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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest wycena prac związanych z wymianą stolarki okiennej iw budynku nr 17 w kompleksie wojskowym przy ul.
Granicznej 13 we Wrocławiu.
 
Przewidywany zakres prac:
I. Wymiana stolarki okiennej
1. Roboty rozbiórkowe:
a) demontaż okien, parapetów wewnętrznych
b) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
2. Roboty w zakresie stolarki okiennej:
a) dopasowanie otworów okiennych do nowych okien
b) montaż okien PCV z obróbką obsadzenia, w części kuchennej szyby matowe
c) montaż nawietrzaków okiennych
d) montaż moskitier w dolnych kwaterach okien
e) naprawa ościeży okiennych wewnętrznych, naprawa i uzupełnienie tynków, odtworzenie okładzin z płytek i malowania ościeży (kolor-
dobrać do istniejącego)
f) montaż parapetów wewnętrznych z pcv, granitowych
g) przygotowanie podłoża i malowanie ościeży okiennych zewnętrznych - opasek
h) naprawa ubytków parapetów z ich malowaniem
 
W kosztorysie niektóre obmiary przyjęto szacunkowo. Dokładna ilość określona zostanie powykonawczo i potwierdzona przez Zamawia-
jącego.
Przed wykonaniem oferty Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną. Zakres prac i rozwiązania techniczne należy zatwierdzić u Za-
mawiającego. Materiały z rozbiórek przekazać protokolarnie do SOI, materiały nie przyjęte przez SOI zutylizować.
Koszt wywozu i utylizacji odpadów budowlanych powstałych w wyniku prowadzenia robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
że jest włączony w cenę umowną (ujęte w kosztach ogólnych). Złom stalowy przekazać protokoralnie do SOI.
Postawa opracowania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządza-
nia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreś-
lonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U. nr 130 poz. 1389.
 
ZAKRES PRAC UZGODNIONO Z UŻYTKOWNIKIEM
 
 
....................................................................................
                       (podpis użytkownika)
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Wymiana stolarki okiennej
1

d.1
SST -
B-01

KNR-W 4-
01 0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okien o powierzchni do 1 m2 -
okienko podawcze

szt.

1<okno OZ1> szt. 1.000
5<okno nr 5> szt. 5.000
1<okno nr 7> szt. 1.000
6<okno nr 8> szt. 6.000

RAZEM 13.000
2

d.1
SST -
B-01

KNR-W 4-
01 0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okien o powierzchni do 2 m2 szt.

1<okno nr 10> szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

SST -
B-01

KNR-W 4-
01 0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okien o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.35*2.60*7<okno nr 4> m2 24.570
4.30*2.75<okno nr 6> m2 11.825
1.40*2.50*2<okno nr 9> m2 7.000

RAZEM 43.395
4

d.1
SST -
B-01

KNR-W 4-
01 0353-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych m

1.40*7+1.35*7+4.30+1.30 m 24.850
RAZEM 24.850

5
d.1

SST -
B-01

KNR-W 4-
01 0353-11
analogia

Wykucie z muru pionowych paneli drewnianych przy oknie nr 6 m

3.50*2+2.75*3 m 15.250
RAZEM 15.250

6
d.1

SST -
B-01

KNR-W 4-
01 0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1.55*5 m 7.750
RAZEM 7.750

7
d.1

SST -
B-03

KNR 4-01
0325-01
analogia

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w
ścianach z cegieł - dopasowanie otworu do nowych okien

m

2.60*7<okno nr 4> 18.200
1.20*5<okno nr 5> 6.000
2.75<okno nr 6> 2.750
2.50*2<okno nr 9> 5.000
1.70<okno nr 10> 1.700
A  (obliczenia pomocnicze) ========

33.650
poz.A*2 m 67.300

RAZEM 67.300
8

d.1
SST -
B-03

KNR 4-01
0324-01
analogia

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z ce-
gieł 'na pełno' - dopasowanie otworu do nowych okien

m

1.35*7<okno nr 4> m 9.450
0.80*5<okno nr 5> m 4.000
4.30<okno nr 6> m 4.300
1.40*2<okno nr 9> m 2.800
1.30<okno nr 10> m 1.300

RAZEM 21.850
9

d.1
SST -
B-02

KNR-W 2-
02 1018-01
analogia

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6
m2
- montaż okna
- obróbka obsadzenia od zewnątrz i wewnętrz
- naprawa ościeży okiennych zewnętrznych i wewnetrznych z uzupełnie-
niem i/lub naprawą tynków
- inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania zadania

m2

1.10*0.40*1<okno nr OZ1> m2 0.440
RAZEM 0.440

10
d.1

SST -
B-02

KNR-W 2-
02 1018-02
analogia

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0
m2
- montaż okna
- obróbka obsadzenia od zewnątrz i wewnętrz
- naprawa ościeży okiennych zewnętrznych i wewnetrznych z uzupełnie-
niem i/lub naprawą tynków
- inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania zadania

m2

0.80*1.20*5<okno nr 5> m2 4.800
0.80*1.00*6<okno nr 8> m2 4.800

RAZEM 9.600
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11
d.1

SST -
B-02

KNR-W 2-
02 1018-02
analogia

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0
m2 z szybą matową 
- montaż okna
- obróbka obsadzenia od zewnątrz i wewnętrz
- naprawa ościeży okiennych zewnętrznych i wewnetrznych z uzupełnie-
niem i/lub naprawą tynków
- inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania zadania

m2

PoleKołaD(0.90)<okno nr 7> m2 0.636
RAZEM 0.636

12
d.1

SST -
B-02

KNR-W 2-
02 1018-04
analogia

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad
1.5 m2 na wzór istniejących
Zakres prac obejmuje:
- montaż okna
- obróbka obsadzenia od zewnątrz i wewnętrz
- naprawa ościeży okiennych zewnętrznych i wewnetrznych z uzupełnie-
niem i/lub naprawą tynków
- inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania zadania

m2

1.35*2.60*7<okno nr 4> m2 24.570
4.30*2.75*1<okno nr 6> m2 11.825
1.30*1.70*1<okno nr 10> m2 2.210

