
NR P - 1/2009
Mielec, 2009-07-23

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: P - 1/2009 Nazwa
zadania: ,, Remont wnętrza oraz zmiana kolorystyki budynku Samorządowego Ośrodka
Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie  ”
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1165 z 2008 r Nr 171;poz1058) Gmina Mielec  zawiadamia o wszczęciu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego.

 
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Chorzelowie
Kod 39-331 Chorzelów 
www.sokis.gmina.mielec.pl 
E-mail sokis_chorzelow@poczta.onet.eu ... 
Godz  urzędowania 8.00 do 15.30 

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III.  Adres  strony  internetowej,  na  której  zamieszczona  będzie  specyfikacja  istotnych
warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.sokis.gmina.mielec.pl 

   
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: drogą
pocztową lub odebrać osobiście w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Chorzelowie
SIWZ jest nieodpłatna .

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert  częściowych  wielkość  i  zakres  zamówienia
precyzuje przedmiar robót zał. do SIWZ  

Wspólny Słownik Zamówień: 45453000-7

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  
   .

VI. Termin wykonania zamówienia: 
30 listopada 2009 roku

VII.  Opis  warunków udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny
spełniania tych warunków:
Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 



IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium
Najniższa cena

Waga
100 pkt 

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 17-08-2009 rok do godz. 10.00
  w siedzibie zamawiającego Gmina Mielec
ul. Jadernych 7
Kod 39-300 Mielec 
Sekretariat Urzędu Gminy w Mielcu 
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia:17-08-2009 rok o godz. 10.00
  w siedzibie zamawiającego Gmina Mielec
ul. Jadernych 7
Kod 39-300 Mielec
Sala Posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu 

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia : 17-09-2009 roku

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

XIV.  Informacje  o  zamiarze  ustanowienia  dynamicznego  systemu  zakupów  wraz  z
adresem  strony  internetowej,  na  której  będą  zamieszczane  dodatkowe  informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

XV.  Informacje  o  przewidywanym wyborze  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona
aukcja elektroniczna
nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniajace 
Zamawiający dopuszcza mozliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego

XVII.Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych
Nr .............................................................data ogłoszenia w BZP …………………………………..
rok

____________________________________
Kierownik Zamawiającego



NR:  P - 1/2009
 
Mielec,2009-07-23

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania 
,, Remont wnętrza oraz zmiana kolorystyki budynku Samorządowego Ośrodka Kultury 
i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie  ”
  Nr- P - 1/2009

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Chorzelowie 
Kod 39-331 Chorzelów 
Strona www.sokis.gmina.mielec.pl 
E-mail sokis_chorzelow@poczta.onet.eu  
Godziny urzędowania 8.00 -15.30

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, póz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, póz.
1058.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
póz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, póz. 1058).
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, póz. 605),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 241 póz. 1763) ,

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
2. Opis przedmiotu zamówienia:
,, Remont wnętrza oraz zmiana kolorystyki budynku Samorządowego Ośrodka Kultury i
Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie  ”
szczegółowy zakres, ilość, zgodnie z przedmiarem załącznik nr 2
 kod CPV      45453000-7



3. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości
zamówienia podwykonawcom.
Informacja na temat podwykonawców
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej
6. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie
więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego
7. Wymagania stawiane Wykonawcy:
- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
- Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia 

30 listopada 2009 roku 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa
zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. l Prawa zamówień
publicznych.
2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w
dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia
uczciwej konkurencji.
2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów



potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

3.1 jest niezgodną z ustawą
3.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.
3.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji
3.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
3.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
3.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny
3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
3.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego
- spełnia/niespełna.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

a.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 
a 2) Przedmiar robót
a.3) Wzór umowy 

 B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień
publicznych składa następujące dokumenty:
 
  B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.  
   
  B.2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.  
   



   
  B.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
z art. 22 Prawa zamówień publicznych.   

C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i
doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

c.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania
wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.   
c.2) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje
wykonawca.  
c.3) Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu
kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane
lub usługi.   
c.4) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.  

D.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące
dokumenty:

  d.1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.  
d.2) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.  

 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:
  Adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu. podany w pkt. I
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 



4. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną
5. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
stanowisko Podinspektor UG Mielec 
imię i nazwisko Andrzej Bieniek 
tel. 017 7745646
w terminach 8.00 a 15.30 
lub
stanowisko Dyrektor SOKiS w Chorzelowie 
imię i nazwisko Dorota Kieraś Jędrychowska
tel. 017 5841483
w terminach 8.00 a 15.30 
6. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub
drogą elektroniczną jest: Dorota Kieraś Jędrychowska

VIII. Wymagania dotyczące wadium

  1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  
 
IX. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj.
do dnia 17-09-2009 roku 

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą
zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z
aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych



dokumentach.
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób
podpisującej ofertę. 
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać
następujące warunki:

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub
upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.
2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/
partnerów - należy załączyć do oferty
3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań  
w przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa
regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta
umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.  

XI. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 17-08-2009 rok do godz. 10.00
  w siedzibie zamawiającego Gmina Mielec ul. Jadernych 7,Kod 39-300 Mielec 
Sekretariat Urzędu Gminy w Mielcu 
 
    Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia:17-08-2009 rok o godz. 10.00
  w siedzibie zamawiającego Gmina Mielec ul. Jadernych 7,Kod 39-300 Mielec
Sala Posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

  Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z
wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.  
  Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  
  Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen. 
  Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 
  Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym"
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 



1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów
ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do
parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych
kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

Nazwa kryterium Waga
 cena 100 pkt. 

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 
6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w
zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w
niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie
zamówienia przepisami prawa.
7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Nazwa kryterium Wzór Sposób oceny
 cena najniższa cena oferty / cena

oferty badanej x 100 
pkt

8. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne,  

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa w sprawie  realizacji  zamówienia  publicznego zawarta zostanie  z  uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez
dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego



zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do
podpisania umowy o zamówienie publiczne.
4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców
podając w szczególności:
1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a
także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem
oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
      5.1 zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogłoszeń,  
      5.2 zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego, 
6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne

7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam
przedmiot zamówienia.
8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na
wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi
wybranego wykonawcę.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

XVI.  Istotne dla stron postanowienia,  które  zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy

Postanowienia umowy zawarto w:

  wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 3   
 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej  (protest,  odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu
przysługują  wykonawcom,  a  także  innym  osobom,  jeżeli  ich  interes  prawny  w  uzyskaniu
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku



postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest
obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. 

3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający
żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności
faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w
przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego zamieszczenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4. Protest dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w
terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie:
    4.1 pisemnej 
    4.2 drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 
   
5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że
mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.

6. Zamawiający przekaże Kopię protestu jednocześnie wszystkim wykonawcom uczestniczącym
w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia zamieści ją również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do
wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protesu.

  Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. 

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia
protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopie
zamawiającemu.

8. Zamawiający przekaże Kopię odwołania jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania
toczącego się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca może zgłosić, przystąpienie do
postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego
Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz
wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania
odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony,
do której przystąpił.

9. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej".

