
Załącznik nr 1/1 

 

 

............................................ 
                                                                                                                                          pieczęć zamawiającego 

............................................................ 
nazwa i adres wykonawcy 

 

............................................................. 

 

............................................................. 

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

Nr sprawy 69/2015r. 

 

1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. 17 Stycznia 80 w Ciechanowie                

w imieniu, której występuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w  Ciechanowie  

zaprasza do złożenia oferty na: remont elewacji, wymianę rynien i rur spustowych, 

przemurowanie kominów ponad dachem, remont schodów wejściowych  i  uzupełnienie  

opaski z kostki brukowej betonowej wokół budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 80 w 

Ciechanowie. 

2. Przedmiotem zamówienia jest  remont elewacji, wymianę rynien i rur spustowych, przemurowanie 

kominów ponad dachem, remont schodów wejściowych  i  uzupełnienie  opaski z kostki brukowej 

betonowej wokół budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 80 w Ciechanowie w zakresie 

szczegółowo  określonym w projekcie budowlanym, przedmiarze robót   i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót. 

 Projekt budowlany i specyfikacja techniczna stanowią załączniki do niniejszego zapytania  

ofertowego.  

      Zakres robót obejmuje : 
1) Ustawienie rusztowań rurowych z zabezpieczeniami siatkowymi i zabezpieczeniem wejścia do   

budynku. 

2) Zabezpieczenie okien folią. 

3)  Odbicie tynków ze ścian zewnętrznych. 

4) Wykonanie nowych tynków zewnętrznych z tynku „ciepłego” typu Izocert T-500 

5)  Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych gzymsu okapowego i gzymsów okiennych i 

drzwiowych. 

6)  Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbami fasadowymi ceramicznymi wg kolorystyki 

wykazanej w projekcie budowlanym. 

7) Odtworzenie ozdobnych ościeży okien i drzwi. 

8) Oczyszczenie i impregnacja cokołu kamiennego. 

9) Remont schodów - wykonanie z systemowej wylewki  np. w systemie CERESIT - zakres należy przyjąć 

z przedmiaru robót. 

10) Rozebranie murku z kamienia przy wejściu do piwnicy 

11) Zasypanie wejścia do piwnicy  pospółką i zagęszczenie gruntu.  

1) Uzupełnienie opaski z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm. 

12) Wymiana podokienników zewnętrznych oraz  demontaż i ponowny montaż podokienników w kolorze 

brązowym z blachy powlekanej. 

13) Wymiana  okien na klatce schodowej i okienek piwnicznych. 

14) Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych na nowe malowane proszkowo o współczynniku 

przenikania ciepła co najwyżej U=2,0 W/m2K. Ze stalowych profili zamkniętych izolowanych 

termicznie. Drzwi wyposażone  w atestowane zamki, samozamykacz GEZE,  stopkę i  szyby zespolone 

bezpieczne. 

15) Demontaż starych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej. 

16) Częściowa wymiana deskowania i łacenia dachu. 

17) Wymiana deski okapowej maskującej. 

18) Montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej. 

19) Montaż pasa nadrynnowego.  

20)  Przełożenie dachówki ceramicznej na okapie dachu. 

21) Renowacja tarasu. 

22) Wykonanie rusztowań przy kominach ponad dachem.  



23) Rozebranie kominów ponad dachem i usunięcie gruzu z dachu budynku.  

24) Wykonanie nowych kominów ponad dachem z cegły ceramicznej pełnej kl. 150.  

25) Wykonanie nowych nakryw betonowych zbrojonych prętem o śr. 6 mm.  

26) Wykonanie nowych tynków zbrojonych siatką na kominach ponad dachem.  

27) Obrobienie nakryw betonowych kominów blachą stalową powlekaną zgodnie z przedmiarem robót 

28) Sprawdzenie przewodów kominowych po przemurowaniu ponad dachem z wystawieniem stosownego  

protokółu z ich kontroli. 

