SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI
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DATA OPRACOWANIA

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
07-410 Ostrołęka, ul. Sikorskiego 45
Spółdzielnia Mieszkaniowa "CENTRUM"
07-410 Ostrołęka, ul. Sikorskiego 45
budowlana
:

02.05.2012 r.

Stawka roboczogodziny :
NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] ............................................
Koszty zakupu [Kz] ................................................
Zysk [Z] ..................................................................
VAT [V] ..................................................................
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

%
%
%
%
:
:
:

R, S
Mbezp
R+Kp(R), S+Kp(S)
Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))
zł
zł
zł

Słownie:
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
CPV-45 000 000-7 Roboty budowlane
CPV-45 453 000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV-45 100 000-8 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
CPV-45 320 000-6 Roboty izolacyjne
Przedmiotem opracowania jest docieplenie stropodachu budynku mieszkalnego wielorodzinneg granulatem z wełny mineralnej o gruboś
ci 18 cm
Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przyblizonymi i uśrednionymi, moga różnić się od ilosci rzeczywistych
w zależnosci od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Przed zamówieniem materiałów
ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.05.2012 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

doc strop Sikorskiego 45

Lp.

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Nazwa

RAZEM

Kosztorys netto
VAT
Razem brutto
Słownie:

-2-

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 23152

doc strop Sikorskiego 45

OBMIAR

Lp.
Podst
Opis i wyliczenia
j.m.
1
Docieplenie stropodachu
1 SST-11,12
Docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej metodą wdmuchiwa- m2
d.1 kalk. własna nia - grubość warstwy 18 cm, z robotami towarzyszącymi: wykonanie otworów
włazowych w dachu, przekucia technologiczne, udrożnienie wentylacji przestrzeni dachowej, zabetonowanie otworów włazowych z zabezpieczeniem
przed opadami atmosferycznymi (uzupełnienie pokrycia z 2 warstw papy termozgrzewalnej), montaż kominków wentylacyjnych (2 szt/100 m.kw.)
43.08*11.42
m2

Lp.

Podstawa wyceny

Opis

Jedn. miary

1
2
3
Docieplenie stropodachu budynku Sikorskiego 45
1
Docieplenie stropodachu
1 SST-11,12
Docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej m2
d.1 kalk. własna
metodą wdmuchiwania - grubość warstwy 18 cm, z robotami towarzyszącymi: wykonanie otworów włazowych
w dachu, przekucia technologiczne, udrożnienie wentylacji przestrzeni dachowej, zabetonowanie otworów włazowych z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi (uzupełnienie pokrycia z 2 warstw papy termozgrzewalnej), montaż kominków wentylacyjnych (2 szt/
100 m.kw.)
Razem dział: Docieplenie stropodachu
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie:

-3-

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 23152

4

Poszcz

491.97
RAZEM

Ilość

Cena
zł

5

6

491.97

Razem

491.97

Wartość
zł
(5 x 6)
7