XVIII. Postanowienia końcowe

1.  Uczestnicy  postępowania  mają prawo wglądu do treści  protokołu  postępowania,  ofert  od
chwili  ich  otwarcia  w  trakcie  prowadzonego  postępowania  z  wyjątkiem  dokumentów
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji



zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
   zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 
   zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów  
   zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 
   dokumenty 
  udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego  
  urzędowania 
    
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks cywilny.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
XIX. Załączniki
Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:
Formularz ofertowy zal nr 1
Przedmiar robót załącznik nr 2
Wzór umowy załącznik nr 3
Oświadczenie załącznik nr 4
Wykaz wykonanych robót budowlanych załącznik nr 5
Wykaz niezbędnych narzędzi urządzeń załącznik nr 6
Wykaz osób które będą wykonywać zamówienie załącznik nr 7 
Projekt budowlany załącznik nr 8

____________________________________
Kierownik Zamawiającego



Załącznik Nr. 4

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

 
Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie: 

1. Posiadam  uprawnienia  do  wykonywania  wymaganej  przedmiotem  zamówienia
działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi, 

2. Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie 
       art. 24 prawa zamówień publicznych

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje
są zgodne z prawdą.

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)



Załącznik Nr. 5

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH .

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

Wykaz  wykonanych  robót  budowlanych  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  wszczęciem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy -  w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i  wartością robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania
wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie wymagany jest
w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.

Na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawcy winni wykazać, że w ciągu
ostatnich  pięciu  lat  wykonali  co  najmniej  dwie roboty budowlane odpowiadające rodzajem i
wartością przedmiotowemu zamówieniu.

Lp Odbiorca /  Miejsce
wykonania

Wartość Zakres
przedmiotowy

Data  rozpoczęcia  /
zakończenia

1

2

3

4

5

Do  wykazu  należy  dołączyć dokumenty  potwierdzające,  że  usługi  te  zostały  wykonane
należycie. 

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)



Załącznik Nr. 6

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ, JAKIE
POSIADA WYKONAWCA.

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

Lp. Nazwa urządzenia Uwagi
1
2
3
4
5

  Do wykazu należy załączyć: lista niezbędnych dokumentów (np. certyfikaty, dokumenty
rejestracyjne itd.) jeżeli są wymagane

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)



Załącznik Nr. 7

INFORMACJE NT. PRZECIĘTNEJ LICZBY ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW ORAZ
LICZEBNOŚCI PERSONELU KIEROWNICZEGO.

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

Lp Nazwa / funkcja /
stanowisko

Liczba Zakres
wykonywanych
czynności

Przygotowanie
zawodowe /
uprawnienia

1
2
3

  Do wykazu należy załączyć: lista niezbędnych dokumentów, jeżeli są wymagane

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)



Załącznik Nr. 1                      

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące wykonawcy

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

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

Adres poczty elektronicznej: ................................................
Strona internetowa: ................................................
Numer telefonu: 0 (**) ...................................... 
Numer faksu: 0 (**) ......................................
Numer REGON: ................................................
Numer NIP: ................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Chorzelowie
Kod 39-331 Chorzelów 307
www.sokis.gmina.mielec.pl 
E-mail sokis_chorzelow@poczta.onet.eu ... 

,, Remont wnętrza oraz zmiana kolorystyki budynku Samorządowego Ośrodka Kultury i
Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie  ”
Numer  sprawy:  ......................,  oferujemy  wykonanie  zamówienia,  zgodnie  z  wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena oferty

cena netto...........................................................................................................zł 
(słownie: ..............................................................................................................)
podatek VAT.......................................................................................................zł
cena brutto..........................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczam, że:

   Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: …………………….  
   Termin płatności:.......... 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
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie
wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia
umowy / wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego. 
Dokumenty
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
  Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Inne informacje wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………

 (data i czytelny podpis wykonawcy)



W z ó r  U m o w y  –  z a ł ą c z n i k  n r  3

W dniu ………………………………………………… r. w Chorzelowie  pomiędzy
Samorządowym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Chorzelowie zwanym w tekście umowy
Zamawiającym reprezentowanym przez:
Panią   Dorotę Jędrychowską Kieraś  -  Dyrektor SOKiS

Przy kontrasygnacie 

Głównej Księgowej - Pani Beaty Kosoń

A

………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą reprezentowanym przez :

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego. wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym przeprowadzonym w dniu……………………. na : ,, Remont wnętrza oraz
zmiana kolorystyki budynku Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z
siedzibą w Chorzelowie  ”
została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie ,, Remont wnętrza oraz
zmiana kolorystyki budynku Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z
siedzibą w Chorzelowie  ”

2. Szczegółowy zakres robót precyzuje przedmiar robót i kosztorys ofertowy który jest integralną
częścią umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz
obowiązującymi normami i przepisami. 

4. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie : …………………………………



5. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ………………………………….

§ 2.

1.Przedmiot umowy określony  w  § 1 zostanie wykonany i odebrany w terminie do  
30 listopada 2009 roku 

2.Strony dopuszczają zmianę terminu o której mowa w ust 1 w następujących wypadkach:
a) w przypadku wystąpienia siły wyższej o której mowa w § 11.ust. 2 uniemożliwiającej
realizację przedmiotu umowy . W takim przypadku przesunięcie terminu może nastąpić 
o okres w jakim wykonywanie przedmiotu umowy było niemożliwe ze względu na działanie siły
wyższej 
b) w przypadku wystapienia robót dodatkowych od których wykonania uzależnione jest
wykonanie zamówienia podstawowego .W takim przypadku termin wykonania zamówienia
podstawowego może być przesunięty o czas niezbędny na zlecenie  i wykonanie zamówienia
dodatkowego

§ 3.

1. Do obowiązków Zamawiającego należy :
1.1 Dokonanie odbioru końcowego, zgodnie z postanowieniami § 5.
1.2 Dokonanie zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniem § 4.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
2.1 Terminowe wykonanie robót.
2.2 Zgłoszenie wykonanego przedmiotu umowy do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w
czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, zgodnie z § 5.
                                                        

§ 4.

Za wykonany przedmiot umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości netto 
……………………………………………………………………………………………. zł 
( słownie :………………………………………………………………………………. zł ).
Kwota brutto tj.  łącznie z podatkiem VAT …………………………………………………..zł
( słownie : ……………………………………………………………………………………… zł )
Podatek VAT w wysokości …………………….tj……………………………………………….

§ 5.

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.



2. Za datę zakończenia przedmiotu umowy, uważa się datę zakończenia przez komisję odbioru
czynności odbioru (data podpisania protokołu odbioru końcowego). 
2.1. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia: 
a/ jeżeli wady nadają się do usunięcia -może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
b/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 
-jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może
żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, 
-jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 
2.2 Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru. 
2.3 Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem -aż do czasu usunięcia tych wad. 

§ 6.

1. Zapłata za wykonany przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową .
2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego .
3.Należność wynikająca z faktury końcowej płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy w
terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego
4. Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu.

§ 7.

1. Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto należnego za wykonanie zamówienia podlegającego odbiorowi za każdy dzień
opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i
rękojmii  w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 za każdy dzień
opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4.
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto należnego za wykonanie zamówienia podlegającemu odbiorowi za każdy dzień
opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4.
2. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.



§ 8.

1.Strony ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne
przedmiotu umowy wygasają po upływie  36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu
umowy. 

2.Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 39 miesięcy od daty odbioru końcowego
przedmiotu umowy 

3.Zamawiający zastrzega możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w
okresie  trwania gwarancji.

4.W razie wystąpienia wad lub usterek, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po
ich ujawnieniu, wyznaczając termin ich usunięcia.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

6.W razie nie usunięcia wad i usterek w terminie, o którym mowa w ust.4, Zamawiający usunie
usterki na koszt  Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi.