29) Wywiezienie gruzu i uporządkowanie terenu wokół budynku, oraz wszystkie roboty nie 

wyszczególnione powyżej, a wyszczególnione w projekcie budowlanym /za wyjątkiem robót 

związanych z remontem schodów zewnętrznych) i przedmiarze robót. 

      Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na w/w obiekcie po ustaleniu terminu  

       z Zamawiającym.  

      Wykonawca odpowiada za organizację i porządek w miejscu prowadzenia robót. 

3. Wymagany okres wykonania zamówienia 60 dni od daty przekazania budynku do wykonania   

       robót. 

4.  Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: TBS Sp. z o.o.- DRI ul. Wyzwolenia 10a  

       Ciechanów pok. nr 1 lub ze strony internetowej zamawiającego www.tbsciechanow.pl. 

5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe  

warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w.,  tel. (023)672-23-04. 

6. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert.  Zastrzega się możliwość 

swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania  przyczyny.   

7. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia: 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi, 

b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i 

technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, 

d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

      Dokumenty wymagane do złożenia oferty: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 

działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do występowania w 

obrocie  prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, 

b) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1,  

c) wyceniony i podpisany przedmiar robót – zał. nr 2, 

d) oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych                            

i  regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych, 

e) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest   

krótszy w tym okresie wykazali się realizacją  przynajmniej jednej roboty o podobnym    

zakresie i charakterze o wartości nie mniejszej niż 80.000,00zł, 

f) referencje potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane z należytą         

starannością. 

8. Warunki umowy: 

 o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,  

 umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego 

zapytania oraz danych zawartych w ofercie.  

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego  

wniesienia (jeżeli jest wymagany): od wykonawcy, którego oferta zostanie wyłoniona w przetargu   

będzie wymagane wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania   

umowy w wysokości: 10% ceny ofertowej brutto przedstawionej w formularzu ofertowym 

Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego   

wykonania umowy przed jej podpisaniem jednak nie później niż w dniu jej podpisania w formie 

pieniężnej na konto Zamawiającego w formie: przelewem potwierdzonym przez bank. 

10. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem  na okres nie  

       krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zakresu robót. 

11. Sposób przygotowania ofert:  

http://www.tbsciechanow.pl/


ofertę należy sporządzić na załączonym druku  formularza ofertowego (zał. nr 1). Cenę 

oferty należy obliczyć w oparciu o załączony projekt budowlany,  przedmiar robót                      

(zał. nr 2), specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót i dokonaną wizję lokalną w/w 

obiektu. 

Ofertę należy przygotować w języku  polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,  

nieścieralnym atramentem, umieścić w  zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: 

nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie ofertowe nr 

sprawy 69/2015r. na remont elewacji, wymianę rynien i rur spustowych, przemurowanie kominów 

ponad dachem, remont schodów wejściowych  i  uzupełnienie  opaski z kostki brukowej 

betonowej wokół budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 80 w Ciechanowie”. 

12. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 12.08.2015 roku, do godziny 12,00     

w kancelarii Zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie  

      ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                             Załącznik Nr 1                       

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  

 

Dane dotyczące wykonawcy 

 

Nazwa:                ................................................ 

   

Siedziba: ................................................  

   

Adres poczty elektronicznej:  ................................................   

Strona internetowa:  ................................................   

 Numer telefonu:                 ……........................................   

Numer faksu:   ………………………………  

Numer REGON:                 ................................................ 

Numer NIP:   ................................................  

 

Dane dotyczące zamawiającego 

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. 17 Stycznia 80 w Ciechanowie 

w imieniu której występuje: 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

 ul. Okrzei 14 

 tel.(023)672-59-80/fax.(023)672-38-18 

 www.tbsciechanow.pl 

 tbs@tbsciechanow.pl  

 reprezentowana przez:  

 Prezesa Zarządu – Krzysztofa Rutkowskiego 

 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:  

remont elewacji, wymianę rynien i rur spustowych, przemurowanie kominów ponad dachem, remont schodów 

wejściowych  i  uzupełnienie  opaski z kostki brukowej betonowej wokół budynku mieszkalnego                                  

przy  ul. 17 Stycznia 80 w Ciechanowie za cenę: 

 

cena netto............................................................................................................zł  

(słownie: ..............................................................................................................)  

podatek VAT................................................................................................... ....zł 

cena brutto..........................................................................................................zł  

(słownie: ...............................................................................................................)  