RAZEM 38.605
13

d.1
SST -
B-02 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż słupków usztywniających okno nr 6 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

14
d.1

SST -
B-02

KNR-W 2-
02 1018-05
analogia

Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW
Zakres prac obejmuje:
- montaż drzwi
- obróbka obsadzenia od zewnątrz i wewnętrz
- naprawa ościeży okiennych zewnętrznych i wewnetrznych z uzupełnie-
niem i/lub naprawą tynków
- inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania zadania

m2

1.40*2.50*2<okno nr 9> m2 7.000
RAZEM 7.000

15
d.1

SST -
B-02 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż w ramie aluminiowej/stalowej moskitier (dla każdej dol-
nej kwatery rozwiernej) okien. Montaż zewnętrzny.

m2

1.35*2.60*2<okno nr 4> m2 7.020
1.40*2.50*1<okno nr 6> m2 3.500

RAZEM 10.520
16

d.1
SST -
B-02

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł z obróbką
obsadzenia

szt.

6<okno nr 8> szt. 6.000
RAZEM 6.000

17
d.1

SST -
B-02

KNR 4-01
0321-03

Obsadzenie podokienników granitowych do 1.5 m w ścianach z cegieł w
oknach szerokości 30 cm i gr. 3 cm z obróbką obsadzenia i odtworze-
niem powłok malarskich

szt.

7<okno nr 4> szt. 7.000
5<okno nr 5> szt. 5.000
1<okno nr 10> szt. 1.000

RAZEM 13.000
18

d.1
SST -
B-02

KNR 4-01
0321-04

Obsadzenie podokienników granitowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł
w oknach szerokości 30 cm i gr. 3 cm z obróbką obsadzenia i odtworze-
niem powłok malarskich

szt.

1<okno nr 6> szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1

SST -
B-02

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników stalowych z blachy powlekanej do 1.5 m w
ścianach z obróbką obsadzenia i odtworzeniem powłok malarskich

szt.

6<okno nr 8> szt. 6.000
RAZEM 6.000

20
d.1

SST -
B-02

KNR 2-17
0156-01
analogia

Nawietrzaki okienne ciśnieniowe szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

21
d.1

SST -
B-03

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm - naprawy tynków pow wy-
mianie okien

m

poz.7+poz.8 m 89.150
RAZEM 89.150

22
d.1

SST -
B-03

KNR-W 4-
01 0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na
ścianach i ościeżach z wykonaniem gładzi

m2

(poz.7+poz.8)*0.60<ościeże i pas wokół ościeża> m2 53.490
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RAZEM 53.490
23

d.1
SST -
B-03

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją m2

poz.22 m2 53.490
RAZEM 53.490

24
d.1

SST -
B-04

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - ościeże i pas szerokości 30 cm wokół ościeża farbą emulsyjną
(kolor dobrać do istniejącego)

m2

poz.23 m2 53.490
RAZEM 53.490

25
d.1

SST -
B-04

KNR 4-01
1207-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do
20 cm - ościeża okienne wraz ze szpachlowaniem powierzchni - kolor jak
istniejący

m

70.00 m 70.000
RAZEM 70.000

26
d.1

SST -
B-03

KNR-W 4-
01 0821-05
analogia

Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych
układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - wymia-
na, odtworzenie i uzpełenienie płytek przy oknie podawczym, płytki na
wzór istniejących

m2

3.00*0.30 m2 0.900
RAZEM 0.900

27
d.1

SST -
B-03

KNR 4-01
0819-01
analogia

Uzupełnienie/wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych na
ościeżach po wymianie okien - ościeża boczne i dolne

oście-
że

30 oście-
że

30.000

RAZEM 30.000
28

d.1
SST -
B-04

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

poz.29<opaski> m2 28.024
1.35*10*0.25+(1.00*10+1.40*7+1.55*5+0.80*5+1.30*1)*0.15<parapety> m2 8.303

RAZEM 36.327
29

d.1
SST -
B-03

KNR 4-01
0722-03
analogia

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na
ścianach, loggiach i balkonach - opasek

m2

(1.25+2.60*2)*0.35*10<okno nr 4 i 6> m2 22.575
(0.80+1.20*2)*0.15*5<okno nr 5> m2 2.400
ObwódKołaD(0.90)*0.15<okno nr 7> m2 0.424
(1.40+2.50*2)*0.15*2<okno nr 9> m2 1.920
(1.30+1.70*2)*0.15*1<okno nr 10> m2 0.705

RAZEM 28.024
30

d.1
SST -
B-03

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją m2

poz.28 m2 36.327
RAZEM 36.327

31
d.1

SST -
B-04

KNR 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - kolor
jak istniejący

m2

poz.29 m2 28.024
RAZEM 28.024

32
d.1

SST -
B-02

KNR 4-01
0205-04

Naprawa uszkodzeń i ubytków podokienników zewnętrznych miejsc
.

5 miejsc
.

5.000

RAZEM 5.000
33

d.1
SST -
B-04

KNR 4-01
1209-14
analogia

Dwukrotne malowanie farbą akrylową podokienników i innych elementów
o powierzchni do 0.75 m2 - kolor jak istniejący

szt.

10+7+5+3 szt. 25.000
RAZEM 25.000
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