§ 9.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:
1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od
umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach,
2) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
3) Wykonawca z przyczyn za które ponosi on odpowiedzialność przekroczył umowny termin
wykonania umowy o 30 dni,
4) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób różny od opisanego w
umowie ,
5) Wystąpi okoliczność uniemożliwiająca uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu na podstawie opracowanych przez Wykonawcę materiałów
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli Zamawiający:
1) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania
protokołu odbioru,
2) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
                                                                 

         § 11



1.Wykonawca nie jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego w  związku z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy tylko w takim
zakresie, w jakim  niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej
o której mowa niżej ust 2 
2. Siła wyższa jest to zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od
Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub
całości zobowiązań  wynikających z niniejszej umowy , których Zamawiający lub Wykonawca
nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać
poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków
zobowiązaniowych. 

§ 10

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa budowlanego,
Kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych 
2. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego 

ZAMAWIAJACY :                      WYKONAWCA:

Załącznik nr 2 
Przedmiar robót 
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Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
I ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĄTRZ BUDYNKU
1 KNR 404/102/2

Rozebranie murów z cegły powyżej terenu
Pom.6,7,8: (3,1+1,5+1,5+2,6)*0,15*4,15 = 5,41575

1,3*4,15*0,3 = 1,6185
2,2*0,2*0,4 = 0,176
2,2*4,15*0,3 = 2,739

9,94925 ~9,949 m3
2 KNR 401/330/7

Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły
1,5*0,8 = 1,2
2,0*1,5*2 = 6,0

7,2 ~7,200 m2
3 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2
Pom.nr 1,nr2 1,3*2,2*3 = 8,58
Pom.nr2 1,9*2,05*5 = 19,475
Pom.nr3 1,8*1,75*2 = 6,3
Pom.nr4 1,3*2,2+1,8*1,75 = 6,01

40,365 ~40,365 m2
4 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2
Pom nr2 2 = 2,0
Pom.nr3 2 = 2,0
Pom.6,7,8 4 = 4,0
Pom.9,10,11 2 = 2,0
Pom.nr13 3 = 3,0
Pom.nr15 1 = 1,0
Pom.nr18,19,20,21,22,23,24 8 = 8,0
Poddasze 5 = 5,0
Klatka schodowa 1 = 1,0
Piwnica 3+1 = 4,0
Pom.4 1 = 1,0

33,0 ~33,000 szt
5 KNR 404/501/6

Rozebranie posadzek z deszczułek, mocowanych na lepik,
Pom.nr1 4,20 = 4,2
Pom.nr2 141,7 = 141,7
Pom.nr3 28,8 = 28,8
Pom.nr4 31,2 = 31,2
Pom.nr13 8,03 = 8,03

213,93 ~213,930 m2
6 KNR 404/504/3

Analogia Skucie  płytek ceramicznych ze ścian
Pom.6,7,8 (1,2+3,0+2,8+1,5*2)*2,0+6,0*2,0 = 32,0

32,0 ~32,000 m2
7 KNR 404/504/3

Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych
Pom.6,7,8 8,2+6,9+8,6 = 23,7
Pom.9,10,11 4,1+3,9+6,2 = 14,2
Klatka schodowa 1,5*2,3+1,8*2,3+3,0*1,1*2+4,0*2,2 = 22,99

60,89 ~60,890 m2
8 KNR 404/504/7

Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek
Pom.nr15 23,06 = 23,06

23,06 ~23,060 m2
9 KNR 404/404/5

Analogia - Demontaż boazerii ze ścian
pom.nr1 (1,6*2+2,6*2-1,3*2)*1,35 = 7,83
Pom.nr2 ((8,1+13,4+4,35)*2-2,0-1,3*2-0,9)*1,35 = 62,37
Pom.3 (6,0*2+4,8*2-0,9*2)*1,40 = 27,72
Pom.4 (6,0*2+5,2*2-0,9*2-1,3)*1,35 = 26,055
Pom.11 (5,6*2+2,0*2-2,0)*1,35 = 17,82
Pom.nr13 (1,6*2+5,4*2-0,9*4)*1,45 = 15,08
Pom.nr14 (4,3*2+5,4*2-0,8*2)*1,35 = 24,03
Pom.nr15 (4,8*2+6,0*2)*1,35 = 29,16

210,065 ~210,065 m2
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10 Demontaż balustrady schodowej

1,2+4,0*2+3,5*2+0,2*4 = 17,0
17,0 ~17,000 mb

11 Demontaż kasetonów sufitowych
Pom.nr3 28,8 = 28,8
Pom.nr4 31,2 = 31,2

60,0 ~60,000 m2
12 KNR 404/1101/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) samochodem 
ciężarowym skrzyniowym

213*0,022+32*0,02+60*0,02+23*0,05+210* 
0,01+5+7,2*0,25 = 16,576

16,576 ~16,576 m3
13 KNR 404/1101/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 1·km)) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym 16,576 4,00 m3

II ROBOTY REMONTOWE WEWNĄTRZ BUDYNKU
14 KNR 19/1023/5 (1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0·m2, osadzanie na 
kotwach

0,6*0,9*2 = 1,08
0,87*0,52*3 = 1,3572

2,4372 ~2,437 m2
15 KNR 19/1023/10 (1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5·m2, osadzanie na kotwach
Pom.nr2 1,9*2,2*5 = 20,9
Pom.nr3 1,8*1,75*2 = 6,3
Pom.nr4 1,8*1,75 = 3,15
Poddasze 1,5*1,2*3+1,2*1,2*2 = 8,28

38,63 ~38,630 m2
16 KNR 19/1024/8 (2)

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi
Pom.nr1,nr2 1,3*2,05*2 = 5,33
Pom.8 1,3*2,2 = 2,86

8,19 ~8,190 m2
17 KNR 19/1024/9 (1)

Drzwi aluminiowe, wahadłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi
2,0*2,2 = 4,4

4,4 ~4,400 m2
18 KNNR 2/1103/1

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne wraz z ościeżnicą
Pom. 2 0,9*2,05*2 = 3,69
Pom.nr3 0,9*2,05 = 1,845
Pom.6,7,8,9,10 0,9*2,05*5 = 9,225
Pom.nr13 0,9*2,0*4 = 7,2
Pom.nr15 0,9*2,0 = 1,8
Pom.nr18,19,20,21,22,23,24 0,9*2,0*7 = 12,6
Poddasze 0,9*2,0 = 1,8
Klatka schodowa 0,9*2,0 = 1,8
Piwnica 0,8*2,0 = 1,6
Pom.4 0,9*2,0+1,35*2,05 = 4,5675

46,1275 ~46,128 m2
19 KNNR 2/1104/4

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne  wraz z ościeżnicą - przesuwne
Drzwi przesuwne 1,0*2,1 = 2,1

2,1 ~2,100 m2
20 KNR 202/129/1

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1·m -granit stntetczny
2+3 = 5,0

5,0 ~5,000 szt
21 KNR 202/129/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m - granit syntetyczny
Pom.nr2 5 = 5,0
Pom.nr3 2 = 2,0
Pom.nr4 1 = 1,0
Poddasze 5 = 5,0

13,0 ~13,000 szt
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22 KNR 14/2010/3 (2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki 
jednowarstwowe, typ 100-101
Pom.9,10,11 (4,5+2,5+2,00*4,15)-0,9+2,0*4 = 22,4
Poddasze (3,0*2+14)*2,6-0,9*2,0*2 = 48,4

70,8 ~70,800 m2
23 ORGB 202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 
60·cm
Pom.nr2 13,4*8,1 = 108,54