 

Stawki kosztorysowe 
Roboczogodzina /Rg/    -  …………………pln 

Koszty pośrednie /Kp/  -  …………………% 

Zysk /Z/                       -  …………………..% 

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, deklarujemy ich wykonanie  z uwzględnieniem 

składników cenotwórczych przyjętych do ustalenia ceny zamówienia podstawowego określonego j.w. 

 

Oświadczam, że: 

Wykonam zamówienie w terminie 60 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót. 

Termin płatności:/ minimum 30 dni / …………….dni   

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): ................  

 Reklamacje będą załatwiane w   terminie:………….......... .......... dni  

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: ……………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

- załatwienie wykonania reklamacji : …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 

……………………………….............................. tel. kontaktowy, faks: .......... .......... .................zakres 

odpowiedzialności  

.......... .......... .......... .......... .......... ......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ................................zakres 

odpowiedzialności  

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

Nazwisko, imię ....................................................................................................  



Stanowisko .............................................................................................. ............. 

Telefon...................................................Fax.........................................................  

 

Zakres*: 

- do reprezentowania w postępowaniu 

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

- do zawarcia umowy 

Oświadczam, że: 

 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają  

    obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi  

    do wykonania zamówienia. 

3.  Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową, nie wnoszę żadnych    

    zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

5. Oświadczam, że załączone do dokumentacji przetargowej zamówienia wymagania stawiane    

    wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się    

    w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez    

    Zamawiającego. 

6. Oświadczam, że materiały przeznaczone do wbudowania będą posiadały certyfikaty na znak  

     bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z Polską Normą wydane na podstawie ustawy z dnia  

     z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004r., Nr 204, poz. 2087)  

     lub aprobaty techniczne wydane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach  

     budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

7. W realizacji przedmiotu zamówienia będziemy/nie będziemy* polegać na wiedzy i doświadczeniu, 

    potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych  

    podmiotów (należy wskazać nazwę i adres podmiotu)  

     

……………………………………………………………………………………………………………….……… 

w  zakresie 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………….…………………………………………………………………………………………….................... 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zobowiązuje(my) się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  10 % całkowitej ceny 

ofertowej, w kwocie …….…………………………w formie: gotówka przelewem potwierdzonym przez bank 

 

Oferta zawiera łącznie …………………. kolejno ponumerowanych stron. 

 

Dokumenty 

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

 

Zastrzeżenie wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Inne informacje wykonawcy:  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
....................................................                       .................................................................................................. 

  (miejscowość i data)                                 (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 

 
 



* niepotrzebne skreśli 

 
Załącznik nr 2 

 
Przedmiar robót 

remont elewacji, wymianę rynien i rur spustowych, przemurowanie kominów ponad dachem, remont 

schodów wejściowych  i  uzupełnienie  opaski z kostki brukowej betonowej wokół budynku 

mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 80 w Ciechanowie. 

 

 

1. Rusztowania 

1 KNR 2-02 1604-01-050 

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m (kalkulacja indywidualna) 

krotność= 1,00 

442,08 m2 

1. (24,90*6,60)*2+(9,00*6,30)*2    442,08 

2. Termomodernizacja 

2 KNR 2-02 0925-01-050 

Osłony okien folia polietylenowa 

krotność= 1,00 

116,78 m2 

1. okno wschód     

2. (1,20*1,46)*3    5,26 

3. okno zachód     

4. (1,2*1,46)*4    7,01 

5. drzwi wschód     

6. (1,1*2,1)*1    2,31 

7. okna południe + drzwi     

8. (1,20*1,46)*13+(1,10*2,2)    25,20 

9. okna północ      

10. (1,2*1,46)*12+(1,25*2,25)*4    32,27 

11. okna południe     

12. (0,60*0,35)*13    2,73 

13. osłona drewniana konstrukcji balkonów     

14. (3,80+2,10+2,10)*2+(3,80+2,1+2,1)*2+(5,

00*0,50)*4 

   42,00 

15.      ------------- 

16. Suma    116,78 

3 KNR 4-01 0701-05-050 

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o 

pow.odbicia ponad 5 m2 

krotność= 1,00 

286,09 m2 

1. 357,61*0,80    286,09 

4 KNR 4-01 0714-0201-050 

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich, warstwa szpryc cementowych - 

