
Wartość kosztorysowa 0,00

Słownie:   PLN

Kosztorys  przedmiary
Baszta Czarownic ul. Fr. Nullo 8 w Słupsku - wymiana i impregnacja odeskowania szczytu elewacji

zachodniej wraz zwymianą jętek i wymiana końcówek murłat - przedmiary

Obiekt Baszta Czarownic -ul. Fr. Nulo w Słupsku - wymiana i impregnacja odeskowania 

szczytu elewacji zachodniej wraz z wymianą jętek i wymianą końcówek murłat - 

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%

sierpień - 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 2/2

Baszta Czarownic -ul. Fr. Nulo w Słupsku - wymiana i impregnacja odeskowania szczytu elewacji 

zachodniej wraz z wymianą jętek i wymianą końcówek murłat - przedmiary

Nr PodstawaOpis robót Jm Ilość

Baszta Czarownic - naprawa elementów konstrukcyjnych wraz 

z wymiana odeskowania szczytu elewacji zachodniej

1 KNR

4-01

0402/04

Wymiana jednostronnego odeskowania ściany szczytowej z desek 

profilowanych grubości 25mm z oblistwowaniem

10,0*10*0,5 m2 50,00

razem m2 50,00

2 KNR

4-01

0426/04

Rozebranie obicia ścian z płyt  supremy celem odsłonięcia złaczy 

jętek

5*1,0 m2 5,00

razem m2 5,00

3 KNR

4-01

0402/01

Uzupełnienie  jednostronnego odeskowania ścian z desek 

niestruganych grubości 19mm po zamontowaniu jętek

5*1,0 m2 5,00

razem m2 5,00

4 KNR

19-01

0405/05

Wymiana elementów konstrukcyjnych w konstrukcji dachu - jętek 

górnych 16x8  - 5-wewnętrznych i 1- zewnętrzna

5-wewnętrznych + 1 zewnętrzna    6*3,20 m 19,20

razem m 19,20

5 KNR

19-01

0405/07

Wymiana elementów konstrukcyjnych w konstrukcji dachu - 

końcówki płatew (murłat) wystające - elewacja zachodnia

4*1,20 m 4,80

razem m 4,80

6 Kalkulacja indywidualna: wykonanie konstrukcyjne złączy końców 

murłat i płatwi

4 szt. 4,00

razem szt. 4,00

7 KNR

19-01

0527/04

Impregnacja przepierzenia ściany szczytowej  przez dwukrotne 

smarowanie - środki f-my WTA "Impragnierund GH 2055"- Remers 

w kolorze

ściana szczytowa    (9,00*8,50*0,5) m2 38,25

razem m2 38,25

8 TZKNB

K V

11-254/0

1

Montaż i demontaż rusztowania zewnętrznego rurowego o 

wysokości do 15m wymiana odeskowania szczytu i końcówek 

murłat

10*12 m2 120,00

razem m2 120,00


