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KOSZTORYS OFERTOWY
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VAT [V]

Zysk [Z]

Koszty pośrednie [Kp]

NARZUTY

Budynek Ośrodka Zdrowia, ul. Braci Drzewieckich 1, 62 – 025 Kostrzyn 
Wielkopolski

ADRES INWESTYCJI:

Budowa szybu windy osobowej wraz z montażem dźwiguNAZWA INWESTYCJI:
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Ul. Dworcowa 5, 62 – 025 Kostrzyn Wielkopolski ADRES INWESTORA:
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Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
KOSZTORYS:

Koszty ogólne1

1,000sztPrzygotowanie dokumentacji
analiza

indywidualna

1
d.1

1,000kplZaplecze budowy
analiza

indywidualna

2
d.1

1,000kplObsługa geodezyjna
analiza

indywidualna

3
d.1

Razem dział: Koszty ogólne
Roboty ziemne2

1,000szt.Ręczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)KNR-W 2-01
0106-07

4
d.2

27,040m2Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubości do 15 cm bez darni z
przerzutem

KNR 2-01
0125-01

5
d.2

9,900m3Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem
ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15
cm w gruncie kat. III

KNR 4-01
0105-02

6
d.2

17,084m3Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III
z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 5 km

KNR 2-01
0205-04
0214-04

7
d.2

4,271m3Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość 5
km (kat. gruntu III)

KNR 2-01
0301-02
0214-04

8
d.2

Razem dział: Roboty ziemne
Roboty rozbiórkowe3

11,659m2Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5
m2

KNR 0-19
0928-11

9
d.3

2,587szt.Demontaż okien drewnianychKNR-W 4-01
0353-04
analogia

10
d.3

2,546m2Rozebranie ścianek pełnych z cegły kratówki klasy
100 gr. 38cm na zaprawie cem.-wap. marki 50
Krotność = 1,5

KNR 4-04
0105-04
z.o.3.1.
analogia

11
d.3

2,000szt.Demontaż grzejnika żeliwnego z rur ożebrowanych o
długości ~2.0 m poprzez zamrożenie gałązek,
skrócenie grzejnika do odpowiedniej długości
niekolidującej z szybem windowm oraz ponowny
montaż grzejnika w dostępnym miejscu

KNR-W 4-02
0520-11
z.o.2.9.

12
d.3

6,000m3Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na
odl. do 1 km

KNR 19-01
0118-17

13
d.3

6,000m3Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi -
dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotność = 8

KNR 19-01
0118-20

14
d.3

Razem dział: Roboty rozbiórkowe
Budowa szybu windowego4

0,025m3Betonowanie płyt niezbrojonych i podbetonu o
grubości 10 cm

KNR 2-02
1916-01

15
d.4

261,629kg
zbr.

Zbrojenie o śr. 10-14 mm konstrukcji betonowych
:płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe
lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy
śluz, słupy i pojedyncze belki - pręty żebrowane

KNR 2-11
0212-02
z.sz.3.6.

16
d.4

2,703m3Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie
betonu

KNR 2-02
0205-01

17
d.4

2,488m3Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu PERI
wariant II (transport betonu pompą)

KNR 0-20
0271-03

18
d.4
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Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
3,583m2Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12 cm płaskie lub

na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu
KNR 2-02
0216-01
0216-05

19
d.4

0,038tZbrojenie belek i podciągów o śr.stali do 8 mmKNR-W 2-18
0506-01

20
d.4

0,130tZbrojenie belek i podciągów o śr.stali pow.8 do 14
mm

KNR-W 2-18
0506-02

21
d.4

8,521kg
zbr.

Zbrojenie o śr. 16-20 mm konstrukcji betonowych
:płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe
lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy
śluz, słupy i pojedyncze belki - pręty żebrowane

KNR 2-11
0212-03
z.sz.3.6.

