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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys szczegołowy wykonano na podstawie:
-----------------------------------------------------------------------------
1. Dokumentacja projektowana wykonany przez biuro Usługi projektowe i nadzór w budownicwie Grzegorz Rudzki.
2. Dz. U. Nr 106 z dnia 5 grudnia 2000r., poz. 1126, Prawo Budowlane- tekst jednolity.
3. Rozpoorządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych
    jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
4. Przepisy prawne reguluj.ce proces kosztorysowania:
        -Ustawa o cenach z dnia 5 lipca 2001r. Dz.U.Nr 97 poz. 1050 wprowadzająca z dniem 
    12 grudnia 2001   zmiany w obowiązujących przepisach w sprawie
    kosztorysowania budowlanego,
    -Rozporz.dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
     sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych 
     oraz planowanych kosztow robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
     (DZ. U. 2004 Nr 130 poz. 1389) - obowiązuje od 24 czerca 2004r.,
    -Rozporz.dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze.nia 2004 r. w sprawie szczegołowego zakresu
    i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
    oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072, z dnia 16 września 2004) 
    obowiązuje od 1 pa.dziernika 2004r.
    -Metody środowiskowe kosztorysowania.
5. Jednostkowych nakładow rzeczowych
    - określonych w katalogach KNR,
    - analizy indywidualnej
6. Wskaźniki do kosztorysowania oraz ceny materiałow, sprzętu przyjęto na podstawie cennika 
    SEKOCENBUD, cen funkcjonuj.cych na rynku lokalnym lub w przypadku
   braku ceny w cenniku na podstawie analizy indywidualnej.
 
Przedmiotem inwestycji jest remont dachu budynku użyteczności publicznej w Niewierszynie zlokalizowanego na dz. nr ewid. 388/6. 388/
7, gmina Aleksandrów. Remont dotyczy jedynie wymiany stwierdzonych uszkodzonych elementów więźby dachowej i pokrycia dachowego
na blachę trapezową nie powoduje żadnych zmian funkcjonalnych, programowych oraz parametrów i danych technicznych takich jak po-
wierzchnia zabudowy, kubatura, gabaryty budynków, długość, szerokość, wysokości gzymsów, okapów, kalenic.
Roboty rozbiórkowe
W ramach robót rozbiórkowych projektuję się:
- rozbiórkę pokrycia dachowego z azbestowo - cementowych płyt falistych - należy przygotować dach do usunięcia pokrycia przez specja-
listyczną firmę, usuwanie płyt azbestowych na własną rękę jest zabronione;
- demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych;
- rozbiórka łat drewnianych;
- rozbiórka drewnianych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej - krokwie.
Projektowane prace remontowe.
Istniejące (słupy, płatwie oraz murłata) oraz projektowane (krokwie) elementy konstrukcyjne  zabezpieczyć przed szkodnikami biologiczny-
mi, a następnie zaimpregnować przeciwogniowo poprzez trzykrotne pomalowanie środkiem ogniochronnym np. Uniepal, Fobos 2M lub in-
nym podobnym. Projektowane elementy należy wykonać z drewna konstrukcyjnego klasy co najmniej C24. Z uwagi na projektowaną insta-
lacje fotowoltaiczną na połaci południowej projektuję się tam zagęszczenie rozstawu krokiew. Warstwy dachowe - wg części rysunkowej. 
Projektowane elementy konstrukcyjne:
- krokiew 7x14 cm;
- krokiew koszowa 8x16 cm;
Pokrycie dachu - blacha trapezowa, kolorystyka pokrycia do ustalenia z Inwestorem, blacha matowa, ułożona na łatach i kontrłatach, gru-
bość powłoki dla blachy min. gr. 0,55 mm. Pod pokryciem projektuję się membranę dachową.  Obróbki blacharskie, kominy, okapniki - z
blachy powlekanej, min. gr. 0,55 mm. Rynny i rury spustowe - systemowe ze stali powlekanej. Grubość rdzenia stalowego min. 0,6 mm.
Stal dwustronnie cynkowana, pokryta ochronną powłoką organiczną. powlekanej w kolorze, wg ustalenia z inwestorem. Użyte materiały
winny mieć aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności i deklaracje producenta. Odbiór robót winien uwzględniać kontrolę jakości materia-
łów oraz kontrolę prawidłowości wykonanych prac, zapisy w dzienniku budowy, protokoły badań i odbiorów
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont dachu na budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niewierszyn

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-31
0703-05

Oznakowanie terenu robót poprzez mocowanie tablic na istniejącym
ogrodzeniu.

