
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     SST-01 Roboty budowlane

Przebudowa części pom. piwnicznego na  kotłownię gazową
ADRES INWESTYCJI   :     Węgrów ul. Zwycięstwa 4
INWESTOR   :     Wspólnota Mieszkaniowa  Zwycięstwa 4
ADRES INWESTORA   :     ul.  Zwycięstwa 4, 07-100 Węgrów
BRANŻA   :     budowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. asfalt przemysłowy izolacyjny kg 2.3333
2. pręty okrągłe do zbrojenia betonu, gładkie śr. do 14 mm kg 93.8566
3. Kraty stalowe WEMA kg 1.0000
4. ościeżnice stalowe szt. 1.0000
5. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.5550
6. siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2,0 mm otwory 20x62

mm
m2 6.9009

7. narożniki i obramienia stalowe kg 4.1397
8. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 5.7372
9. szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej kg 11.8710

10. lakier asfaltowy dm3 0.5407
11. zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 26.5294
12. folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m2 17.7100
13. płyty styropianowe EPS 100 gr. 6cm m2 6.6295
14. tłuczeń kamienny 31.5-63mm t 0.0829
15. piasek do zapraw m3 1.5463
16. żwir do nawierzchni drogowych t 0.0694
17. kamień łamany niesortowany t 0.2923
18. piasek filtracyjny m3 0.0462
19. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 28.9577
20. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.1529
21. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.1216
22. cegła budowlana pełna szt. 266.1133
23. płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm szt 76.6534
24. bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 10.7000
25. bloczki betonowe 25x25x14 cm szt 16.7206
26. lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco kg 2.6571
27. emulsja do izolacji przeciwwilgociowej kg 52.1905
28. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 16.6776
29. beton lekki zwarty i półzwarty m3 0.3840
30. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.4493
31. beton żwirowy zwykły m3 0.2192
32. mieszanka betonowa m3 0.3400
33. tynk dekoracyjny ATLAS DECO kg 4.1711
34. zaprawa wyrównująca ATLAS (sucha) kg 4.4505
35. podkład tynkarski ATLAS CERPLAST kg 0.4127
36. zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.0053
37. zaprawa cementowa M 80 m3 0.0130
38. zaprawa cementowo-wapienna m3 0.4309
39. zaprawa cementowa M 12 m3 0.1703
40. zaprawa m3 0.0763
41. emulsja gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT" kg 0.3979
42. płytki podłogowe z kamieni sztucznych m2 6.5240
43. kształtki cokołowe podłogowe m 11.4850
44. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0267
45. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0198
46. skrzydła drzwiowe  stalowe EI 30 szt 1.0000
47. drzwi piwniczne m2 1.0000
48. okna zespolone 80x60 szt 1.0000
49. woda m3 0.2424
50. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0145
51. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0042
52. Krąg betonowy o wysokości 500 mm i średnicy 1200 mm szt 1.0000
53. Pokrywa żelbetowa dla studni o średnicy 1200 mm szt 1.0000
54. włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu lekkiego śr. 425mm szt. 1.0000
55. kołki rozporowe szt. 6.0000
56. otwornica - wiertło diamentowe śr.162 mm szt. 0.0720
57. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 224.9878
RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 0.0393
2. wyciąg m-g 4.4629
3. środek transportowy m-g 0.1563
4. samochód samowyładowczy 5 t m-g 3.7195
5. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.2986
6. giętarka do prętów m-g 0.3760
7. nożyce do prętów m-g 0.4430
8. prościarka do prętów m-g 0.2426
9. wiertnica o mocy do 3 kW m-g 1.7599

