
KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

ADRES INWESTORA:

BRANŻE:

Prace remontowo - konserwatorskie budynku lodowni w Gryżynie

Gryżyna, 64-000 Kościan

Stadnina Koni "RACOT" Sp. z o.o.

Racot, ul. Dworcowa 5, 64-000 Kościan

BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

POZIOM CEN:

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA: INWESTOR:

0,00 złStawka roboczogodziny

0 %VAT [V]
0% (R+Kp(R))+0% (S+Kp(S))Zysk [Z]
0%R+0%SKoszty pośrednie [Kp]
0% materiały wykonawcyKoszty zakupu [Kz]

NARZUTY

do wybrania w drodze przetarguWYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

Norma Expert  Wersja: 5.4.301.0  Nr seryjny: 3038



Tabela elementów scalonych

Udział %RazemKzMatSprzętMateriałyRobociznaNazwaLp.
0,00%0,000,000,000,00Dach1
0,00%0,000,000,000,00Elewacja2
0,00%0,000,000,000,00Stolarka3
0,00%0,000,000,000,00Schody zewnętrzne4
0,00%0,000,000,000,00Ścieżka5
0,00%0,000,000,000,00Kosztorys netto
0,00%VAT 0 %
0,00%Kosztorys brutto
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0,0000%0,0075,000m2Ścieżki o nawierzchni z tłucznia gr. 10 cm n 
podsypce piaskowej gr. 3 cm z wykonaniem 
koryta

wycena 
indywidualn

a

16
d.5
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0,0000%0,0020,000sztStopnie schodów z podkładów kolejowych o 
szer. 100 cm i żwiru gr. 15 cmwycena 

indywidualn
a

15
d.4

0,0000%0,001,000szt.Drzwi i wrota deskowe rozwierane na hakach 
obsadzonych w murze o skrzydłach pełnych typ 
DR-1 i 2 o wym. 100*2,00

KNR 2-22 
0907-01

14
d.3

0,0000%0,00173,554m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy 
cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, 
pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

KNR 4-01 
0701-05

9
d.2

0,0000%0,0094,420m2Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych 
kat. III o podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 
1 miejscu )

KNR 4-01 
0726-03

10
d.2

0,0000%0,002,487m3Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w 
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 
cegłami - murowanie w łuku o promieniu ponad 
3 m - przemurowanie korony muru

KNR 4-01 
0304-01 
z.sz. 2.4. 
9906-02

11
d.2

0,0000%0,0083,876m2Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych 
kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z 
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

KNR 4-01 
0710-01

12
d.2

0,0000%0,00119,822m2Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 
7,5 m - ekstrapolacja

KNR 2-02 
1604-01/02

13
d.2

Oferta

Udział %WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.

0,0000%0,00114,296m2Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) przy 
nachyleniu połaci do 85 %

KNR 19-01 
0426-01

1
d.1

0,0000%0,00114,296m2Rozebranie elementów więźb dachowych - 
ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm

KNR 4-01 
0430-05

2
d.1

0,0000%0,00114,296m2Rozebranie elementów więźb dachowych - 
więźby dachowe ze stolcami

KNR 4-01 
0430-07

3
d.1

0,0000%0,00114,296m2Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy 
nasyconej pod pokrycie dachu płytami 
azbestowo-cementowymi o rozpiętości 9,5 m - 
interpolacja

KNR 2-02 
0401-03/04

4
d.1

0,0000%0,00114,296m2Deskowanie połaci dachowych z tarcicy 
nasyconej

KNR 2-02 
0410-01

5
d.1

0,0000%0,00114,296m2Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym 
jednowarstwowo Nachylenie ponad 27 %.

KNR 2-02 
0501-01 
z.sz. 5.1. 

9908

6
d.1

0,0000%0,00114,296m2Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o 
rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej

KNR 2-02 
0410-04

7
d.1

0,0000%0,00114,296m2Strzecha trzcinowa - pokrycie dachu trzcinąKNR AT-09 
0401-01

8
d.1



Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,00000,0000złmateriały pomocnicze1

0,003,88610,00003,8861m3deski iglaste obrzynane wymiarowe 
nasycone gr. 25 mm kl.III

2

0,0029,71700,000029,7170kggwoździe budowlane okrągłe gołe3
0,000,22860,00000,2286m3bale iglaste obrzynane gr. 50 mm 

kl.III
4

0,000,00240,00000,0024m3deski iglaste obrzynane gr.25 mm 
kl.III

5

0,0068,57760,000068,5776kgdrewno opałowe6
0,000,50000,00000,5000dm3farba olejna do gruntowania7
0,000,47000,00000,4700dm3farba olejna nawierzchniowa8
0,001 485,84800,00001 485,8480szt.wiązki z trzciny o średnicy 20 cm i 

długości 1,8 m
9

0,0098,29460,000098,2946kgdrut chromoniklowy śr. 1,2 mm10
0,002 160,19440,00002 160,1944szt.wkręty11
0,000,91440,00000,9144m3łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II12
0,00133,72630,0000133,7263m2Papa asfaltowa zgrzewalna, 

oksydowana, podkładowa na 
welonie szklanym SIZ, HYDROBIT 
V60 S30

13

0,0043,43250,000043,4325kglepik asfaltowy bez wypełniaczy na 
gorąco

14

0,001,00000,00001,0000szt.drzwi deskowe rozwierane 100x200 
cm

15

0,000,00600,00000,0060m3masa betonowa kl.B-1516
0,000,34000,00000,3400kgkotwy stalowe śr. 8 mm z 

nakrętkami
17

0,000,01000,00000,0100m3listwy iglaste kl.II18
0,000,65000,00000,6500dm3szpachlówka olejna19
0,0020,00000,000020,0000sztstopnie z podkładów kolejowych i 

