
Wartość kosztorysowa 0,00

Słownie:   PLN

Kosztorys  przedmiary
Impregnacja pokrycia dachowego z gontu obiektu Baszty Czarownic wraz z naprawą uszkodzonych

gontów i uszczelnieniem iglicy - przedmiary

Obiekt Baszta Czarownic -ul. Fr. Nulo 8 w Słupsku - Impregnacja pokrycia dachowego z 

gontu wraz z naprawą uszkodznych gontów i uszczelnieniem iglicy - przedmiary

Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Budowa ul. Fr. Nullo w Słupsku

Inwestor Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej- ul. Partyzantów 31A,  76-200 Słupsk

Poziom cen II kw. 2018 r.

Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 0%

Zysk 0%

śierpień - 2018 r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50



Rodos 6.8.12.8 [12900]

Przedmiar Strona 2/3

Baszta Czarownic -ul. Fr. Nulo 8 w Słupsku - Impregnacja pokrycia dachowego z gontu wraz z 

naprawą uszkodznych gontów i uszczelnieniem iglicy - przedmiary

Nr PodstawaOpis robót Jm Ilość

Roboty impregnacyjne pokrycia dachu z gontu Baszty 

Czarownic wraz z naprawą uszkodzonych gontów i 

uszczelnieniem iglicy

1 KNR

19-01

0640/01

Oczyszczenie mechaniczne powierzchni z mchu do 2m2 dachu z 

gontu  przy użyciu szczotek stalowych - przyjęto 60% pow.

dach baszty 60%    273,5*0,6 m2 164,10

razem m2 164,10

2 KNR

19-01

0525/01

Wymiana uszkodzonego gontu pokrycia dachu o szerokości 8cm i 

długości 40cm z rowkiem i wysunięciem szeregu grzbietowego

2,50 m2 2,50

razem m2 2,50

3 KNR

0-44

0101/01

Analogia: Mycie powierzchni dachowych z gontu pod powłoki 

ochronne firmy Remers - detergentami karcherem z wysięgnika 

kołoszowego +  szczyt elew. zachodniej

dach baszty    273,50 m2 273,500

razem m2 273,500

4 KNR

19-01

0527/04

Impregnacja gontów przez dwukrotne smarowanie - środki f-my 

WTA "Impragnierund GH 2055"- Remers w kolorze

dacfh baszty    273,50 m2 273,50

razem m2 273,50

5 KNR

19-01

0540/05

Obróbka iglicy metaloplastyki półkolistych blachą 

tytanowo-cynkową przy kryciu dachów gontem

szt 1,00

6 TZKNB

K XV

V-49/01

Oczyszczenie z rdzy i wyszpachlowanie powierzchni żelaznych 

olejną szpachlówką z wyszlifowaniem pumeksem metaloplastyki 

elementu (stylizowanej czarownicy)

1,6 m2 1,60

razem m2 1,60

7 TZKNB

K XV

VI-54/0

1

Grafitowanie powierzchni metaloplastyki elementu j.w. kolor 

(czarny mat)

1,6 m2 1,60

razem m2 1,60

8 Kalkulacja indywidualna: wykonanie kolców przecw-ptakom na 

wapornikach instalacji odgromowej

2*0,5 mb 1,00
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Baszta Czarownic -ul. Fr. Nulo 8 w Słupsku - Impregnacja pokrycia dachowego z gontu wraz z 

naprawą uszkodznych gontów i uszczelnieniem iglicy - przedmiary

Nr PodstawaOpis robót Jm Ilość

razem mb 1,00

9 Kalkulacja indywidualna - praca popdnośnika do impregnacji 2 x 

środkiem impregnacyjnym do drewna z przerwą na wyschnięcie po 

pierwszej impregnacji i wymiany uszkodzonych gontów i 

uszczelnienie iglicy

podnośnik koszowy 6*8g    6*8,0 kpl 48,00

razem kpl 48,00