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2
d.1

KNR 2-25
0307-02
analogia

Tymczasowe ogrodzenia m2

(30,0+25,0)*2*1,50 m2 165,000
RAZEM 165,000

2 REMONT DACHU BUDYNKU
2.1 ROZBIÓRKA POKRYCIA DACHOWEGO

3
d.2.1

KNR 4-04
0508-06

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych - gąsiory nie
nadające się do użytku

m

5,83 m 5,830
RAZEM 5,830

4
d.2.1

KNR 4-04
0508-05

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie
nadających się do użytku

m2

(0,5*13,16*5,48)*2+(0,5*(15,17+5,83)*7,14)*2 m2 222,057
RAZEM 222,057

5
d.2.1 kalk. własna

Pakowanie, składowanie, transport i utylizacja eternitu. m2

poz.4 m2 222,057
RAZEM 222,057

2.2 ROZBIÓRKA KONSTRUKCJI DACHU I OBRÓBEK
6

d.2.2
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku. m

8,20*4 m 32,800
RAZEM 32,800

7
d.2.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

13,16*2+15,17*2 m 56,660
RAZEM 56,660

8
d.2.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

pas rynnowy (13,16*2+15,17*2)*0,3 m2 16,998
obróbka ko-
minów

(0,38*2+1,37*2+0,38*4+0,88*4+0,38*2+0,99*2)*0,4 m2 4,512

RAZEM 21,510
9

d.2.2
KNR 4-04
0403-03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu m2

(0,5*13,16*5,48)*2+(0,5*(15,17+5,83)*7,14)*2 m2 222,057
RAZEM 222,057

10
d.2.2

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - istniejące krokwie. m2

(0,5*13,16*5,48)*2+(0,5*(15,17+5,83)*7,14)*2 m2 222,057
RAZEM 222,057

11
d.2.2

KNR 4-04
0403-08

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro-
we

m

13,16*2+15,17*2 m 56,660
RAZEM 56,660

12
d.2.2

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:3,4,5,6,7,8,9,10,11)

2.3 DACH - ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA - IMPREGNACJA
13

d.2.3
KNR 4-01
0629-06

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza krawędziaków metodą opryskiwania ciąg-
łego wraz z oczyszczeniem elementów konstrukcyjnych.

m2

SŁUPY 2,00*(0,14*4)*10 m2 11,200
PŁATEW (5,90*2+9,85*2)*0,14*4 m2 17,640
MURŁATA (11,35*2+13,55*2)*0,14*4 m2 27,888
MIECZE 1,50*(0,14*2+0,07*2)*8 m2 5,040

RAZEM 61,768
14

d.2.3
KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków m2

SŁUPY 2,00*(0,14*4)*10 m2 11,200
PŁATEW (5,90*2+9,85*2)*0,14*4 m2 17,640
MURŁATA (11,35*2+13,55*2)*0,14*4 m2 27,888
MIECZE 1,50*(0,14*2+0,07*2)*8 m2 5,040

RAZEM 61,768
2.4 DACH - KONSTRUKCJA
15

d.2.4
KNR-W 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3

połać połud-
niowa

(0,75*0,14*0,07)*2+(1,32*0,14*0,07)*2+(1,90*0,14*0,07)*2+(2,47*0,14*0,07)*2+
(3,05*0,14*0,07)*2+(3,62*0,14*0,07)*2+(4,20*0,14*0,07)*2+(4,78*0,14*0,07)*2+
(5,35*0,14*0,07)*1

m3 0,485

połać północ-
na

(0,91*0,14*0,07)*2+(1,65*0,14*0,07)*2+(2,39*0,14*0,07)*2+(3,13*0,14*0,07)*2+
(3,87*0,14*0,07)*2+(4,61*0,14*0,07)*2+(5,35*0,14*0,07)*1

m3 0,377
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
połacie
wschód - za-
chód