analogia 

krotność= 1,00 

357,61 m2 

5 KNR 2-02 0910-01-050 

Tynki zewn.szlachetne gładzone wyk.ręcznie na ścianach budynku, wykonane z tynku 

,,ciepłego" IZOCERT T-500 grubości 2-4 cm 

krotność= 1,00 

357,61 m2 

1. ściana północ     

2. 24,40*6,30    153,72 

3. ściana południe     

4. 24,40*6,30    153,72 

5. ściana wschód     

6. 9,70*6,30    61,11 

7. ściana zachód     

8. 9,70*6,30    61,11 

9. okna wschód     

10. -5,26    -5,26 

11. okna zachód     

12. -7,01    -7,01 

13. drzwi wschód     



14. -2,31    -2,31 

15. okna północ     

16. -32,27    -32,27 

17. okna południe+ drzwi południe     

18. -25,20    -25,20 

19.      ------------- 

20. Suma    357,61 

6 KNR 4-01 0722-0201-050 

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych  gzymsów okiennych 

i drzwiowych /przyjąć 2x r-g/ 

krotność= 1,00 

85,66 m2 

1. ściana południowa     

2. ((1,46*2+1,20*2)*0,3)*13+(2,2*2+1,1)    26,25 

3. ściana północna     

4. ((1,46*2+1,2*2)*0,3)*12+(2,2*2+1,1)*4    41,15 

5. ściana zachodnia     

6. ((1,46*2+1,2*2)*0,3)*12    19,15 

7. ściana wschodnia     

8. ((1,46*2+1,2*2)*0,3)*4+(2,20*2+1,1)    11,88 

9. -42,56*0,3    -12,77 

10.      ------------- 

11. Suma    85,66 

7 KNR 19-01 0819-07-040 

Naprawa i odtworzenie ozdobnych ościeży okien i drzwi  przy użyciu zaprawa 

ciągnionych. Profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 40 cm 

krotność= 1,00 

42,56 m 

1. =1,46*16+1,20*16    42,56 

8 KNR 2-02 1505-12-050 

Dwukrotne malowanie  powierzchni zewnętrznych farbami ceramicznymi fasadowymi wg. 

kolorystyki. 

krotność= 1,00 

463,67 m2 

1. malowanie farbami fasadowymi ścian 

budynku 

    

2. 357,61    357,61 

3. malowanie farbami fasadowymi  boków 

schodów 

    

4. ((0,16*6)*2,75)+(0,30*4)*0,96+((0,16*6)*

2,80)+(0,30*4)*0,96 

   7,63 

5. Malowanie gzymsów okiennych i 

drzwiowych 

    

