
Data........................................

Nazwa i adres zamawiającego :
Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Broniewskiego 22
43-300 Bielsko-Biała

KOSZTORYS OFERTOWY

I . REMONT POKRYCIA DACHOWEGO 

L.p. Zakres i rodzaj robót J.m. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość netto

1 Naprawa starego pokrycia z papy:
a/ przecięcie i likwidacja pęcherzy z papy
b/ usunięcie uszkodzonych warstw papy, sfalowań papy
c/ wyrównanie powierzchni dachu pod krycie wierzchnie
papą termozgrzewalną. 

 
szt.
m2

m2 

            
10

15,00 
161,00

2 Mechaniczne  przymocowanie  całości  starego  pokrycia
dachowego .

m2 161,00

3 Gruntowanie całości pokrycia dachowego. m2 161,00

4 Wykonanie nowego pokrycia dachowego poprzez ułożenie
dwóch  warstw  papy  –  papa  podkładowa  +  papa
termozgrzewalna ICOPAL gr. co najmniej 5,2 mm ( do –
20 Co ) .

m2
161,00

5 Wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej na ścianach
ogniomurów.
-  opaska  dociskowa  z  blachy  powlekanej  na  ścianie
ogniomuru od strony ulicy

m2

mb

18,00

12,90

6 Wykonanie  obróbek  z  papy  termozgrzewalnej  wokół
kominów.
- opaski dociskowe z blachy powlekanej

m2

mb

6,00

11,80

7 Wymiana  obróbek  blacharskich  na  ogniomurach  ścian
bocznych na obróbki z blachy powlekanej.
-  montaż  płyty OSB jako  podkład pod montaż  obróbek
ogniomurów

m2

m2

10.00

3,60

8 Wykonanie tynków cem.-wap. na ścianie ogniomuru m2 3,70

9 Malowanie  dwukrotne  farbą  poliwinylową  obróbki
blacharskiej ogniomuru ( ściana od strony ulicy )

m2 6,45

10 Demontaż  starych  rur  wentylacyjnych  z  blachy  ocynk.
i montaż nowych rur wentylacyjnych ocieplanych z blachy
kwasoodpornej  z  daszkami  o  wys.  1,0  z  przejściem
dachowym.

kpl 4

11 Demontaż odpowietrzenia kanalizacyjnego z blachy ocynk
i montaż nowego odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego z
rur PCV z daszkiem.

szt 1

12 Wymiana  pasów  nadrynnowych  na  nowe  z  blachy
powlekanej.

m2 5,00

13 Wykonanie  obróbki  z  papy  termozgrzewalnej  wokół
wyłazu dachowego

m2

1,00



14 Wykonanie i montaż nowego wyłazu dachowego z blachy
powlekanej  z  zamknięciem na  skobel  i  kłódkę  (  wym.
0,75 x 0,70 )

kpl.
1

15 Wymiana rynien  na nowe  z blachy powlekanej wraz z
rynhakami.

mb 12,90

16 Wymiana  rury  spustowej  z  blachy  ocynk.  na  nową  z
blachy powlekanej. 

mb 11,00

17 Montaż  na  wysokość  1,0  rury  deszczowej  wraz  z
czyszczakiem  PCV  +  odkopnie  w  gruncie  odpływu  i
połączenie  rurami PCV

kpl. 1

18 Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu i rozbiórki. kpl. 1

Razem netto

Podatek VAT 8%

Ogółem

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia podczas prac remontowych , że uszkodzone jest poszycie  
dachowe z desek należy dokonać wymiany tej części poszycia na nowe do rozliczenia 
powykonawczego jako roboty dodatkowe.

OPCJA ( do oddzielnej wyceny ):

Jako alternatywne rozwiązanie prosimy o podanie  kosztów remontu w wersji wymiany
istniejącego pokrycia z papy  z zerwaniem wszystkich warstw – przyjęto 5 warstw  
starej papy ( wg podanego obmiaru i zakresu j.w.  ).

Cena dla całego zadania z opcją: ..............................  brutto.

Podanie gwarancji …...................................

Czas ważności oferty …...............................

 


