 msc. 2.000


RAZEM 2.000
4 KNR-W 4-02


0124-07
Wymiana zaworu przelotowego o śr. 65 mm szt.


1 szt. 1.000
RAZEM 1.000


5 KNR-W 2-15
0518-02


Zawory  o śr. nominalnej 50 mm szt


4 szt 4.000
RAZEM 4.000


6 KNR-W 4-02
0127-07


Wymiana zaworu zwrotnego o śr. 65 mm szt.


1 szt. 1.000
RAZEM 1.000


7 KNR-W 4-02
0127-06


Wymiana zaworu zwrotnego o śr. 50 mm szt.


2 szt. 2.000
RAZEM 2.000


8 KNR-W 4-02
0127-10


Wymiana zaworu bezpieczeństwa  o śr. 32 mm szt.


2 szt. 2.000
RAZEM 2.000


9 KNR-W 2-15
0122-04


Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o
śr. nominalnej 32 mm w rurociągach stalowych


kpl.


1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000


10 KNR-W 2-15
0140-04


Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 32 mm kpl.


1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000


11 KNR-W 4-02
0107-07


Wymiana trójnika o śr. 65 mm z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowanego szt.


2 szt. 2.000
RAZEM 2.000


12 KNR-W 4-02
0107-06


Wymiana trójnika o śr. 50 mm z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowanego szt.


4 szt. 4.000
RAZEM 4.000


13 KNR-W 7-07
0101-01


Pompa do ciepłej wody  UPS 32-120FB kpl


2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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Wymagania dotyczące wykonania robót.
Całość prac ogólnobudowlanych należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i przedmiarami robót.
	Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót  powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty  techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania,  deklaracje zgodności. 
Kolorystyka elementów oraz szczegóły materiałowe zostaną określone przy wprowadzeniu na budowę  lub w trakcie wykonywania robót   z  Inspektorem Nadzoru.
	Roboty należy wykonać pod nadzorem Biura Inwestycji WUM, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją techniczną i przedmiarami robót w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót.
Wszystkie prace mają być prowadzone zgodnie z zasadami BHP i przepisami  ppoż.
	Wszelkie przerwy w dostawie energii elektrycznej ustalać z użytkownikiem  obiektu, a zasady i czas wyłączenia z Inspektorem Nadzoru robót   elektrycznych.  
	 Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie niezbędne informacje potrzebne do  przygotowania i  złożenia oferty, m.in. dokonał wizji lokalnej  w obiekcie.



Termin wykonania:  60 dni od daty  podpisania umowy.