108,54 ~108,540 m2
24 KNR 202/613/6

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho gr. 20 cm
(3,0*2+2,5)*13,9 = 118,15

118,15 ~118,150 m2
25 KNR 202/607/1

Analogia -Izolacja paroszczelna z folii 118,150 m2
26 KNR 14/2012/3

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny 
podwieszany
Pom.nr13 8,03 = 8,03
Poddasze 118,15 = 118,15

126,18 ~126,180 m2
27 KNR 401/304/1 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami
Pom.nr1,nr2 0,15*1,3*0,4*2 = 0,156
Pom.nr9 0,9*0,9*0,4*2 = 0,648
Pom.nr18 0,9*0,6*0,12 = 0,0648

0,8688 ~0,869 m3
28 KNR 401/711/6

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa, do 5·m2 (w 1 miejscu)
Pom.nr1,nr2 (0,15*1,3*2+0,15*2,0*2)*2 = 1,98
Pom.nr18 0,9*0,6*2 = 1,08
wnęki na grzejniki 1,5*0,8+0,25*(1,5*2+0,8*2) = 2,35
wnęki na grzejniki 2,0*1,5*2+0,25*2*(2,0*2+1,5*2) = 9,5

14,91 ~14,910 m2
29 KNR 401/1202/8

Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi do 5·m2
Pom.Nr1 4,2+(1,6*2+2,6*2-1,3*2)*2,6 = 19,28

19,28 ~19,280 m2
30 KNR 401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2
Pom.nr2 ((8,1+13,4+4,35)*2)*4,15-(1,3*2,05*2+0,9* 

2,05*2+1,9*2,2*4+2,0*2,2) = 184,415
Pom.nr3 (6,0*2+4,8*2)*3,25-1,8*1,75-0,8*2,05+28,80 = 94,21
Pom.nr4 (6,0*2+5,2*2)*3,25-1,8*1,75-1,3+2,05+31,2 = 101,6
Pom.6,7,8 (10*2+3,0+2,5+1,8*2)*4,15-1,5*0,9-1,3*2,2- 

2,0*2,5-32,0+8,2+6,9+8,6 = 103,255
Pom.nr13 (1,6*2+5,4*2)*2,6-0,9*2,0 = 34,6
Pom.nr14 (4,3*2+5,4*2-0,8*2)*2,6-0,9*2,0+22,6 = 67,08
Pom.nr15 (4,8*2+6,0*2)*2,6-1,8*1,75*2+23,06 = 72,92
Pom.nr24 (6,45*2+8,1*2+0,4*4)*2,6-1,5*1,5*4+51,70 = 122,52
Klatka schodowa (2,4*2+5,7*2)*8,0+2,4*5,7*2+3,5*2,6-0,9*2,0 = 164,26

944,86 ~944,860 m2
31 KNR 202/815/3

Gładź gipsowa na ścianach , 1-warstwowa
Pom.nr2 ((8,1+13,4+4,35)*2)*4,15-(1,3*2,05*2+0,9* 

2,05*2+1,9*2,2*4+2,0*2,2) = 184,415
184,415 ~184,415 m2



Remont GOKiS Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12960)
strona nr:   4

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
32 KNR 202/815/4

Gładź gipsowa na ścianach , 2-warstwowa
Pom.Nr1 (1,6*2+2,6*2-1,3*2)*2,6 = 15,08
Pom.nr3 (6,0*2+4,8*2)*3,25-1,8*1,75-0,8*2,05 = 65,41
Pom.nr4 (6,0*2+5,2*2)*3,25-1,8*1,75-1,3+2,05 = 70,4
Pom.6,7,8 (10*2+3,0+2,5+1,8*2)*4,15-1,5*0,9-1,3*2,2- 

2,0*2,5 = 111,555
Pom.9,10,11 (4,1*4+2,5*4+3,0*2+2,2)*2,25 = 77,85
Pom.nr13 (1,6*2+5,4*2)*2,6-0,9*2,0 = 34,6
Pom.nr14 (4,3*2+5,4*2-0,8*2)*2,6-0,9*2,0 = 44,48
Pom.nr15 (4,8*2+6,0*2)*2,6-1,8*1,75*2 = 49,86
Pom.nr24 (6,45*2+8,1*2+0,4*4)*2,6-1,5*1,5*4 = 70,82
Pom.nr18 0,9*0,6*2 = 1,08
Poddasze (0,7*11,0+0,5*6,0*3,0*2)+(3,0*4+14)*2,6-0,9* 

2,0*2 = 89,7
Klatka schodowa (2,4*2+5,7*2)*8,0+3,5*2,6-0,9*2,0 = 136,9

767,735 ~767,735 m2
33 KNR 202/815/6

Gładź gipsowa na sufitach , 2-warstwowa
Pom.Nr1 4,2 = 4,2
Pom.nr3 28,80 = 28,8
Pom.nr4 31,2 = 31,2
Pom.6,7,8 8,2+6,9+8,6 = 23,7
Pom.9,10,11 4,1+3,9+6,2 = 14,2
Pom.nr14 22,6 = 22,6
Pom.nr15 23,06 = 23,06
Pom.nr24 51,70 = 51,7
Poddasze 118,15 = 118,15
Klatka schodowa 2,4*5,7*2 = 27,36

344,97 ~344,970 m2
34 ORGB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
Pom.Nr1 (1,6*2+2,6*2-1,3*2)*2,6 = 15,08
Pom.nr3 (6,0*2+4,8*2)*3,25-1,8*1,75-0,8*2,05 = 65,41
Pom.nr4 (6,0*2+5,2*2)*3,25-1,8*1,75-1,3+2,05 = 70,4
Pom.6,7,8 (10*2+3,0+2,5+1,8*2)*4,15-1,5*0,9-1,3*2,2- 

2,0*2,5 = 111,555
Pom.9,10,11 (4,1*4+2,5*4+3,0*2+2,2)*2,25 = 77,85
Pom.nr13 (1,6*2+5,4*2)*2,6-0,9*2,0 = 34,6
Pom.nr14 (4,3*2+5,4*2-0,8*2)*2,6-0,9*2,0 = 44,48
Pom.nr15 (4,8*2+6,0*2)*2,6-1,8*1,75*2 = 49,86
Pom.nr24 (6,45*2+8,1*2+0,4*4)*2,6-1,5*1,5*4 = 70,82
Pom.nr18 0,9*0,6*2 = 1,08
Poddasze (0,7*11,0+0,5*6,0*3,0*2)+(3,0*4+14)*2,6-0,9* 

2,0*2 = 89,7
Klatka schodowa (2,4*2+5,7*2)*8,0+3,5*2,6-0,9*2,0 = 136,9
Pom.nr2 ((8,1+13,4+4,35)*2)*4,15-(1,3*2,05*2+0,9* 

2,05*2+1,9*2,2*4+2,0*2,2) = 184,415
952,15 ~952,150 m2

35 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
Pom.Nr1 4,2 = 4,2
Pom.nr3 28,80 = 28,8
Pom.nr4 31,2 = 31,2
Pom.6,7,8 8,2+6,9+8,6 = 23,7
Pom.9,10,11 4,1+3,9+6,2 = 14,2
Pom.nr14 22,6 = 22,6
Pom.nr15 23,06 = 23,06
Pom.nr24 51,70 = 51,7
Poddasze 118,15 = 118,15
Klatka schodowa 2,4*5,7*2 = 27,36