(1,35*0,14*0,07)*4+(2,80*0,14*0,07)*4+(4,25*0,14*0,07)*4+(5,70*0,14*0,07)*4+
(7,13*0,14*0,07)*7*2

m3 1,531

RAZEM 2,393
16

d.2.4
KNR-W 2-02
0408-07

Krokwie narożne i koszowe - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

krokiew ko-
szowa

8,52*0,16*0,08*4 m3 0,436

RAZEM 0,436
17

d.2.4
KNR 4-01
0413-01
analogia

Wzmocnienie płatwi i słupów przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm m

9,55*2+5,63*2+2,00*10 m 50,360
RAZEM 50,360

18
d.2.4

KNR 4-01
0629-06

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i ognioochronna krawędziaków metodą
opryskiwania ciągłego - projektowane elementy nowej więźby

m2

połacie
wschód - za-
chód

(1,35*(0,14*2+0,07*2))*4+(2,80*(0,14*2+0,07*2))*4+(4,25*(0,14*2+0,07*2))*4+
(5,70*(0,14*2+0,07*2))*4+(7,13*(0,14*2+0,07*2))*7*2

m2 65,612

połać połud-
niowa

(0,75*(0,14*2+0,07*2))*2+(1,32*(0,14*2+0,07*2))*2+(1,90*(0,14*2+0,07*2))*2+
(2,47*(0,14*2+0,07*2))*2+(3,05*(0,14*2+0,07*2))*2+(3,62*(0,14*2+0,07*2))*2+
(4,20*(0,14*2+0,07*2))*2+(4,78*(0,14*2+0,07*2))*2+(5,35*(0,14*2+0,07*2))*1

m2 20,803

połać północ-
na

(0,91*(0,14*2+0,07*2))*2+(1,65*(0,14*2+0,07*2))*2+(2,39*(0,14*2+0,07*2))*2+
(3,13*(0,14*2+0,07*2))*2+(3,87*(0,14*2+0,07*2))*2+(4,61*(0,14*2+0,07*2))*2+
(5,35*(0,14*2+0,07*2))*1

m2 16,157

krokwie ko-
szowe

(8,52*(0,16*2+0,08*2))*4 m2 16,358

RAZEM 118,930
2.5 DACH - POKRYCIE
19

d.2.5
KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej na krokwiach. m2

(0,5*13,16*5,48)*2+(0,5*(15,17+5,83)*7,14)*2 m2 222,057
RAZEM 222,057

20
d.2.5

KNR K-05
0104-06

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw dźwiagarów do 100 cm m2

poz.19 m2 222,057
RAZEM 222,057

21
d.2.5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

okap (13,16*2+15,17*2)*0,3 m2 16,998
kominy (0,38*2+1,37*2+0,38*4+0,88*4+0,38*2+0,99*2)*0,4 m2 4,512

RAZEM 21,510
22

d.2.5
NNRNKB
202 0421-01

(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych m2

poz.19 m2 222,057
RAZEM 222,057

23
d.2.5

NNRNKB
202 0421-02

Przybicie deski czołowej m

13,16*2+15,17*2 m 56,660
RAZEM 56,660

24
d.2.5

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej powlekanej

m

poz.23 m 56,660
RAZEM 56,660

25
d.2.5

KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe z blachy  - leje spustowe i kolanka szt

4*3 szt 12,000
RAZEM 12,000

26
d.2.5

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

4*8,20 m 32,800
RAZEM 32,800

27
d.2.5

NNRNKB
202 0537-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % bla-
chą powlekaną trapezową na łatach

m2

poz.19 m2 222,057
RAZEM 222,057

28
d.2.5

KNR AT-09
0104-01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m

poz.29*2 m 11,700
RAZEM 11,700

29
d.2.5

NNRNKB
202 0539-01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów m

5,85 m 5,850
RAZEM 5,850

30
d.2.5

KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3

0,38*1,37*0,50+0,38*0,88*0,5*2+0,38*0,99*0,50 m3 0,783

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 12909



Przedmiar robót
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RAZEM 0,783

31
d.2.5

KNR 4-01
0310-05

Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów m

8,2*4 m 32,800
RAZEM 32,800

32
d.2.5

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)
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