6. 85,66+42,56*0,3    98,43 

7.      ------------- 

8. Suma    463,67 

9 KNR 0-23 0933-02-050 

Czyszczenie i impregnacja cokołu kamiennego np. Impregnat lakier PRODARK-MAX 

krotność= 1,00 

20,46 m2 

1. 0,3*(24,40+24,40+9,70+9,70)    20,46 

10 KNR 0-25 0102-03-050 

Usuwanie warstwy farby skorodowanej i spękanej na gzymsach 

krotność= 1,00 

20,98 m2 

1. ((24,86*2)+(10,10*2))*0,3    20,98 

11 KNR 2-02 1509-04-040 

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych gzymsów o wys.do 30cm w 

kolorze białym według kolorystyki 

krotność= 1,00 

69,92 m 

1. (24,86*2)+(10,10*2)    69,92 

12 KNR 4-01 0354-13-020 

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych 

krotność= 1,00 

3,00 szt 

13 KNR 4-01 0322-02-020 

Obsadzenie kratek wentylacyjnych metalowych w ścianach z cegieł 

krotność= 1,00 

3,00 szt 



14  kalkulacja własna-020 

Przedłużenie wywiewki wentylacyjnej 

krotność= 1,00 

1,00 szt 

15 KNR 2-02 1219-08-020 

Uchwyty do flag -potrójny 

krotność= 1,00 

2,00 szt 

16  KNR 1326-0407-04-020 

Malowanie liter i cyfr na powierzchni zewnętrznych ścian  - nazwa ulicy i numer budynku na 

elewacji - UL. 17 Stycznia 80 

krotność= 1,00 

15,00 szt 

3. Remont schodów 

17 KNR 4-01 0804-06analogia-050 

Oczyszczenie i usunięcie luźnych elementów podłoża betonowego ze schodów betonowych 

krotność= 1,00 

29,96 m2 

1. (2,00*2,74)+(0,16*2,00*12)+(0,28*2,

00*10) 

   14,92 

2. (2,00*2,80)+(0,16*2,00*12)+(0,28*2,

00*10) 

   15,04 

3.      ------------- 

4. Suma    29,96 

18 KNR 2-02 0602-01analogia-050 

Emulsja warstw kontaktowych CERESSIT CC81  

krotność= 1,00 

29,96 m2 

19 KNR 2-02U 1132-01analogia-050 

Warstwy naprawczo-wyrównawcze spadkowe jastrych CERESSIT  CN83 zużycie materiału 

2/3 normy 

krotność= 1,00 

29,96 m2 

20 KNR 2-02 1219-03-020 

Montaż nowych wycieraczek stalowych ocynkowanych w płytach schodowych 

krotność= 1,00 

2,00 szt 

21 KNR 4-01 1304-03-040 

Przyspawanie balustrady schodowej o 0,30 m  rury o śr 42mm 

krotność= 1,00 

2,40 m 

1. (0,3*4)*2    2,40 

22 KNR 4-01 1212-05-050 

Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową balustrady schodowej 

krotność= 1,00 

12,17 m2 

1. ((1,61*2+2,31)*1,1)*2    12,17 

23 KNR 2-02 0901-05-050 

Tynkowanie schodów część boczna 

krotność= 1,00 

7,63 m2 

1. ((0,16*6)*2,75)+(0,30*4)*0,96+((0,16*6)*

2,80)+(0,30*4)*0,96 

   7,63 

4. Opaska z kostki brukowej od strony północnej 

24 KNR 2-02 0604-1001-050 

Wykonanie Izolacji przeciwwilgociowej powierzchni pionowych,z papy asfaltowej na tekturze 

na lepiku na zimno.Pierwsza warstwa.Roztwór asfaltowy do gruntowania  (zejście do piwnicy 

od strony północnej) 

krotność= 1,00 

5,00 m2 

1. 2,00*2,50    5,00 

25 KNR 4-04 0201-01-060 

Rozebranie murka z kamienia  przy wejściu do piwnicy o grubości do 30 cm powyżej 

terenu na zaprawie wapiennej 

krotność= 1,00 

0,75 m3 

1. 4,00*0,30*0,50+1,00*0,30*0,50    0,75 

26 KNR 2-01 0320-04-060 

Zasypywanie  z dostawą piasku - wejście do piwnicy 

krotność= 1,00 

18,72 m3 

1. 1,20*3,00*5,20    18,72 

27 KNR 2-31 0105-07-050 

Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po 

zagęszczeniu 3 cm 

krotność= 1,00 

7,43 m2 



1. 8,25*0,9    7,43 

28 KNR 2-31 0105-08-050 

Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm 

krotność= 1,00 

7,43 m2 

29 KNR 2-31 0407-01-040 

Uzupełnienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową 

krotność= 1,00 

8,25 m 

30 KNR 2-31 0407-01-040 

Uzupełnienie w opasce brukowej  odwodnienia liniowego 

krotność= 1,00 

4,00 m 

1. 4*1,00    4,00 

2.      ------------- 

3. Suma    4,00 

31 KNR 2-31 0511-02-050 

Uzupełnienie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na 

podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) od strony północnej 

krotność= 1,00 

7,43 m2 

5. Stolarka okienna i drzwiowa 

32 KNR 0-19 0929-01-112 

Demontaż i montaż nowych okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 

0.4 m2 obsadzone na kotwach stalowych (okna piwniczne) 

krotność= 1,00 

15,00 SZT. 

