
Przedmiar rob6t

Wykonanie wentlacji na klatkach schodowych

Data:2020-02-27
Budowa: Sp6tdzielnia Mieszkaniowa Jednodc

Kody CPV 45337210-l Instalowanie wentylacji
Obiekt: Roboty budowlane

Zamawraj4cy'. Sp6ldzielnia Mieszkaniowa Jedno6i
38-400 Krosno
u1. Teodora Walslebena 4A..

Kosztorys opracowali:
inz. bud. tr-ukasz Sieriko.
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strona nr:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacjp wykonano na podstawie:

ilkonanie wentylacji klatek schodowych p rzedmiar.

- zastosowano ceny srednie kajowe oraz scalone i
rynku lokalnego
- planowany zakres prac

uproszczone wg wydawnicfwa ,,sEKocENBltD" na dzieisporz4dzenia koszorysu, uzupelnione o warto6ci z

\-/

Kosztorys niniejszy'Jest wycen4 sporz4dzon4 dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowan4 w oparciu o uzgodnienia z inwestorem, przyzalo'enitprzecigtnych warunk6w wykonania rob6t i wybranych ,o.*i4iutrt"",-otogi"rny"t 
.
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Przedmiar rob6t

Element, asofiyment, ro dzaj rob6t, p ozy cj a przedmiar ow a

oodstar.lry naklad6w

Jedn. Krot Ilo56 Warto66
jednostkowa

Warto66

netto

L Wvkonanie wentlacii na ldatkach schodowych - kalkulaja jednostkowa

1 KNNRW 3/408/8
PA.Wiercenie otwor6w w konstrukcjach Zelbetowych wiertnicami diamentowymi, pod kanal Fi 160 mm -

Wvkonanie przebicia Przez stroP kpl

KNRW 217l12212
P,A. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe - montaz rury kwasoodpornej, izolowanej fi 150

R:0,955 M= 1,000 s: 1,000

2

mb 2,50

3 KNR217/145/1 (1)

P A MontaZ deflektorow fi 150 - deflektor cylindryczny ze stali ocynkowanej + ustnik

R:0.955 M: 1,000 s: 1,000 SZt

KNRW 2171140/1
Anemostaty kolowe, sufitowe, o Srednicach do 160 mm

R- 0.955 M: 1,000 s: 1,000

4

szl I

Kalkulacja wlasna

Dostawa i monta2 - odskraplacz nierdzewny -
5

I

Kalkulacja wlasna

Naprawa pokry6 dachowych pap 4termozgrzewaln4 - obrobki zpapy (kolnierze) element6w metalowych m2

IC7.'7El T{IF Pr)I'RVr.TA DACIfOWFGO WOKOI, NOWYCH KOMTNOW:STYK KOLNIERZ-POKRYCIE

6

kp1 1,000

KNR 404/1101/3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbi6rki przy rgczrrym zaladowanitt i wyladowaniu, (na odlegloSd I km) samochodem

m3 0,0i2

8 KNR 404i 1101/6

Wywiezienie gt|lz]u z tereltu rozbr6rki przy rgcznym zaladowaniu i wyladow ant:u, (zaka2dy rozpoczQly I km ponad

1 km)) samochodem dostawczym m3 0,012

9 Kalkulacja wlasna

Wwviezienie i oolala za ]utylizacie gruzu, papy i pozostalosci z rozbi6rek (z calej budowy). I oo'l I 'lPodsumowanie elementu Razem

\l/rirnncnie ruenflaci klatkach schodowch - kalkulaia iednostkowa
Podsr kosztorvsu Razem

Wartodi kosztorysu netto:
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

ili:l;:H'ffil"Li#i#l,' j,1'1"#'
8e).
ntacii projektowej' specyfftacji technicmych

)

z wizji lokalnel

- ;*f:ffi#il]T.H[??ff:l'#i.u,"n. i uprosiczone wg. wydawnictwa ,,sEKocENBUD " ra dzien'sporz4dzenia kosztorysu' uzupelnione o wartosci z

rynku lokalnego

spotz4dzon4dlaokreSleniaszacunkowejwartoScirob6tbudowlanych,opfacowan?woparciuouzgodnieniazinwestorem'przy
J*yf.onuniu tob6t i wybranych r orwt4zafi tecltrtolo gicznych'


