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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania są roboty remontowo - budowlane dla inwestycji pn. "Remont budynku
komunalnego w Szydłowcu i Rydzowie"

Zakres robót obejmuje:

Budynek w Szydłowcu:
1. Wykonanie robót przygotowawczych z rozbiórką połaci dachowej przy kominach w celu ich renowacji.
2. Rozbiórkę zniszczonych elementów kominów (3 szt) wraz z ich odbudową.
3. Otynkowanie kominów ponad połacią dachową wraz z uzupełnieniem tynku w przestrzeni poddasza
4. Ponowne ułożenie pokrycia dachowego z wykorzystaniem materiału z rozbiórki wraz z uzupełnieniem
uszkodzonych obróbek blacharskich i okuciem komina
5. Wymiana rynien i rur spustowych na systemowe z PVC
6. Czyszczenie i malowanie połaci dachowej.
7. Wykonanie konstrukcji wsporczej dla przewodu elektrycznego zasilającego budynek wraz z ułożeniem
nowego kabla elektrycznego do skrzynki bezpiecznikowej zlokalizowanej na zewnętrznej ścianie budynku w
rurkach elektroinstalacyjnych o długości ok. 6 m
8. Montaż korytek ściekowych przy spustach z rynien na długości 2 m od ściany budynku - 4 szt.
9. Demontaż istniejącego masztu elektrycznego.
Budynek w msc, Rydzów:
1. Okucia kominów
2. Montaż podbitki z paneli PVC
3. Montaż nasady kominowej DN 150 mm

II. Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Kosztorys sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie kosztów prac projektowych
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. nr
130 z 2004 r. , poz. 1389)
2. Kosztorys opracowano metodą uroszczoną w oparciu o projekt budowlany, STWiORB oraz wytyczne
inwestora.
3. Wartość kosztorysowa została wyliczona w oparciu o ceny zawarte w informatorze o cenach czynników
produkcji Serwisu SEKOCENBUD - za II kwartał 2017 r. oraz producentów i dostawców materiałów
wykorzystywanych w budownictwie.
4. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
5. Występujące w kosztorysie nazwy producentów i nazwy własne produktów służą jedynie identyfikacji i
określeniu własności technicznych zastosowanych do budowy materiałów. Możliwe jest zastosowanie innych
materiałów o odpowiadających podanym w niniejszej dokumentacji cechach konstrukcyjnych.
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

KOSZTORYS:

Remont budynków Gminy Mielec w msc.: Szydłowiec i Rydzów1

Remont budynku komunalnego w Szydłowcu1.1

mRozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do 

użytku

KNR 4-01 

0535-06

1

d.1.1

20,000m20,00

20,000RAZEM

mRozebranie rynien z blachy nadającej się do użytkuKNR 4-01 

0535-03

2

d.1.1

26,000m26,00

26,000RAZEM

m2Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, 

okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do 

użytku

KNR 4-01 

0535-07

3

d.1.1

7,500m22,50 * 3

7,500RAZEM

m2Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do 

użytku

KNR 4-01 

0535-01

4

d.1.1

36,000m212 * 3

36,000RAZEM

szt.Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 

5 m

KNR 4-01 

0419-02

5

d.1.1

3,000szt.3

3,000RAZEM

m3Rozebranie kominów wolnostojących - rozbiórka części 

istniejących kominów do wysokości 0,3 m - 3 szt

KNR 4-01 

0350-01

analogia

6

d.1.1

0,400m30,4

0,400RAZEM

m3Wymurowanie kominów ponad dachem z cegły - odbudowa 

kominów

KNR 2-02 

0122-01

7

d.1.1

0,400m30,4

0,400RAZEM

m2Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat.  

III na kominach ponad dachem spadzistym

Wytynkowanie kominów - 3 szt

KNR 4-01 

0735-07

analogia

8

d.1.1

15,000m215,00

15,000RAZEM

m2Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego użytkuKNR 4-01 

0535-09

9

d.1.1

36,000m212 * 3

36,000RAZEM

m2Pokrycie dachów blachą ocynkowaną grubości 0.50 mm; - 

blacha z rozbiórki przy kominach

KNR-W 2-02 

0508-01

10

d.1.1

108,000m236 * 3

108,000RAZEM

m2Uzupełnienie obróbek blacharskich wraz z montażem 

obróbek po rozbiórce

KNR 4-01 

0530-01

11

d.1.1

11,500m211,50

11,500RAZEM

m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 

rozwinięciu ponad 25 cm - okucie kominów wraz z obróbką

NNRNKB 

202 0541-02

12

d.1.1

14,400m214,40

14,400RAZEM

szt.Montaż daszków kominowych z blachy nierdzewnej wraz z 

siatkąkalk. własna

13

d.1.1

3,000szt.3

3,000RAZEM
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kplMontaż konsoli z ceownika C50 z zakotwieniem do płatwi 

dachu wystającą 0,5 m poza jego obrys wraz z przełożeniem 

przewodu ASXSn 2x16 z istniejącego masztu na 

zamontowaną konsolę

kalk. własna

14

d.1.1

1,000kpl1,00

1,000RAZEM

kplDemontaż masztu elektrycznego

kalk. własna

15

d.1.1

1,000kpl1,00

1,000RAZEM

kplWymiana przewodu elektrycznego od konsoli do licznika 

zlokalizowanego na zewnętrznej ścianie budynku.

Montaż przewodów w rurach ochronnych 

elektroinstalacyjnych na ścianie na długości do 7 m.

kalk. własna

16

d.1.1

1,000kpl1,00

1,000RAZEM

m2Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego 

stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan 

wyjściowy powierzchni B) - czyszczenie dachu

KNR 7-12 

0103-01

17

d.1.1

249,000m2189,00 + 60

249,000RAZEM

m2Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennychKNR 7-12 

0105-01

18

d.1.1

249,000m2189,00 + 60

249,000RAZEM

m2Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji 

pełnościennych - malowanie dachu

KNR 7-12 

0214-01

19

d.1.1

249,000m2189,00 + 60

249,000RAZEM

mMontaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem - 

śniegołap montowany w dwóch rzędach

KNR K-05 

0404-01

analogia

20

d.1.1

26,000m26,00

26,000RAZEM

mRynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cmKNR 0-15II 

0528-03

21

d.1.1

26,000m26

26,000RAZEM

mRury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cmKNR 0-15II 

0529-03

22

d.1.1

24,000m24

24,000RAZEM

mUłożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 20 cm na  

podbudowie - wyprowadzenie wody poza obręb budynku

KNR 2-01 

0515-03

23

d.1.1

8,000m8,00

8,000RAZEM

Remont budynku w msc. Rydzów1.2

m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 

rozwinięciu ponad 25 cm - okucie kominów wraz z obróbką

NNRNKB 

202 0541-02

24

d.1.2

18,000m218

18,000RAZEM

sztMontaż nasady kominowej obrotowej DN 150 mm

kalk. własna

25

d.1.2

1,000szt1,00

1,000RAZEM

m2Wykonanie podbitki z paneli PVC wraz z niezbędną 

obróbką blacharską

KNR 2-22 

0602-02

analogia

26

d.1.2

75,000m275
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75,000RAZEM
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