33 KNR 00-19 0930-08-050 

Demontaż i montaż nowych okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV rozwierane i 

uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 1,5 m2,obsadzone na kotwach stalowych, 

szprosowane na sześć pól, profil pięciokomorowy, szyba zespolona 4/16/4 o współczynniku 

przenikania U= 1,3 W/(m2K) 

krotność= 1,00 

3,50 m2 

1. (1,20*1,46)*2    3,50 

34 KNR 00-19 0931-0601-050 

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi stalowe malowane proszkowo jednoskrzydłowe 

obsadzone na dyblach stal.oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-

szybowymi- wymiar szyby 0,60x0,30 

krotność= 1,00 

4,62 m2 

1. (1,1*2,1)*2    4,62 

35 KNR 4-01 1209-03-050 

Malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej 

krotność= 1,00 

14,02 m2 

1. (1,46*1,2)*8    14,02 

6. Rynny i parapety 

36 KNR 4-01 0504-01-050 

Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej holenderki układanej na sucho 

krotność= 1,00 

13,98 m2 

1. (24,86*2+10,10*2)*0,20    13,98 

37 KNR 4-01W 0545-04-040 

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 

krotność= 1,00 

69,92 m 

1. 24,86*2+10,10*2    69,92 

38 KNR 4-01W 0545-06-040 

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 

krotność= 1,00 

28,00 m 

1. 7,00*4    28,00 

39 KNR 4-01 0414-02-050 

Częściowa wymiana deskowania dachu na styk. Deski o grubości 25 mm 

krotność= 1,00 

1,75 m2 

1. (24,86*2+10,10*2)*0,50*0,05    1,75 

40 KNR 4-01 0414-10-050 

Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką.  

krotność= 1,00 

13,98 m2 

1. (24,86*2+10,10*2)*0,20    13,98 



41 KNR 2-02 0510-0301-040 

Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 12 cm. 

krotność= 1,00 

28,00 m 

1. 7,00*4    28,00 

42 KNR 0015II -0528-04-040 

Rynny dachowe z blachy połokrągłe o śr. 15,0 cm 

krotność= 1,00 

69,92 m 

1. 24,86*2+10,10*2    69,92 

43 KNR 19-01 0538-01-050 

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowej. pasy nadrynnowe o szerokości 

do 25 cm 

krotność= 1,00 

17,48 m2 

1. 69,92*0,25    17,48 

44 KNR 4-01 0354-11-040 

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych 

krotność= 1,00 

40,00 m 

1. 1,25*32    40,00 

45 KNR 2-02W 0135-02-020 

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m. parapety z 

wcześniejszego demontażu w kolorze brązowym 

krotność= 1,00 

9,00 szt 

46 KNR 2-02 0129-02-020 

Obsadzenie nowych prefabr.podokienników, dl.ponad 1m wykonanych na budowie z blachy 

powlekanej gr. min 0,5 mm w kolorze brązowym 

krotność= 1,00 

23,00 szt 

7. Tarasy 

47 KNR 4-01 0613-01-050 

Czyszczenie i Impregnacja  dwukrotna desek tarasu  preparatami drewnochronnymi np. typu 
Sadolin 

krotność= 1,00 

12,78 m2 

1. (3,80*2,10)+((3,80+2,10*2)*0,30)*2    12,78 

48 KNR 4-01 0613-02-050 

Czyszczenie i impregnacja preparatami drewnochronnymi - dodatek za trzecią impreganację 

