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CMJW instalacje 2 etap 29.05.kst PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Instalacje sanitarne w budynku Muzeum Jeńcow Wojennych w Opolu przy ul. Minorytów 3

1 Instalacja klimatyzacji  - CPV 45331220-4
1

d.1 kalk. włas-
na

Wykonanie pozostałych prac budowlanych i  instalacyjnych niezbęd-
nych do montażu instalacji klimatyzacji zgodnie z PT
( za wyjatkiem dostawy i montażu klimatyzarorów oraz orurowania mię-
dzy jednostkami):

1. przewierty, otwory i bruzdowania,
2. dostawa + montaż niezbędnego orurowania dla przejść i instalacji
skroplin,
3. dostawa + montaż niezbędnych otulin,
4. wykonanie pionów  i podłączenia do odpowiednich pionów instalacji
skroplin,
5. zaprawianie bruzd i otworów,
6. zaślepienie przejść przez stropy i ściany niezbędnych do montażu kli-
matyzatorów,
7. inne niezbędne do wykonania instalacji klimatyzacji bez montażu kli-
matyzatorów z podstawami,
8. dostawa + montaż okablowania elektrycznego ( zasilanie, sterowa-
nie, ) + wyposażenie rozdzielni dla instalacji klimatyzacji.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2 Instalacja wentylacji mechanicznej   -   CPV 45331210-1
2

d.2 kalk. włas-
na

Wymiana wentylatora w pomieszczeniu 1.06 kpl.

wentylator
pom. 1.06

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
3 Instalacja centralnego ogrzewania -  CPV 45331100-7
3

d.3 kalk. włas-
na

Wykonanie pozostałych prac budowlanych i  instalacyjnych niezbęd-
nych do zakończenia instalacji c.o.  powyżej parteru:

1. demontaże,
2. likwidacja zbędnego orurowania,
3. zaprawianie bruzd,
4. zaślepienie orurowania, ewentualny montaż zaworów odpowietrzają-
cych i/lub odcinających,
5. inne niezbędne do zakończenia w/w prac,

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4 Instalacja wody zimnej i ciepłej  -  CPV 45332000-3
4

d.4 kalk. włas-
na

Wykonanie wszystkich prac budowlanych i  instalacyjnych niezbednych
do zakończenia instalacji ciepłej i zimnej wody w zakresie parteru:
1. dostawa + montaż zlewozmywaka, podgrzewacza, baterii i zaworów
zgodnie z Projektem
2. dostawa + montaż niezbędnego orurowania,
3. dostawa + montaż otulin,
4. wykonanie i podłączenia do odpowiednuch pionów,
5. wykonanie bruzd i otworów,
6. zaprawianie bruzd i otworów,
7. inne prace niezbędne do wykonania instalacji,
8. dostawa + montaż okablowania elektrycznego ( zasilanie, ) + wypo-
sażenie rozdzielni dla instalacji podgrzewacza.

kpl.

pom. 1.05 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4'
d.4 kalk. włas-

na

Wymiana podgrzewacza wody w pomieszczeniu 1.06 kpl.

pom. 1.06 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

5 Instalacja kanalizacji sanitarnej  -  CPV 45332000-3
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