KOSZTORYS OFERTOWY
Wykonanie prac konserwacyjno-naprawczych studni na terenie Muzeum Martylogicznego w Żabikowie
Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie
Lp.

Podstawa wyceny

Opis

Jedn. miary

Ilość

1
2
3
4
5
Wykonanie prac konserwacyjno-naprawczych studni na terenie Muzeum Martylogicznego w Żabikowie
1 45212314-0
ROBOTY BUDOWLANE w ZAKRESIE MIEJSC PAMIĘCI
1.1 45453000-7
ROBOTY REMONTOWE i RENOWACYJNO-KONSERWUJĄCE
1.1.
Izolacje
1
1 KNR-W 4-01
Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w
m3
9,4*1,6*1 =
d.1. 0104-02
gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących
15,040
1.1
fundamentów
2 KNR-W 4-01
Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowam2
9,4*1,6 =
d.1. 0603-02
nych lepikiem
15,040
1.1
- oczyszczenie podłoża
- zagruntowanie podłoża emulsją asfaltową izolacyjną
- ułożenie powłoki z lepiku asfaltowego na goraco
3 KNR-W 4-01
Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem
m3
poz.1 =
d.1. 0105-02
ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15
15,040
1.1
cm w gruncie kat. III
1.1.
Elewacje
2
4 KNR AT-08
Usuwanie graffiti środkami antigraffiti
m2
31,9-15,07 =
d.1. 0110-02
- z tynków zewnętrznych cementowych
16,830
1.2
5 KNR-W 4-01
Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cemenm2
poz.4 =
d.1. 0722-03
towych kat. III na ścianach
16,830
1.2
6 KNR-W 4-01
Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych katem2
1,65+4,93 =
d.1. 0728-06
gorii III o podłożach z betonów żwirowych
6,580
1.2
- ościeżnice i gzymsy
7 KNR AT-08
Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - ręcznie na
m2
poz.4+poz.6
d.1. 0105-03
powierzchniach porowatych
= 23,410
1.2
- dwukrotne naniesienie ręcznie impregnatu do ochronny
przed graffiti
- roztarcie zacieków i smug
8 KNR-W 4-01
Wyłożenie dachówką karpiówką podwójnie - powierzchm
9,4
d.1. 0507-05 z.sz.2. nia wykonywanych robót do 10 m2
1.2 3. 9909-01/4
- rozbiórka uszkodzonych i ułożenie nowych dachówek dwa rzędy na murku po obwodzie studni
analogia
9 KNR-W 4-01
Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
m3
1,3
d.1. 0212-05
zbrojonych
1.2
- rozebranie schodów i progu wejżciowego
10 KNR-W 4-01
Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu
m3
poz.9 =
d.1. 0203-10
monolitycznego
1,300
1.2
11 KNR-W 4-01
Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-25
m3
poz.10 =
d.1. 0214-04
1,300
1.2
12 KNR 4-04 1101- Transport gruzu i ziemi z terenu rozbiórki na odległość
m3
poz.9 =
d.1. 02
do 1 km
1,300
1.2
- ręczny załadunek i wyładunek
13 KNR 4-04 1101- Jw., lecz dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
m3
poz.12 =
d.1. 05
Krotność = 9
1,300
1.2
14 MP z 10.09.
Opłata za korzystanie ze środowiska w 2014r. - odpady
m3
poz.12 =
d.1. 2013 poz.729 nie zawierające substancji niebezpiecznych:
1,300
1.2 Tabela L
- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
(wykonawca przekazuje odpady wyspecjalizowanej jedw.834 i 876
nostce do utylizacji/składowania - odpowiednio do aktualnie obowiązujących przepisów prawa)
15 KNR-W 4-01
Krata drzwiowa prosta
m2
5,4
d.1. 1212-06
- Oczyszczenie powierzchni krat z brudu, kurzu i rdzy
1.2
oraz zeskrobanie łuszczącej się farby.
. Malowanie - lakier asfalt.czarny-p/rdzewny
16 KNR 2-02 1611- Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wykol.
4
d.1. 01
sokości do 4 m
1.2
17 KNR 2-02 r.16 Czas pracy rusztowań grupy 1
d.1. z.sz.5.15
(poz.:4,5,6,7,8)
1.2
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie:

-1Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 2528

Cena
zł
6

Wartość
zł
(5 x 6)
7