344,97 ~344,970 m2
36 KNR 202/829/6

Licowanie ścian płytkami na klej, metoda zwykła
Pom.9,10,11 (4,1*4+2,5*4+3,0*2+2,2)*2,0-0,9*2,05*6 = 58,13

58,13 ~58,130 m2
37 KNR 202/1514/1 (2)

Tapetowanie ścian, (na gotowym podłożu) tapetą gładką lub tłoczoną
Pom.nr2 ((8,1+13,4+4,35)*2)*4,15-(1,3*0,5*2+0,9*0,5* 

2+1,9*2,2*4+2,0*0,7) = 194,235
minus tapeta natyskowa do wysokości 1,5 -(8,1*2+18,0*2)*1,5-(2,0+1,3*2+0,9)*1,5 = -86,55

107,685 ~107,685 m2
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38 KNR 202/1505/1

Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
Pom.2 nad sceną 8,1*4,35 = 35,235
Pom.Nr1 (1,6*2+2,6*2-1,3*2)*2,6 = 15,08
Pom.nr3 (6,0*2+4,8*2)*3,25-1,8*1,75-0,8*2,05 = 65,41
Pom.nr4 (6,0*2+5,2*2)*3,25-1,8*1,75-1,3+2,05 = 70,4
Pom.6,7,8 pomniejszone o tapetę natryskową (10*2+3,0+2,5+1,8*2)*4,15-1,5*0,9-1,3*2,2-2,0* 

2,5-((2,3*2+10*2+1,56*2)*1,5-(1,3+0,9*2-2,0)* 
1,5) = 71,625

Pom.9,10,11 (4,1*4+2,5*4+3,0*2+2,2)*2,25 = 77,85
Pom.nr13 (1,6*2+5,4*2)*2,6-0,9*2,0 = 34,6
Pom.nr14 (4,3*2+5,4*2-0,8*2)*2,6-0,9*2,0 = 44,48
Pom.nr15 (4,8*2+6,0*2)*2,6-1,8*1,75*2 = 49,86
Pom.nr24 (6,45*2+8,1*2+0,4*4)*2,6-1,5*1,5*4 = 70,82
Pom.nr18 0,9*0,6*2 = 1,08
Poddasze (0,7*11,0+0,5*6,0*3,0*2)+(3,0*4+14)*2,6-0,9* 

2,0*2 = 89,7
Klatka schodowa pomniejszona o tapetę 
natryskową

(2,4*2+5,7*2)*8,0+3,5*2,6-0,9*2,0-(2,3*2+5,7* 
2)*1,5*3 = 64,9

Pom.Nr1 4,2 = 4,2
Pom.nr3 28,80 = 28,8
Pom.nr4 31,2 = 31,2
Pom.6,7,8 8,2+6,9+8,6 = 23,7
Pom.9,10,11 4,1+3,9+6,2 = 14,2
Pom.nr14 22,6 = 22,6
Pom.nr15 23,06 = 23,06
Pom.nr24 51,70 = 51,7
Poddasze 118,15 = 118,15
Klatka schodowa 2,4*5,7*3 = 41,04

1 049,69 ~1 049,690 m2
39 Wykonanie tapety natryskowej

Klatka schodowa do wysokości 1,5m (2,3*2+5,7*2)*1,5*3-(0*9*3+1,3)*1,5 = 70,05
pom. 2 do wyskości 1,5m (8,1*2+18,0*2)*1,5-(2,0+1,3*2+0,9)*1,5 = 70,05
pom. 6,7,8 do wysokości 1,5m =

140,1 ~140,100 ???
40 ORGB 202/1130/1 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia do 8·m2,
Pom.nr1 4,2 = 4,2
Pom.nr3 28,8 = 28,8
Pom.nr4 31,2 = 31,2
Pom.6,7,8 8,2+6,9+8,6 = 23,7
Pom.9,10,11 4,1+3,9+6,2 = 14,2
Pom.nr13 8,03 = 8,03

110,13 ~110,130 m2
41 KNR 202/607/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
Poddasze 30,4+28,20 = 58,6

58,6 ~58,600 m2
42 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.4cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 
1·warstwa
Poddasze 30,4+28,20 = 58,6

58,6 ~58,600 m2
43 KNR 202/1102/2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko
Poddasze 30,4+28,20 = 58,6

58,6 ~58,600 m2
44 KNR 202/1102/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm
Poddasze 30,4+28,20 = 58,6

58,6 ~58,600 2,00 m2
45 KNR 202/1110/2

Podłoga z desek struganych grubości 32·mm -  SCENA
Pom.nr2 8,1*4,35 = 35,235

35,235 ~35,235 m2
46 ORGB 202/1135/1 (3)

Posadzki drewniane układane na klej, z deszczułek posadzkowych,
13,4*8,1 = 108,54

108,54 ~108,540 m2
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47 KNR 401/9907/2

Mechaniczne szlifowanie starych posadzek, posadzki z deszczułek, ponad 8·m2
Pom.nr14 22,6 = 22,6
Pom.nr24 51,70 = 51,7

74,3 ~74,300 m2
48 ORGB 202/1135/4 (3)

Posadzki drewniane układane na klej, lakierowanie posadzek, (lakier akrylowy)
108,54+74,30+35,235 = 218,075

218,075 ~218,075 m2
49 ORGB 202/1136/1 (1)

Posadzki z paneli podłogowych,
Poddasze 30,4+28,20 = 58,6

58,6 ~58,600 m2
50 ORGB 202/2806/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa 
kleju grubości 5·mm, płytki 30x30
Pom.nr1 4,2 = 4,2
Pom.nr3 28,8 = 28,8
Pom.nr4 31,2 = 31,2
Pom.6,7,8 8,2+6,9+8,6 = 23,7
Pom.9,10,11 4,1+3,9+6,2 = 14,2
Pom.nr13 8,03 = 8,03
Pom.nr15 23,06 = 23,06

133,19 ~133,190 m2
51 ORGB 202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30
Klatka schodowa 1,5*2,3+1,8*2,3+3,0*1,1*2+4,0*2,2 = 22,99

22,99 ~22,990 m2
52 ORGB 202/2809/4 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10·m2, płytki 
15x30, zaprawa "Atlas"
Pomnr1 1,6*2+2,6*2-1,3*2 = 5,8
Pom.nr3 6,0*2+4,*2-0,9*2 = 18,2
Pom.nr4 6,0*2+5,2*2-1,3-0,8*2 = 19,5
Pom.nr 6,7,8 2*10+2,8+1,6*2+2,4-0,9*3-2,0-1,3 = 22,4
Pom.nr13 1,6*2+5,4*2-0,9*4 = 10,4
Pom.nr15 6,0*2+4,8*2 = 21,6
Klatka schodowa 3,0*2+2,0*2+1,2*2+2,5*2+2,2 = 19,6

117,5 ~117,500 m
53 Dostawa i montaż balustrady ze stali nierdzewnej

1,2+4,0*2+3,5*2+0,2*4 = 17,0
17,0 ~17,000 mb

54 Dostawa i montaż luster ściennych 12 m2
55 Dostawa i montaż kutyn maskujących lustra ścienne 12 m2
56 Dostawa i montaż kurtyny scenowej o powierzchni 40 m2 wraz z belką aluminową 1 kpl
57 Dostawa i montaż słupów kratownicowych do świetlenia sceny 2 szt
58 Dostawa i montaż rampy pod oświetlenie nad sceną 1 kpl
59 Dostawa i montaż schodów drewnianych do piwnicy 1 kpl
III ELEWACJA
60 KNR 17/2608/1

