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Nazwa i adres zamawiającego :
Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Mieszka I 23
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
c/ wyrównanie powierzchni dachu pod krycie wierzchnie
1-krotne papą termozgrzewalną. 

 
szt.
m2

m2 

            
10

10,00 
195,00

2 Mechaniczne  przymocowanie  całości  starego  pokrycia
dachowego  kołkami rozporowymi.

m2 195

3 Gruntowanie całości pokrycia dachowego. m2 195

4 Wykonanie nowego pokrycia dachowego poprzez ułożenie
jednej  warstwy  papy  termozgrzewalnej  ICOPAL  gr.
co najmniej 5,2 mm ( do – 20 Co ) .

m2 195

5 Przeróbka  podłączenia  rur  spustowych  z  rynną  z
obejściem  gzymsu  (  od  strony  balkonów  i  od  strony
frontowej ) z wykonaniem koszy zlewowych

kpl. 2

6 Montaż nowych odpowietrzeń pionów kanalizacyjnych z
rur PCV z daszkami.

szt. 3

7 Wymiana  pasów  nadrynnowych  na  nowe  z  blachy
powlekanej z obu stron

m2 13,50

8 Wymiana  wiatrówek  na  nowe  z  blachy  powlekanej  na
ścianach szczytowych.

m2

8,60

9 Wymiana podkładu z desek do mocowania wiatrówek mb
24,60

10 Wymiana rynien  na nowe  z blachy powlekanej wraz z
rynhakami z obu stron

mb 34,40

11 Wymiana  pasa  podrynnowego  (  obróbka  gzymsu  )  na
nowy z blachy powlekanej.z łączeniem blachy na rąbek –
od strony balkonów

m2 14,40

12 Montaż  podbudowy  z  płyt  OSB  pod  montaż  obróbki
gzymsu od strony balkonów

m2 10,20

13 Naprawa  wyłazu  dachowego  z  wykonaniem  nowego
obicia  z  blachy powlekanej  z  zamknięciem na  skobel  i
kłódkę ( wym. 0,5 m x 0,5 m )

kpl. 1

14 Demontaż obróbek z papy  wraz z opaskami dociskowymi
na kominach.

mb 28,00



15 Wykonanie  nowych  obróbek  kominów  z  papy
termozgrzewalnej  z  opaskami  dociskowymi  z  blachy
powlekanej. mb 28,00

16 Montaż pasa podrynnowego ( obróbka gzymsu )  z blachy
powlekanej  z  łączeniem  blachy  na  rąbek  –  od  strony
frontowej

m2 14,40

17 Montaż  podbudowy  z  płyt  OSB  pod  montaż  obróbki
gzymsu od strony frontowej

m2 10,20

18 Demontaż  konstrukcji  drewnianej  zabudowy gzymsu od
strony frontowej z wywozem materiałów z rozbiórki

mb 17,30

19 Zdjęcie pasa papy z demontowanej zabudowy gzymsu z
wywozem

m2 12,00

20 Na całym obwodzie dachu tam , gdzie będą wymieniane
obróbki blacharskie  (pasy nadrynnowe i wiatrówki ) do
zdjęcia 2 warstwy papy szer. 0,5 m

m2 29,20

21 Uzupełnienie na obwodzie jw. 2 warstw papy. m2 29,2

22 Montaż płotków śniegowych metalowych. mb 33,8

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

Razem netto

Podatek VAT 8%

Ogółem