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

SST-01 Roboty budowlane
1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o
powierzchni do 2 m2

szt. 1

2
d.1

KNNR-W 3
0307-03

Przebicia mechaniczne w ścianach z cegły na zaprawie
wapiennej i cementowo-wapiennej - pod nawiew

m3 0.1*0.15*0.4
= 0.0060

3
d.1

KNR AT-17
0103-04

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm
techniką diamentową w cegle - pod wywiew i przewód
spalinowo- powietrzny

cm 40*2 =
80.0000

4
d.1

KNR 4-01 0212-
01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grubości do 15 cm - posadzki w miejscu kotłowni

m3 1.8*4.1*0.1
= 0.7380

5
d.1

KNR 4-01 0106-
02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykony-
wane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach
- pogłębienie pomieszczenia kotlowni

m3 1.8*4.1*0.25
= 1.8450

6
d.1

KNR 4-01 0104-
01

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcin-
kami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w
gruncie kat. I-II - piwnicznej ściany działowej

m3 1.65*0.3*
0.20 =
0.0990

7
d.1

KNR 4-01 0102-
01

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości
dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II -
pod fundament nowej ściany działowej kotłowni

m3 4.1*0.3*0.20
= 0.2460

8
d.1

KNR 4-01 0329-
03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/
2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworów drzwiowych i okiennych - powiększenie
otworu okiennego

m3 0.4*0.6*0.40
= 0.0960

9
d.1

KNR 4-01 0106-
05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu m3 0.7380+
1.8450+
0.0990+
0.2460+

0.0960 =
3.0240

10
d.1

KNR 4-01 0108-
19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych
na odległość do 1 km

m3 3.024
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

2 Roboty budowlane
11

d.2
KNNR 2 0101-
01

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betono-
wych lub żelbetowych

m2 (4.1+1.8)*
0.4*2 =
4.7200

12
d.2

KNR-W 2-02
0202-01 z.sz. r
03 5.7. 9907-05

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości
do 0.6 m - ręczne układanie betonu (do 1 m3 w jednym
miejscu) - pod nową ścianę kotłowni oraz stopień wejś-
ciowy

m3 4.1*0.30*
0.40+1.15*
0.3*0.19 =

0.5576
13

d.2
KNR-W 4-01
0203-01
z.sz.2.6. 9905-
01 

Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych
z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m3
- podbicie istniejącej ściany działowej kotłowni

m3 1.8*0.3*0.4
= 0.2160

14
d.2

KNR-W 4-01
0103-01

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. I-II - pod studnię

m3 1.5*1.5*1.5
= 3.3750

15
d.2

KNNR 4 0224-
04 uwaga
p.tab. 
analogia - bez
cegieł

Studnie rewizyjne o śr. 1000 mm z kręgów betonowych,
wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie, o
gł. do 1.0 m - montaż włazu lekkiego

szt. 1

16
d.2

KNNR 2 1201-
03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i po-
sadzki - na gruncie

m3 4.1*1.53*0.1
= 0.6273

17
d.2

KNNR 2 1201-
01

Podkłady betonowe  - na gruncie m3 4.1*1.53*
0.06 =
0.3764

18
d.2

KNNR 2 0604-
01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2 1.8*4.1*2 =
14.7600

19
d.2

KNNR 2 0602-
03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jed-
nowarstwowo

m2 4.1*1.54 =
6.3140

20
d.2

KNNR 2 0104-
01 z.sz. 5.5. 

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi
okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm - objętość nieprze-
kraczająca 1 m3 w jednym miejscu

t 97*0.888/
1000 =

0.0861
21

d.2
KNNR 2 1202-
01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod po-
sadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm

m2 4.1*1.53 =
6.2730

22
d.2

KNNR 2 1201-
01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - na gruncie m3 4.1*1.53*
0.06 =
0.3764

23
d.2

KNNR 2 1203-
02

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucz-
nych o wym. ponad 15x15 cm ,

m2 4.1*1.53 =
6.2730

24
d.2

KNNR 2 1203-
03

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na
zaprawie

m 4.1*2+1.53*
2 = 11.2600

25
d.2

KNNR 3 0701-
04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m2 0.6*0.8 =
0.4800

