
Kosztorys ofertowy

Nazwa obiektu lub robót: Roboty remontowe
Lokalizacja: Wola Roźwienicka  125 dz. NR 780

Zamawiający: Gmina Roźwienica 37-565 Roźwienica 1



Przetarg_Remont budynku mieszczącego szkołę 
i pzredszkole w Woli Roźwienickiej.bem

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 00050DF9)

strona nr: 2

Kosztorys

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem  niniejszej wyceny są roboty remontowe budynku mieszczącego szkołę  podstawową i  przedszkole.
W zakres robót wchodzi:
- oczyszczenie, osuszenie i impregnacja środkami grzybobójczymi fundamentów
- wykonanie drenażu opaskowego budynku wraz z odprowadzaniem wody do rowu przydrożnego
- wykopanie tynków fundamentów
- wykonanie izolacji pionowej fundamentów
- zasypanie wykopów
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Kosztorys

Kalkulacja uproszczona

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Kosztorys
1 Element Roboty ziemne

1.1 KNR 401/621/5 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5˙m2, 2-krotnie m2 157,780

1.2 KNR 202/904/1 Tynki cementowe kategorii˙III, wykonywane ręcznie, ściany płaskie i powierzchnie poziome
(balkony, loggie) m2 157,780

1.3 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 
emulsja asfaltowa, 1˙warstwa m2 88,920

1.4 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 
emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę m2 88,920

2 Element Odwodnienie budynku

2.1 KNNR 1/618/1 Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, Dn˙400-500˙mm szt 8,000

2.2 KNNR 1/608/2 
(1)

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, żwir
m3 17,100

2.3 KNNR 1/609/1 Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, 
sączki ceramiczne, średnice nominalne 50-100˙mm m 68,400

2.4 KNNR 1/614/1 Analogia. Rurociągi z PCV kołnierzowe , rury Dn˙90 m 35,000

2.5 KNR 211/1601/1 Wyloty drenarskie W-1 (skarpy umocnione korytkami betonowymi), Fi˙10˙cm szt 1,000

2.6 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 74,600

2.7 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm m2 7,460

2.8 KNR 231/511/2 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 74,600


