
 

Zakres prac remontowo-adaptacyjnych na potrzeby żłobka "Kolorowy Świat" 
Bielawki 35 a 99-300 Kutno 

     

   

     

  Opis jm. razem 

Część I - Wykonanie chodnika z podjazdem z kostki brukowej, do wejścia dla 
wózków, w tym dla osób niepełnosprawnych(40m2)   

 1. Korytowanie na głębokość 30 cm z transportem urobku z wykopu m2 40 

 2. Położenie 40 m2 chodnika na podbudowie z podsypki żwirowej m2 40 

 3. Wykończenie obrzeżem 6/20/100 na długości  mb 26 

Część II - Roboty wykończeniowe   

 Pomieszczenie 1  35,9 m2   

 1. Rozebranie okładziny ściennej z płytek  m2 5 

 2. Uzupełnienie tynków wewnetrznych  m2 5 

 3. Rozebranie terakoty podłogowej  m2 10 

 4. Wykonanie wylewki pod panele podłogowe  m2 10 

 5. 
Wykucie otworu w ścianie 90/200 z przygotowaniem do montażu 
drzwi szt. 1 

 6. Montaż ościeżnic drewnianych  szt. 1 

 7. 
Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie 
wykończonych z samozamykaczem szt 1 

 8. Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 93,84 

 9. 
Uzupełnienie i naprawa pęknięć -przygotowanie podłoża pod 
malowanie m2 93,84 

 10. Dwukrotne malowanie farbami  olejnymi  m2 39 

 11. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 54,84 

 12. Położenie paneli podłogowych z podkładem m2  35,87 

 13. Obudowa 3 grzejników  wykonana z płyty MDF o wymiarach; 

  80cm/60cm szt. 1 

  110 cm/60cm szt. 2 

 14. Przymocowanie na stałe dywanu o wymiarach 3/4m szt. 1 

 Pomieszczenie2. 25,29   m2   

 1. Rozebranie drewnianych podłóg  m2 25,29 

 2. Wykonanie wylewki m2 25,29 

 3. Wykonanie ocieplenia ze steropianu  m2 25,29 

 4. Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 76,16 

 5. 
Uzupełnienie i naprawa pęknięć -przygotowanie podłoża pod 
malowanie m2 76,16 

 6. Dwukrotne malowanie farbami  olejnymi  m2 47,62 

 7. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 28,54 

 8. Położenie paneli podłogowych z podkładem m2  25,29 

 9. 
Obudowa  grzejnika  wykonana z płyty MDF o wymiarach 
160/90cm szt. 1 



 Pomieszczenie 3   powierzchnia 2,8 m2   

 1. Rozebranie okładziny ściennej  i terakoty  m2 5 

 2. Przygotowanie podłoża pod położenie glazury m2 5 

 3.  Zakup i położenie terakoty m2 2,8 

 4. Zakup i położenie glazury m2 17,2 

 5. Zakup i montaż podajnika na mydło szt. 1 

 6. Zakup i montaż podajnika na ręczniki papierowe szt. 1 

 Pomieszczenie 4   

 1. Zakup i wymiana drzwi zewnętrznych o wymiarach 100/200 z PCV szt. 1 

Część III Roboty instalacyjne    

 1. 
Zakup i montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z 
modułem awaryjnym. –pomieszczenie Nr1 kpl 1 

 2. 
Zakup i montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z 
modułem awaryjnym- pomieszczenie nr2 kpl 2 

 3. Zakup i montaż oświetlenia awaryjnego zewnętrznego kpl 1 

 