żwiru o szer. 100 cm
20

0,0075,00000,000075,0000m2ścieżki21
0,000,74880,00000,7488tcement portlandzki z dodatkami 2522
0,000,25160,00000,2516m3ciasto wapienne (wapno gaszone)23
0,004,53990,00004,5399m3piasek do zapraw24
0,001,24750,00001,2475m3woda z rurociągu25
0,001,63560,00001,6356m2płyty pomostowe robocze26
0,000,04790,00000,0479m2płyty komunikacyjne długie27
0,000,02400,00000,0240m2płyty komunikacyjne krótkie28
0,000,00420,00000,0042m3bale iglaste obrzynane gr. 50 mm 

kl.II
29

0,000,02160,00000,0216m3deski iglaste obrzynane gr. 25 mm 
kl.II

30

0,001,43790,00001,4379kghaki do muru31
0,001,07840,00001,0784kgdrut stalowy okrągły 3 mm32
0,000,89870,00000,8987m2maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm33
0,000,54760,00000,5476twapno suchogaszone34
0,00925,16400,0000925,1640szt.cegła budowlana pełna35
0,00153,69660,0000153,6966kgcement portlandzki 35 bez 

dodatków
36

0,0085,80150,000085,8015kgwapno suchogaszone37
0,001,10490,00001,1049m3bale iglaste obrzynane nasycone 

wymiarowe 50 mm kl.II
38

0,000,30480,00000,3048m3deski iglaste obrzynane wymiarowe 
nasycone 25-38 mm kl.II

39

0,0015,23940,000015,2394kgśruby,podkładki,nakrętki40
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Zestawienie robocizny

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,00769,4325r-grobocizna1

RAZEM



Zestawienie sprzętu

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,003,7146m-gwyciąg1
0,006,2634m-gśrodek transportowy2
0,0011,4352m-gwyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 

t
3

0,007,4122m-gbetoniarka wolnospadowa elektryczna4
0,0018,2129m-grusztowanie rurowe5

RAZEM
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Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Il wyk.Il inw.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,005,33390,00005,3339m2papa asfaltowa na tekturze 

izolacyjna
41

0,001,14300,00001,1430kgxylamit popularny42
RAZEM



m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni  
odbicia ponad 5 m2

KNR 4-01 
0701-05

9
d.2

89,678m22 * 3,14 * 4,76 * 3,00tynk zewn.
83,876m22 * 3,14 * 3,18 * 6,00 * 0,7tynk 

wewn.70%

m2Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o 
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i 
pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

KNR 4-01 
0726-03

10
d.2

94,420m289,68 + 2,0 * 1,0 * 1,58 + 1,58 * 1,0

m3Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach 
na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - murowanie  
w łuku o promieniu ponad 3 m - przemurowanie korony  
muru

KNR 4-01 
0304-01 z.sz. 
2.4. 9906-02

11
d.2

2,487m32 * 3,14 * 4,76 * 0,16 * 0,52

m2Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z 
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach 
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 
miejscu)

KNR 4-01 
0710-01

12
d.2

83,876m283,876
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

m2Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) przy 
nachyleniu połaci do 85 %

KNR 19-01 
0426-01

1
d.1

114,296m23,14 * 5,60 * 6,5

m2Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu 
o odstępie łat ponad 24 cm

KNR 4-01 
0430-05

2
d.1

114,296m2114,296

m2Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby 
dachowe ze stolcami

KNR 4-01 
0430-07

3
d.1

114,296m2114,296

m2Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej 
pod pokrycie dachu płytami azbestowo-cementowymi o 
rozpiętości 9,5 m - interpolacja

KNR 2-02 
0401-03/04

4
d.1

114,296m2114,296

m2Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconejKNR 2-02 
0410-01

5
d.1

114,296m2114,296

m2Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym 
jednowarstwowo Nachylenie ponad 27 %.

KNR 2-02 
0501-01 z.sz. 

5.1. 9908

6
d.1

114,296m2114,296

m2Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie  
ponad 24 cm z tarcicy nasyconej

KNR 2-02 
0410-04

7
d.1

114,296m2114,296

m2Strzecha trzcinowa - pokrycie dachu trzcinąKNR AT-09 
0401-01

8
d.1

114,296m2114,296



m2Ścieżki o nawierzchni z tłucznia gr. 10 cm n podsypce 
piaskowej gr. 3 cm z wykonaniem korytawycena 

indywidualna

16
d.5

75,000m275
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sztStopnie schodów z podkładów kolejowych o szer. 100 cm i  
żwiru gr. 15 cmwycena 

indywidualna

15
d.4

20,000szt20

szt.Drzwi i wrota deskowe rozwierane na hakach 
obsadzonych w murze o skrzydłach pełnych typ DR-1 i 2 o 
wym. 100*2,00

KNR 2-22 
0907-01

14
d.3

1,000szt.1

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
m2Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7,5 m - 

ekstrapolacja
KNR 2-02 

1604-01/02
13

d.2
119,822m26,28 * 3,18 * 6,0