22
d.4

4,000sztHaki montażowe23
d.4

3,025m2Wylewka samopoziomująca o gr.20 mm na
podłożach betonowych i jastrychach cementowych

KNR BC-02
0417-03

24
d.4

57,032m2Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł
budowlanych pełnych na zaprawie cementowej
grubości 1 ceg.

KNR 2-02
0114-05

25
d.4

2,000sztOtwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach
murowanych grubości do 1 cegły z cegieł
pojedynczych, bloczków i pustaków

KNR 2-02
0126-02

26
d.4

4,029m2Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
do 2.5 m2

KNR 0-19
1023-10

27
d.4

14,130m2Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych
mas uszczelniających - nakładana ręcznie

KNR AT-40
0409-02

28
d.4

5,699m2Izolacje cieplne z płyt XPS gr.5cmKNR 9-15
0401-01

29
d.4

56,893m2Izolacje cieplne z płyt EPS gr. 10cmKNR 9-15
0401-01

30
d.4

60,079m2Tynki cementowo-wapienne na ścianach na podłożu
ceramicznym

KNR K-04
0304-02

31
d.4

60,079m2Malowanie tynków farba emulsyjnaKNR 7-28
0306-02

32
d.4

13,088m2Dwukrotne malowanie farbami olejoodpornymi
powierzchni wewnętrznych - płyty fundamentowej
oraz ścian do 1,5m wysokości

KNR 2-02
1506-04

33
d.4

36,806m2Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny
barwiony w masie kat.III

KNR AT-31
0502-03

34
d.4

5,280m3Izolacje z wełny mineralnej w matach i płytach o gr.
ponad 50 mm

KNR 2-04
0505-04

35
d.4

2,400mKiln spadkowy na dachuKNR K-04
0102-02

36
d.4

6,000m2Pokrycie dachów papą termozgrzewalną
dwuwarstwowe

KNNR 2
0507-02

37
d.4

4,900m2Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z
blachy ocynkowanej

KNR 2-02
0506-01

38
d.4

2,500mRynny dachowe półokrągłe o śr. 8 cm z blachy
ocynkowanej

KNR 2-02
0508-01

39
d.4

3,750mRury spustowe okrągłe o śr. 8 cm z blachy
ocynkowanej

KNR 2-02
0510-01

40
d.4

2,892m3Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

KNR 4-01
0304-01

41
d.4

8,371m2Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach

KNR 2-02
0803-03

42
d.4

8,371m2Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków
wewnętrznych na ścianach

KNR 2-02
1501-07

43
d.4

19,200m2Uzupełnienie posadzki ze zbrojeniem siatką stalowąKNR 2-02
1106-01
1106-07

44
d.4

11,000mListwy przyścienneKNR 2-02
1113-06

45
d.4

2 185,500d*m
2

Rusztowanie - wynajem, montaż, demontaż,
uziemienie, okres-2miesiące

analiza
indywidualna

46
d.4
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Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
930,000d*mOgrodzenie pełne panelowe wewnątrz budynkuanaliza

indywidualna
47

d.4

Razem dział: Budowa szybu windowego
Urządzenie dźwigowe5

1,000sztDźwig osobowy wg wytycznych w projekcie.
Dostawa kompletnego dźwigu na teren budowy;
kompleksowy montaż dźwigu w szybie wraz
instalacjami, oświetleniem szybu oraz miejsc przed
drzwiami przystankowymi; przygotowanie
dokumentacji technicznej dla UDT; certyfikacja
dźwigu; rejestracja dźwigu przez UDT; włączenie
urządzenia do eksploatacji.

analiza
indywidualna

48
d.5

Razem dział: Urządzenie dźwigowe

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto
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Tabela wartości elementów scalonych

Udział %WartośćNazwaLp.
Koszty ogólne1

Roboty ziemne2

Roboty rozbiórkowe3

Budowa szybu windowego4

Urządzenie dźwigowe5

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót

W tym

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT

Słownie:
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