np. typu Sadolin 

krotność= 1,00 

12,78 m2 

49 KNR 4-01I 0411-06-050 

Wymiana elementów podłogi na tarasie z desek podłogowych o grubości do 50mm 

krotność= 1,00 

4,00 m2 

1. 4,00*1,00    4,00 

2.      ------------- 

3. Suma    4,00 

8. Kominy 

50 KNR 4-01 0419-02-020 

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 m do 5 m 

krotność= 1,00 

5,00 szt 

51 KNR 4-01 0350-01-060 

Rozebranie kominów wolnostojących ok 1,1-1,2 m poniżej połaci dachowej 

krotność= 1,00 

2,11 m3 

1. ((0,40*0,64)*1,1)*2+((0,40*0,96)*1,1)+((0,

64*0,64)*1,1)+((0,64*0,96)*1,1)      

   2,11 

52 KNR 2-02 0122-01-060 

Wieloprzewodowe kominy z cegły budowlanej wolno stojące wieloprzewodowe, o przekroju 

1/2 X 1/2 cegły na 1 m3 komina 

krotność= 1,00 

2,11 m3 

53 KNR 00-23 2612-06-050 

Przyklejenie warstwy siatki z wygładzeniem tynków pod malowanie na kominach ponad 

dachem  - pierwsza warstwa 

krotność= 1,00 

13,90 m2 

1. (0,40*2+0,64*2)*1,1*2+(0,40*2+0,96*2)*

1,1+(0,64*2+0,64*2)*1,1+(0,64*2+0,96*2)

*1,1 

   13,90 



54 KNR 00-23 2612-06-050 

Przyklejenie warstwy siatki z wygładzeniem tynków pod malowanie na kominach -druga 

warstwa siatki 

krotność= 1,00 

13,90 m2 

55 KNR 00-23 2612-08-040 

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 

krotność= 1,00 

22,00 m 

1. 1,1*4*5    22,00 

56 KNR 4-01 0202-01-033 

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6 mm 

krotność= 1,00 

30,00 kg 

1. 6*5    30,00 

57 KNR 2-02 0219-05-050 

Nakrywy  kominów o śr.gr.7cm. Wykonane z betonu szczelnego C20/25. Zbrojenie prętami fi 

8 mm z wyrobieniem spadków i kapinosów zbrojeniowych krzyżowo pretów fi 6mm. 

krotność= 1,00 

2,90 m2 

1. (0,54*0,78)*2+(0,54*1,10)+(0,78*0,78)+(0

,78*1,10)    

   2,90 

2.      ------------- 

3. Suma    2,90 

58 KNR 2-02U 0541-02-050 

Pokrycie nakryw żelbetowych kominów blacha powlekaną 

krotność= 1,00 

4,76 m2 

1. (0,84*1,08)+(0,84*1,40)+(1,08*1,08)+(1,0

8*1,40)     

   4,76 

2.      ------------- 

3. Suma    4,76 

59 KNR 2-02U 0541-02-050 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud 

W-wa) 

krotność= 1,00 

5,95 m2 

1. (0,4*2+0,96*4)*0,3+(0,64*2+0,4*4)*0,3+(

0,64*2+0,96*4)*0,3+(0,64*2+0,64*4)*0,3

+(0,4*2+0,64*4)*0,3 

   5,95 

2.      ------------- 

3. Suma    5,95 

60 KNR 4-01 0310-05-040 

Przemurowanie przewodów kominowych, sprawdzanie przewodów 

krotność= 1,00 

180,00 m 

1. 15*12    180,00 

61 KNR 2-02 1505-10-050 

Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez 

gruntowania w kolorze białym 

krotność= 1,00 

13,90 m2 

9. Wywiezienie gruzu 

62 KNR 4-01 0108-13-060 

Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji 

ceglanych na odległość do 1 km 

krotność= 1,00 

7,83 m3 

1. 286,09*0,02+2,11    7,83 

63 KNR 4-01 0108-16-060 

Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na 

każdy następny 1 km- na odległość do 10 km 

krotność= 1,00 

70,47 m3 

1. 7,83*9    70,47 

 

 

 

 

 

 
 