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - cokół 23,5 m2
61 KNR 17/2609/6

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, 
przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 23,5 m2

62 KNR 17/929/1
Nałożenie na podłoże farby gruntującej , 1-a warstwa 23,5 m2

63 KNR 17/929/3 (2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej  z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 23,5 m2

64 KNR 17/926/1
Nałożenie na podłoże farby gruntującej , 1-a warstwa

160+217 = 377,0
377,0 ~377,000 m2

65 KNR 17/926/3 (2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku silikatowego "baranek:  na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 
3,5·mm, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, kolor 3120 160 m2

66 KNR 17/926/3 (2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku silikatowego "baranek:  na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 
3,5·mm, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, kolor 3140 271 m2
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67 KNR 202/1604/1 (1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe
377+23,5 = 400,5

400,5 ~401 m2
IV REMONT DACHU
68 ORGB 202/1134/2 (1)

Analogia - Przemycie blachy preparatem czyszcząco-odtłuszczającym
dach 344 = 344,0
obróbki 0,5*(4,5*4+18*3+14+2,0) = 44,0
rynny 0,4*(4,5*4+18*3+14+2,0) = 35,2
parapety 0,3*(1,8*6+1,5*12+1,2*4+1,0*6) = 11,88

435,08 ~435,08 m2
69 KNR 202/1510/8 (1)

Malowanie 1-krotne farbą podkładową powierzchni pełnych dachu
R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000

344 = 344,0
344,0 ~344,00 m2

70 KNR 202/1510/8 (1)
Malowanie 1-krotne farbą nawierzchniową powierzchni pełnych dachu
R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000 344 2,00 m2

71 KNR 202/1510/8 (1)
Malowanie 1-krotne farbą podkładową rynien i obróbek blacharskich
R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000
obróbki 0,5*(4,5*4+18*3+14+2,0) = 44,0
rynny 0,4*(4,5*4+18*3+14+2,0) = 35,2
parapety 0,3*(1,8*6+1,5*12+1,2*4+1,0*6) = 11,88

91,08 ~91,08 m2
72 KNR 202/1510/8 (1)

Malowanie 1-krotne farbą nawierzchniową rynien i obróbek blacharskich
R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000 91,08 2,00 m2

73 KNR 401/726/1 (2)
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, 
gazo- i pianobeton; do 1·m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)
przyjeto 10% powierzchni kominów 3,408 = 3,408

3,408 ~3,408 m2
74 KNR 202/1505/10

Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania -  kominy
(0,8+0,5)*2*1,8*2 = 9,36
(1,2+0,5)*2*1,4 = 4,76
(0,8+0,5)*2*1,0 = 2,6
(0,5+0,5)*2*1,8 = 3,6
(3,8+0,5)*2*1,6 = 13,76

34,08 ~34,080 m2
V CHODNIKI
75 KNR 404/301/2

Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 10 cm
117*0,1 = 11,7

11,7 ~11,700 m3
76 KNR 404/1101/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) samochodem 
ciężarowym skrzyniowym 11,7 m3

77 KNR 404/1101/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 1·km)) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym 11,7 m3

78 KNR 231/114/3
Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm

33+84 = 117,0
117,0 ~117,000 m2

79 KNR 231/114/4
Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 117 2,00 m2

80 KNR 231/407/5
Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

18,3*2+1,8*2+21,0*2+4,0*2 = 90,2
90,2 ~90,200 m

81 KNR 231/511/2 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 117 m2
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Kosztorys inwestorski

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilos ć Cena Warto ść jednostkowa

Robocizna Materiały Sprz ęt

Warto ść
całkowita

1 WLZ i tablice

1.001 KNRW 508/405/1 Monta Ŝ obudów tablic rozdzielczych, do 0,15·m2 - wył ącznik główny
1 szt

Robotnicy r-g 2.41 2.41
Obudowa blaszana na ścienna ON 
300x400 z drzwiczkami szt 1 1
Cement portlandzki zwykły "25" 
bez dodatków t 0.0033 0.0033
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0.002 0.002
Piasek do zapraw m3 0.016 0.016

1.002 KNRW 508/405/1 Monta Ŝ obudów tablic rozdzielczych, do 0,15·m2
1 szt

Robotnicy r-g 2.41 2.41
Rozdzielnica tablicowa 
izolacyjna wn ękowa, RW-1x12 szt 1 1
Rozdzielnica tablicowa 
izolacyjna na ścienna, 3-rz ędowa 
RN-3x12S szt 1 1
Rozdzielnica tablicowa 4-rz ędowa
wnękowa RBP-2 szt 1 1
Cement portlandzki zwykły "25" 
bez dodatków t 0.0033 0.0033
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0.002 0.002
Piasek do zapraw m3 0.016 0.016

1.003 KNRW 508/407/4 (1) Monta Ŝ osprz ętu modułowego w rozdzielnicach, rozł ącznik lub wył ącznik przeciwpo Ŝarowy, 3(4) 
biegunowy

1 szt

Robotnicy r-g 0.335 0.335
Rozł ącznik izolacyjny 
małogabarytowy FR531, 
3-biegunowy 380V 16-100A szt 1 1

1.004 KNRW 508/407/3 (2) Monta Ŝ osprz ętu modułowego w rozdzielnicach, rozł ącznik lub wył ącznik przeciwpo Ŝarowy, 1(2) 
biegunowy

34 szt

Robotnicy r-g 0.218 0.218
Wyłącznik nadpr ądowy 1-biegunowy
S301 B·10A szt 0.23529 0.23529
Wyłącznik nadpr ądowy 1-biegunowy
S301 B·16A szt 0.73529 0.73529
Wyłącznik nadpr ądowy 1-biegunowy
S191 B·10-20A szt 0.02941 0.02941

1.005 KNRW 508/407/2 Monta Ŝ osprz ętu modułowego w rozdzielnicach, wył ącznik nadpr ądowy, 3 biegunowy
2 szt

Robotnicy r-g 0.26 0.26
Wyłącznik nadpr ądowy 3-biegunowy
S193 B·10-20A szt 1 1

1.006 KNRW 508/407/4 (1) Monta Ŝ osprz ętu modułowego w rozdzielnicach, rozł ącznik lub wył ącznik przeciwpo Ŝarowy, 3(4) 
biegunowy

4 szt

Robotnicy r-g 0.335 0.335
Wyłącznik p/pora Ŝeniowy P 304 
25A/30 mA szt 1 1

1.007 KNRW 508/407/4 (1) Monta Ŝ osprz ętu modułowego w rozdzielnicach, rozł ącznik lub wył ącznik przeciwpo Ŝarowy, 3(4) 
biegunowy

1 szt

Robotnicy r-g 0.335 0.335
Ochronnik przepi ęciowy 
jednostopniowy 0039 32 szt 1 1

1.008 KNRW 508/408/3 Monta Ŝ elementów rozdzielnic (modułowych), szyna ł ączeniowa 3-biegunowa
8 szt

Robotnicy r-g 0.0577 0.0577
Szyna ł ączeniowa rozdzielnicy 
BJ3/16x12 szt 1 1

1.009 KNR 403/1001/29 Wykucie bruzd dla rur RIP36, RI S36, RL47 mechanicznie, podło Ŝe: cegła
8 m

Elektromonter grupa II r-g 0.38467 0.38467
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilos ć Cena Warto ść jednostkowa

Robocizna Materiały Sprz ęt

Warto ść
całkowita

1.010 KNNR 5/303/6 (2) Linie zasilaj ące prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, pr zewody kabelkowe do 30,0 mm2, 
rura do·50 mm, na cegle

