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KOSZTORYS OFERTOWY

I . REMONT POKRYCIA DACHOWEGO – zadanie nr 1.

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
c/ wyrównanie powierzchni dachu pod krycie wierzchnie
1-krotne papą termozgrzewalną. 

 
szt.
m2

m2 

            
10

10,00 
112,50

2 Mechaniczne  przymocowanie  całości  starego  pokrycia
dachowego .

m2 225

3 Gruntowanie całości pokrycia dachowego. m2 230

4 Wykonanie nowego pokrycia dachowego poprzez ułożenie
jednej  warstwy  papy  termozgrzewalnej  ICOPAL  gr.
co  najmniej  5,2  mm  (  do  –  15  Co  )  z  dosdatkowym
umocowaniem  mechanicznym  na  łączeniach
(zgrzewaniach ). m2 225

5 Likwidacja  wyłazów  dachowych  z  zabudową  połaci
dachowej w tym miejscu ( 0,5 m x 0,5 m ) szt. 2

6 Likwidacja  (  demontaż  )  nieczynnych  masztów
antenowych. szt . 5

7 Konserwacja  rynny  leżącej  od  strony  frontowej  od
zewnątrz farbą poliwinylową . mb 12,80

8 Wyklejenie  rynny  leżącej  jw.  od  wewnątrz  papą
termozgrzewalną. m2 5,00

9 Konserwacja  pasa  podrynnowego  od  strony  frontowej
farbą poliwinylową. m2 6,40

10 Konserwacja  rynny  wiszącej  od  strony  podwórka  od
zewnątrz  farbą  poliwinylową  a  od  wewnątrz  środkiem
bitumicznym. mb 9,10

11 Wymiana rynny od strony podwórka na  rynnę z blachy
powlekanej z pasem nadrynnowym z blachy powlekanej
( dach ganku klatki schodowej i zabudowy strychu ) . mb 9,80

12 Wymiana  rury  spustowej  na  rurę  z  blachy  powlekanej
( z zabudowy strychu na połać dachową ). mb 3,50

13 Wymiana  wiatrówek  na  nowe  z  blachy  powlekanej  +
nowa obróbka blacharska na murze nad klatka schodową. m2 6,00

14 Wymiana  obróbek  blacharskich  ogniomurów  z  blachy
powlekanej na rąbek stojący. m2 21,00

15 Montaż  nowych  śniegołapów  od  frontu  z  płotków
metalowych montowanych do istniejących wsporników. mb 9,00



16 Naprawa  wyłazów  dachowych  z  wykonaniem  nowych
pokryw z blachy powlekanej z zamknięciem na skobel i
kłódkę ( wym. 0,5 m x 0,5 m ) szt. 2

17 Wykonanie  nowych  obróbek  kominów  z  papy
termozgrzewalnej  z  opaskami  dociskowymi  z  blachy
powlekanej. mb 21,50

18 Konserwacja  śniegołapu  (  płotek  metalowy  od  strony
podwórka ) mb 9,0

19 Demontaż  rur   wentylacyjnych  z  blachy  ocynk.
o wysokości  1,0 m na zadaszeniu klatki  schodowej ( nr
19,20,21,3 wg inwentaryzacji kominowej ). szt. 4

20 Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu i rozbiórki. m3 4

Razem netto

Podatek VAT 8%

Ogółem