26
d.2

KNR-W 4-01
0324-04

Obsadzenie kotew w podłożach betonowych - połącze-
nie ścianki działowej do istniejących

szt. 12

27
d.2

KNNR 2 0701-
07

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12
cm

m2 4.1*2.28 =
9.3480

28
d.2

KNNR 2 1104-
01

Montaż ościeżnic stalowych drzwiowych szt. 1

29
d.2

KNNR 2 1103-
01
analogia

Montaż skrzydeł drzwiowych stalowych o odporności
ogniowej EI 60

m2 0.90*2.0 =
1.8000

30
d.2

KNNR 3 0603-
04

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na stropach
i podciągach z osiatkowaniem - na istn. izolacji

m2 4.1*1.53 =
6.2730

31
d.2

KNNR 2 0801-
03

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian - nowe ścia-
ny

m2 4.1*2.2+1.2*
2.2 =

11.6600
32

d.2
KNNR 3 0603-
01

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach
i słupach bez osiatkowania - stare ściany

m2 (4.1+2+1.53)
*2.2 =

16.7860
33

d.2
KNNR 3 0605-
04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufi-
tów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni

m2 4.1*1.53+
(2.2-1.6)*2*

(1.53+4.1) =
13.0290

34
d.2

KNNR 3 0605-
04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą
emulsyjną z przygotowaniem powierzchni

m2 (2.2-1.6)*2*
(1.53+4.1) =

6.7560
35

d.2
KNR 2-02 0120-
06 z.sz. 5.7.
9907-04

Ścianki działowe ażurowe grubości 1/2 ceg. m2 3.15*2.2 =
6.9300

36
d.2

KNR-W 2-02
1037-01

Drzwi piwniczne ażurowe m2 0.8*2.0 =
1.6000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
37

d.2
KNR-W 4-01
0103-01

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. I-II - pod naświetle

m3 1.5*1.5*0.9
= 2.0250

38
d.2

KNNR 2 0101-
01

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betono-
wych lub żelbetowych - pod naświetle

m2 (0.94+0.52*
2)*0.2*0.3 =

0.1188
39

d.2
KNNR 2 0104-
01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi
okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm - fundament ścian
naświetla

t 8.06*0.888/
1000 =

0.0072
40

d.2
KNR-W 2-02
0202-01 z.sz. r
03 5.7. 9907-05

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości
do 0.6 m - ręczne układanie betonu (do 1 m3 w jednym
miejscu) - fundament ścian naświetla

m3 4.1*0.30*
0.40 =
0.4920

41
d.2

KNR-W 4-01
0324-04

Obsadzenie kotew w podłożach betonowych - połącze-
nie ścianki naświetla z budynkiem

szt. 4

42
d.2

KNNR 2 0301-
03

Fundamenty z bloczków betonowych - ściana naświetla m3 (0.94+0.52*
2)*0.96*0.12

= 0.2281
43

d.2
KNR 2-02 1217-
05

Obramienia naświetla z kątownika 40x40x4 mm m 2*0.4+0.7 =
1.5000

44
d.2

KNR 2-02 1216-
01

Nakrywy-ruszty do studzienek ze stali o powierzchni ele-
mentu do 1 m2 - krata WEMA

szt. 1

45
d.2

KNNR 2 0601-
05

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych po-
włokowe bitumiczne wykonywane na gorąco jednowarst-
wowe - zewn. pow.

m2 (0.94+0.52*
2)*0.76 =

1.5048
46

d.2
KNNR 2 1001-
01

Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. pozio-
mych zwykłe III kategorii  - wewn. pow.

m2 (0.94+0.52*
2)*0.96 =

1.9008
47

d.2
KNNR 2 1004-
01 z.sz.5.1. 
analogia

Mozaikowe tynki dekoracyjne typu "ATLAS" nakładane
ręczne z ATLASU DEKO o gotowej konsystencji odpor-
nej na wpływy atm., gr. 2,0 mm - powierzchnia do 5 m2
- wewn. pow.

m2 (0.94+0.52*
2)*0.2*2+

0.7*0.76 =
1.3240

48
d.2

KNR-W 2-01
0405-01
analogia

Filtr odwrotny czterowarstwowy - w dnie naświetla m3 0.7*0.4 =
0.2800

Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu
Wartość narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  

- 6 -

Norma STD Wersja 4.24a


