KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDSZKOLE "TĘCZOWA TRÓJECZKA"
Lp. Opis
Jedn.obm. Ilość
Cena jedn.
1 DOCIEPLENIE ELEWACJI
1.1 ŚCIANY
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i
przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm
1.1.1 na podsypce piaskowej
m2
66
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o
szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem
1.1.2 urobku na odkład (kat.gr.I-II)
m3
42,24
1.1.3 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m
m2
620,7
1.1.4 Praca rusztowania
mg
550
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i
1.1.5 zmycie
m2
662,95
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z
zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i
słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków
m2
33,148
1.1.6 (do 2 m2 w 1 miejscu)
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 1.1.7 przyklejenie płyt styropianowych do ścian-12cm

m2

545,7

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 1.1.8 przyklejenie płyt styropianowych do ścian-8cm

m2

75

m2

59,15

m

233

m2

620,7

m2

59,15

m2

679,85

m2

545,7

m2

75

m2

59,15

m2

604,85

m2

132,7

m2

132,7

m2

132,7

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 1.1.9 przyklejenie płyt styropianowych do ościeży (3 cm)
Docieplenie ścian zewn. budynków - ochrona
narożników wypukłych na styropianie z dod.
1.1.10 wzmocnieniem jedną warstwą siatki
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 1.1.11 przyklejenie warstwy siatki na ścianach
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 1.1.12 przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu 1.1.13 nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i
1.1.14 powierzchnie poziome
(analogia)Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym
podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich
i pow. poziomych (balkony, loggie) tynk mozaikowy
1.1.15 żywiczny
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer.
1.1.16 do 30 cm
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji
1.1.17 farba silikatowa
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i
1.1.18 zmycie
Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych
cementowo-wapiennej kat. II na ścianach, loggiach i
1.1.19 balkonach
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji 1.1.20 gzyms+murek oporowy przy wjeździe

Wartość

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm-parapety mocowane na
1.1.21 piankę
Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową1.1.22 płyty z rozbiórki
Demontaż i ponowny montaż tablic informacyjnych na
1.1.23 elewacji budynków (w tym 2 nowe)
Przełożenie elementów instalacji elektryczej 1.1.24 gniazda,puszki,włączniki,czujniki alarmu i pogody)
Przełożenie elementów instalacji wodociągowej 1.1.25 zawór na ścianie wraz z nową szafką
1.1.26 Demontaż i montaż nowego uchwytu na flagę
Dodatek zamalowanie artystyczne wzory na elewacji
1.1.27 budynku
Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym
1.1.28 zawieszanych <oświetlenie zewnętrzne i alarm>
Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych1.1.29 zdemontowanych
Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni
1.1.30 metalowych pełnych (ZK)
LIKWIDACJA ZSYPU I OTWORÓW
1.2 WENTYLACYJNYCH

m2

36,4

m2

66

szt

5

szt

13

szt
szt

1
1

szt

1

szt.

11

kpl.

9

m2

1,5

m3

3,668

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na
1.2.1 zaprawie cementowej z wywozem i utylizacją gruzu
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1.2.2 bloczkami z betonu komórkowego
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1
1.2.3 miejscu)

m3

0,518

m2

2,24

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z
1.2.4 papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

m2

6,225

Zasypanie wykopów punktowych z
zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
1.2.5 stanie luźnym 35 cm) wraz z dowozem kruszywa

m3

12,45

m2

11,25

szt.

4

szt.

12

szt.

4

szt.

4

szt.

20

m

158

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
1.2.6 piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
1.3 INSTALACJA ODGROMOWA
Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych
1.3.1 z połączeniem pręt-płaskownik
Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i
1.3.2 odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu
Wymiana mostków bocznikujących łączonych na
1.3.3 obejmy przy śr.rury do 100 mm
Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny na
1.3.4 dachu
Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych
1.3.5 instalacji odgromowych
Przewody instalacji odgromowej fi 10mm
nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach
1.3.6 obsadzanych
Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100
1.3.7 mm
Złącza kontrolne w instalacji odgromowej 1.3.8 połączenie pręt-pręt
Badania i pomiary instalacji piorunochronnej
1.3.9 (pierwszy pomiar)

szt.

