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KosZToRYs ŚLEPY 315_01_001

Budowa: Sa|a gimnasĘcma
Obiekt: XV Liceum Ogólnoksźałcące Pozlań
Rodzaj robót: Prace dotycące c4ściowego w$fumiena pomieszczenia saligimnastyczrej, Lokalizacjal Pozlań oś. Bolesława Chrobrego

Zamawiający: .,,,.,.,,.

Pożomv oęn:

pożom cen robót, . ,

pożom cen robocimy,
s tawka robo oimy kalkulaoyjnej,
dopłatadorobocizry ,,....,....%
pożomcen materiałów,

pożom cen sprzłtu . :,::::,:

narżutykosżówpośrednichodR+S.... .. :,::::,

zysk od R+s+Ko , . . . . .

dopłata/opustodcałości. ....,...,,....%
podatekVAT. ... . .,,,.%

waftość robót nętto:

Słownie:

wartośó robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporądził:

Data opracowania kosżolysu:
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pożom cen robót. . .

pożonr cen robocizry,
s tawka robocimy kalkrrlacyjnej,
dopłata do robocizry .... .. ,,,,.%
pożom cen materiałów,

pożomcen§przętu. . .. :.::....

nararty kosźów pośredniclr od R+S . . . . :::,.,,.
zyskod R+S+Ko
dopłata/opustodcałości, ....,..,, .,..,%
podatekVAT. .. ,. .,..,%
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NAZWA DZlAŁU MATERIAŁ K.zAKt PU §pR4T r.ocónB
SYK-AL:
oGÓŁEM

l Prace dotycące wytłumienia sali
gimnasĘczlej- prace malarskie
ceny robót

2 Prace dotycące wytłumienia saIi
gimnasĘcmej- prace wygłuszen iowe
oraz uzupelniające
ceny robót

oGoŁEM
ceny robót

OGÓŁEM NETTO
Podatek VAT
OGÓŁEM Z PoDATKIEM VAT........
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Budowa: Sala gimnastyczla
Obiekt: XV Liceum Ogólnoksźałcące Pozlań
Rodzaj robót: Prace doĘcące cąściowego wytfumiena pomieszczenia sali gimnastycmej
Lokal)zacja: Pozrań oś. Bolesbwa Clrobrego

Inwestor:

KOSZTORYS 315-01-00l Strona l 07-02-2022

Dz PoZ
SYMBOL I NAZWA

POZYCJI KOSZTORYSOWEJ
JEDNMARv n ość cENA włnTośc

l Prace dotycące wytłumienia sali gimnastycmej- prace malarskie

l l0 Kalkulacja indy.widalna
Częsciowe zeskrobanię starej farby z powierzclrni ścian i słupów , l krotne
zagruntowanie unigruntem uzupełnienie ubytkólv z podpachlowaniem
nierówności ln, 83,340

l 20 Kalkulacja indywidalna
oparta na KNR
Malowanie 2 krotne larbami akrylowo. lateksorvymi wrazz l krotnym
gruntowaniem powierzchni ścian i słupów w części sĄtowej sali llr' 83,340

2 prace dotycące wytłumienia sali gimnastycztej- prace wygłuszeniowe oraz uzupełniające

2 l0 Kalkulacja indywidalna
Montaż, paneli wygłuszających na ścianach pomiędą, słupami systenlu Ecophon
Super G kolor szary , na konstrukcji stalowej szarej od poziomu 0,22 do
poziomu 3,22. ROBOCIZNA netr 't2,840

2 20 MAT 1561350
Panele wygluszająco Ecophon SuperG o wymiarach l 200x6O0x40 mm szare,
konstrukcja stalowa szara. kosĄ MATERIAŁU m2 81,360

2 30 KNR 202-16-12-0600
Rusztorvania ramowe warszarvskie przesuwne wys do 6 m do prac malarskich i
wytłumieniowych - ustawienie oraz przesunięcia na stanowiski robocze sń 12,000

2 35 Kalkulacja indywidalna
oparta na KNR
Zabezpiecznnie posadzek sali gimnasĘcznej wzdłuż ściany wytłumiającej na
długości sali 26,80 m i szerokości 2,0 m w systemie folia , w}kładzińa
elestycma oraz płyta OSB m2 53,ó00

oooLEM KosZToRYs 3l5-01-001
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Sala gimnastycma
XV Liceum Ogólnoksźałcące Pomań
Prace dotyoące częściowego wytfumiena pomieszczenia sali gimnastycnej
Pomań oś, Bolesbwa Chlobrego
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sYMBoL
DZ POZ POZYCJI

N AZWA
POZYCJl PRZEDMIAROWEJ

JEDN
MIARY rośc

Prace dotycące wytłumienia sali gimnastycmoj- praco malarskio

m'

m2

10

20

Kalkulacja indywidalna Częsoiowe zeskrobanio staĘ farby z powierzohni ścian i słupów , l krotno
zagruntowanie unigruntom uanpełnionie ubytków z podpachlowaniem nierówności

kalkulacja_indywidalna Malowanie 2 krotne farbami akrylowo. lateksowymi wraz z 1 krotnym
oparta na kNR gruntowaniem powierzchni ściań isłupów w cąści s*ytowej sali

83,340

83,340

prace dotycące wytłumienia sali gimnastyczrej. prace wygłuszeniowe orazualpełniające

20 MAT

30 KNR

l0 Kalkulacja indY'widalna Montaż paneli wygłuszających na ścianach pomiędzy słupami systemu Ecophon

!1qe§_!o_|or slary, na konstrukcji stalowej szrrej od poziomu 0,22 do póziomu
3,22- RoBoCIZNA

l56l350 Pane]e wygłuszające Ecophon SuperG o wymiarach l200x6O0x40 mm §zare ,
konstrukcja stalowa szara. kosĄ MATERIAŁU

202-16-12-06-00 Rusztowania ramowe warsi?wskie przesuwne wys do 6 m do prac malarskich i
wytłumieniowych - ustawienie oraz przesunięcia na stanowiski robocze

35 Kalkulacja indYwidalna Zabe_qpieczrnie posadzek sali gimnastycmej wzdłuż ściany wytłumiającej na długości
oParta na KNR sali 26,80 m i szerokości 2,0 ń w systemieiolia , wykładŹinu ,r.rty,,irnu oru" płliu-osB m
Lp NIała

l

m]

72,840

81,360

l2,000

53,600
obllczenle lloścl
26,80*2,00 53,600