4

szt.

12

szt.

1

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy
1.3.10 następny pomiar)
szt.
3
Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju
1.3.11 do 120 mm2 w wykopie
szt.
4
RAZEM DZIAŁ: DOCIEPLENIE ELEWACJI
2 WYMIANA STOLARKI
Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane dwudzielne itrójdzielne z
nawietrzakami higrosterowanymi z PCV o pow. do
2.1 2.0 m2
m2
5,235
Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do
2.2 1.5 m2
m2
3,675
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 1 m2 - oraz ponowny
2.3 montarz po dociepleniu
szt.
3
Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
m2
94,76
2.4 prętów prostych
(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o
2.5 pow. podłogi ponad 5 m2
m2
20,624
Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy
grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm - skały
2.6 osadowe
m
10,02

2.7
2.8
3
3.1

3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi
zewnętrznych aluminiowych z jednoskrzydłowych
przeszklonych z 2 zamkami i
samozamykaczemowspółczynniku U<2,0W(m2*K)
m2
5,768
osadzenie odbojników
szt
7
RAZEM DZIAŁ: WYMIANA STOLARKI
DACH I ORYNNOWANIE
DOCIEPLENIE
Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i
nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych,
gzymsów i krawędzi balkonów z blachy powlekanej
m2
Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się
do użytku
m
Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do
użytku
m
(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z
blachy ocynkowanej malowanej półokrągłych o śr. 15
cm
m
Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy
powlekanej okrągłych o śr. 10 cm
m
Podwaliny o dł. ponad 2 m - przekrój poprz. drewna
ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
m3 drew.
Krycie dachów jednowarstwowo z docieplenia (wełna
mineralna14 cm)
m2
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną
dwuwarstwowe + kominki
m2
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z
papy nawierzchniowej
m2

wykonanie przeszklania z płyt poliwęglanowych dla
3.1.10 istniejących naświetli w dachu budynku - ok.7 m2
3.1.11 osadzenie kratek wentylacyjnych
Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i
3.1.12 kształtek żeliwnych o śr.nom. 150 mm
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o
3.1.13 połączeniach wciskowych
Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone3.1.14 dopasowanie iodnowienie istniejącego wyłazu

75,5
24
46

46
24
3,6
621
621
74,5

szt
szt

4
6

szt.

4

szt.

4

szt

1

Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 100
3.1.15 mm
szt.
25
Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w
3.1.16 jednym miejscu do 0.5 m3
m3
2
Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
3.1.17 wykonywane ręcznie
m2
12
3.2 REMONT KOMINÓW
3.2.1 Rozbiórka betonowych czapek kominowych
m2
9,8
3.2.2 Przemurowanie kominów wolnostojących z cegieł
m3
3
Uzupełnienie tynków zwykłych cementowowapiennych kat. II na kominach ponad dachem
3.2.3 płaskim
m2
14,68
Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm
m2
9,8
3.2.4 - czapki kominowe
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji 3.2.5 beton (czapki kominowe)
m2
9,8
RAZEM DZIAŁ: DACH I ORYNNOWANIE
4 WYMIANA GRZEJNIKÓW
Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych
4.1 dwurzędowych G-2 o długości 0.5-2.0 m
Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość
4.2 0 - typ ST - ilość elementów do 20
Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i
4.3 dług. do 1600 mm (22KV)
4.4 Zawory termostatyczne
4.5 Głowice termostatyczne

szt.

13

kpl.

18

szt.
szt.
szt.

31
31
31

4.6 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
szt.
8
Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników
żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych o
4.7 połączeniu na gwint
kpl.
31
montaż i dostawa automatyki pogodowej węzła
kpl
1
4.8 ciepłowniczgo, regulacja węzła
RAZEM DZIAŁ: WYMIANA GRZEJNIKÓW
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO
PODATEK VAT
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BRUTTO