8 m

Robotnicy r-g 0.774 0.774
Cement portlandzki zwykły "35" 
bez dodatków t 0.0001 0.0001
Przewód YDY Ŝo 450/750V 5x6,0·mm2 m 1 1
Puszka bakelitowa szczelna 
3-wylotowa szt 0.1632 0.1632
Rura elektroinstalacyjna PVC 
gładka sztywna RL47 m 1.01266 1.01266
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0.0001 0.0001
Materiały inne (Materiały) % 4

2 Instalacja o świetleniowa i siłowa

2.001 KNNR 5/404/1 (2) Wypusty o świetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodam i wtynkowymi w budynkach 
mieszkalnych, na wył ącznik, na cegle

9 szt

Robotnicy r-g 1.98 1.98
Łącznik klawiszowy n/t-w/t 10A, 
250V 1-biegunowy Łsz 523 szt 0.66667 0.66667
Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V 
bryzgoodporny 1-biegunowy WNT-1H szt 0.33333 0.33333
Odgał ęźniki 4-zaciskowe bez 
obudowy szt 0.92 0.92
Przewód YDYp 450/750V 3x1,5·mm2 m 7.08 7.08
Puszka Fi·55·mm ko ńcowa szt 1.02 1.02
Materiały inne (Materiały) % 4

2.002 KNNR 5/404/2 (2) Wypusty o świetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodam i wtynkowymi w budynkach 
mieszkalnych, na przeł ączni świecznikowy  na cegle

15 szt

Robotnicy r-g 2.19 2.19
Odgał ęźniki 4-zaciskowe bez 
obudowy szt 0.93333 0.93333
Przeł ącznik świecznikowy 6·A 
p.t. szt 0.93333 0.93333
Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V 
bryzgoodporny świecznikowy nf432 szt 0.06667 0.06667
Przewód YDYp 450/750V 3x1,5·mm2 m 6.1 6.1
Przewód YDYp 450/750V 4x1,5·mm2 m 2.6375 2.6375
Puszka z tworzywa sztucznego p/t
okr ągła ko ńcowa, PK-60 szt 1.02 1.02
Materiały inne (Materiały) % 4

2.003 KNNR 5/404/2 (2) Wypusty o świetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodam i wtynkowymi w budynkach 
mieszkalnych, na przeł ączni schodowy  na cegle

10 szt

Robotnicy r-g 2.19 2.19
Odgał ęźniki 4-zaciskowe bez 
obudowy szt 0.92 0.92
Przeł ącznik schodowy 6·A szt 1.02 1.02
Przewód YDYp 450/750V 4x1,5·mm2 m 8.125 8.125
Puszka z tworzywa sztucznego p/t
okr ągła ko ńcowa, PK-60 szt 1.02 1.02
Materiały inne (Materiały) % 4

2.004 KNNR 5/404/3 (2) Wypusty o świetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodam i wtynkowymi w budynkach 
mieszkalnych, na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z, na cegle

30 szt

Robotnicy r-g 2.02 2.02
Gniazda wtyczkowe szczelne 2P+Z 
16A szt 0.16667 0.16667
Gniazdo wtyczkowe p.t. 
izolacyjne 2x2P+Z, nf479, PT-4, 
dekoracyjne szt 0.83333 0.83333
Odgał ęźniki 4-zaciskowe bez 
obudowy szt 1.02 1.02
Przewód YDYp 450/750V 3x2,5·mm2 m 8.24 8.24
Puszka ko ńcowa Fi·55·mm szt 1.02 1.02
Materiały inne (Materiały) % 4

2.005 KNNR 5/502/1 (1) Monta Ŝ opraw o świetleniowych przykr ęcanych, Ŝarowych
16 kpl

Robotnicy r-g 0.47 0.47
Oprawy Ŝarowe do przykr ęcania 
CAMEA szt 0.4375 0.4375
Plafoniera 16.S.022 do 2 Ŝar. 
60W z kl. szt 0.5625 0.5625
śarówka głównego szeregu 220V 75
W szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 4
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2.006 KNNR 5/502/3 Monta Ŝ opraw o świetleniowych przykr ęcanych, świetlówkowych 2 x 36; 2 x 18; 4 x 18
52 kpl

Robotnicy r-g 0.74 0.74
Oprawy świetlówkowe SR, 4x18 W szt 0.63462 0.63462
Oprawy świetlówkowe SR, SRZ, 
2x18 W szt 0.11538 0.11538
Oprawy świetlówkowe SR, SRZ 
2x36W szt 0.15385 0.15385
Oprawy świetlówkowe SDS 2x36W szt 0.09615 0.09615
Świetlówka LF 36 W (lampa 
fluorescencyjna) szt 0.5 0.5
Świetlówka LF 18 W (lampa 
fluorescencyjna) szt 2.76923 2.76923
Zapłonniki do świetlówek typu 
ZTA i ZTE szt 2 2
Materiały inne (Materiały) % 4

2.007 KNNR 5/502/1 (1) Monta Ŝ opraw halogenowych z kompletem szyn
27 kpl

Robotnicy r-g 0.47 0.47
Oprawy halogenowe na ramie z 
kompletem szyn kpl 1 1
Materiały inne (Materiały) % 2.5

3 Roboty pomiarowo-kontrolne

3.001 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego  obwodu elektrycznego niskiego napi ęcia 1-fazowego
34 pomiar

Elektromonter grupa III r-g 0.65 0.65
Elektromonter grupa IV r-g 0.65 0.65

3.002 KNR 403/1202/2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego  obwodu elektrycznego niskiego napi ęcia 3-fazowego
5 pomiar

Elektromonter grupa III r-g 0.88 0.88
Elektromonter grupa IV r-g 0.88 0.88

3.003 KNR 1321/402/3 Badanie ochrony przeciwpo Ŝarowej wył ącznik przeciwpora Ŝeniowy ró Ŝnicy - z
4 szt

Elektromonter grupa III r-g 1.6 1.6
Elektromonter grupa IV r-g 2.37 2.37
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jedn. Ilos ć Cena Wartos ć

Elektromonter grupa II r-g 3.07736

Elektromonter grupa III r-g 32.9

Elektromonter grupa IV r-g 35.98

Robotnicy r-g 213.276

Razem (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń): 285.233

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału Jedn. Ilos ć Cena
wyj śc.

Wartos ć

Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków t 0.0066

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0.0008

Gniazda wtyczkowe szczelne 2P+Z 16A szt 5

Gniazdo wtyczkowe p.t. izolacyjne 2x2P+Z, nf479, PT -4, dekoracyjne szt 25

Łącznik klawiszowy n/t-w/t 10A, 250V 1-biegunowy Łsz 523 szt 6

Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny 1-biegu nowy WNT-1H szt 3

Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny świecznikowy nf432 szt 1

Obudowa blaszana na ścienna ON 300x400 z drzwiczkami szt 1

Ochronnik przepi ęciowy jednostopniowy 0039 32 szt 1

Odgał ęźniki 4-zaciskowe bez obudowy szt 62.08

Oprawy halogenowe na ramie z kompletem szyn kpl 27

Oprawy świetlówkowe SDS 2x36W szt 5

Oprawy świetlówkowe SR, 4x18 W szt 33

Oprawy świetlówkowe SR, SRZ, 2x18 W szt 6

Oprawy świetlówkowe SR, SRZ 2x36W szt 8

Oprawy Ŝarowe do przykr ęcania CAMEA szt 7

Piasek do zapraw m3 0.032

Plafoniera 16.S.022 do 2 Ŝar. 60W z kl. szt 9

Przeł ącznik schodowy 6·A szt 10.2

Przeł ącznik świecznikowy 6·A p.t. szt 14

Przewód YDYp 450/750V 3x1,5·mm2 m 155.22

Przewód YDYp 450/750V 3x2,5·mm2 m 247.2

Przewód YDYp 450/750V 4x1,5·mm2 m 120.813

Przewód YDY Ŝo 450/750V 5x6,0·mm2 m 8

Puszka bakelitowa szczelna 3-wylotowa szt 1.3056

Puszka Fi·55·mm ko ńcowa szt 9.18

Puszka ko ńcowa Fi·55·mm szt 30.6

Puszka z tworzywa sztucznego p/t okr ągła ko ńcowa, PK-60 szt 25.5

Rozdzielnica tablicowa 4-rz ędowa wn ękowa RBP-2 szt 1

Rozdzielnica tablicowa izolacyjna na ścienna, 3-rz ędowa RN-3x12S szt 1

Rozdzielnica tablicowa izolacyjna wn ękowa, RW-1x12 szt 1

Rozł ącznik izolacyjny małogabarytowy FR531, 3-biegunowy 380V 16-100A szt 1

Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL47 m 8.10127

Szyna ł ączeniowa rozdzielnicy BJ3/16x12 szt 8

Świetlówka LF 18 W (lampa fluorescencyjna) szt 144

Świetlówka LF 36 W (lampa fluorescencyjna) szt 26

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0.004

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0.0008

Wyłącznik nadpr ądowy 1-biegunowy S191 B·10-20A szt 1

Wyłącznik nadpr ądowy 1-biegunowy S301 B·10A szt 8

Wyłącznik nadpr ądowy 1-biegunowy S301 B·16A szt 25

Wyłącznik nadpr ądowy 3-biegunowy S193 B·10-20A szt 2

Wyłącznik p/pora Ŝeniowy P 304 25A/30 mA szt 4

Zapłonniki do świetlówek typu ZTA i ZTE szt 104

śarówka głównego szeregu 220V 75 W szt 16

Razem (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń):
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Kosztorys inwestorski

Rozdział 1

Opis pozycji
podstawy nakładów
wyliczenie ilo ści

robót

Jedn. Norma Ilos ć Cena Warto ść jednostkowa

Robocizna Materiały Sprz ęt

Warto ść
całkowita

1 Instalacja wodoci ągowa demonta Ŝ

1.001 KNR 402/114/1 Demonta Ŝ ruroci ągu stalowego ocynkowanego, í·15-20·mm
12 m

Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 0,08 0,08
Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08
Materiały inne 
(Robocizna) % 10

1.002 KNR 402/114/2 Demonta Ŝ ruroci ągu stalowego ocynkowanego, í·25-32·mm
7 m

Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 0,121 0,121
Robotnicy grupa I r-g 0,121 0,121
Materiały inne 
(Robocizna) % 11

1.003 KNR 402/132/1 Demonta Ŝ baterii umywalkowej i zmywakowej
3 szt

Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 0,77 0,77
Korek z obrze Ŝem z 
Ŝeliwa ci ągliwego 
ocynkowany T9, 
Fi·15·mm szt 2,2 2,2
Materiały inne 
(Materiały) % 4,4

1.004 KNR 402/133/1 Demonta Ŝ zaworu przelotowego, í·15-20·mm
3 szt

Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 0,286 0,286
Materiały inne 
(Robocizna) % 11

1.005 KNNR 8/113/1 (1) Wymiana podej ścia dopływowego, pod zawór czerpalny, hydrant i bat eri ę, Fi·15·mm
6 szt

Robotnicy r-g 0,704 0,704
Rura stalowa ze 
szwem gwintowana 
ocynkowana, (Dn·15) m 1,155 1,155
Łączniki z Ŝeliwa 
ci ągliwego 
ocynkowane Fi·15·mm szt 4,4 4,4
Materiały inne 
(Materiały) % 4,4

1.006 KNNR 8/128/4 Demonta Ŝ urz ądze ń do podgrzewania wody, terma elektryczna
3 szt

Robotnicy r-g 0,99 0,99
Materiały inne 
(Robocizna) % 11
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podstawy nakładów
wyliczenie ilo ści

robót

Jedn. Norma Ilos ć Cena Warto ść jednostkowa

Robocizna Materiały Sprz ęt

Warto ść
całkowita

2 Instalacja kanalizacyjna demonta Ŝ

2.001 KNR 402/230/7 Demonta Ŝ ruroci ągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, í·do 50·mm
3 m

Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 0,077 0,077
Robotnicy grupa I r-g 0,077 0,077
Materiały inne 
(Robocizna) % 11

2.002 KNR 402/230/4 Demonta Ŝ ruroci ągu Ŝeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, í·50-100·mm
6 m

Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 0,143 0,143
Robotnicy grupa I r-g 0,143 0,143
Materiały inne 
(Robocizna) % 11

2.003 KNR 402/234/14 Demonta Ŝ elementów uzbrojenia ruroci ągu: czyszczaki z PCW, í·do 160·mm
3 szt

Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 0,165 0,165
Robotnicy grupa I r-g 0,165 0,165
Materiały inne 
(Robocizna) % 11

2.004 KNR 402/233/6 Demonta Ŝ podej ścia odpływowego z rur PCW, í·50·mm
3 szt

Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 0,176 0,176
Robotnicy grupa I r-g 0,176 0,176
Materiały inne 
(Robocizna) % 11

2.005 KNR 402/233/8 Demonta Ŝ podej ścia odpływowego z rur PCW, í·110·mm
3 szt

Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 0,253 0,253
Robotnicy grupa I r-g 0,253 0,253
Materiały inne 
(Robocizna) % 11

2.006 KNR 401/208/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton Ŝwirowy, 
grubo ść do 30·cm

3 szt

Robotnicy grupa I r-g 1,573 1,573

2.007 KNR 402/235/6 Demonta Ŝ umywalki
3 kpl

Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 1,1 1,1
Korek z obrze Ŝem z 
Ŝeliwa ci ągliwego 
ocynkowany T9, 
Fi·32·mm szt 1,1 1,1
Materiały inne 
(Materiały) % 4,4
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Jedn. Norma Ilos ć Cena Warto ść jednostkowa

Robocizna Materiały Sprz ęt

Warto ść
całkowita

2.008 KNR 402/235/8 Demonta Ŝ ust ępu z misk ą fajansow ą

3 kpl

Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 3,784 3,784
Korek z obrze Ŝem z 
Ŝeliwa ci ągliwego 
ocynkowany T9, 
Fi·15·mm szt 1,1 1,1
Korek Ŝeliwny 
kanalizacyjny, 
Fi·100·mm szt 1,1 1,1
Sznur konopny 
smołowany kg 0,099 0,099
Materiały inne 
(Materiały) % 4,4

2.009 KNR 401/210/2 Wykucie bruzd, poziome lub pionow e, beton Ŝwirowy, przekrój do 0,040·m2
8 m

Robotnicy grupa I r-g 5,852 5,852
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Opis pozycji
podstawy nakładów
wyliczenie ilo ści

robót

Jedn. Norma Ilos ć Cena Warto ść jednostkowa

Robocizna Materiały Sprz ęt

Warto ść
całkowita

3 Instalacja c.o. demonta Ŝ

3.001 KNR 402/501/1 (1) Wymiana odcinka rury stalowej  o poł ączeniach spawanych, Dn·15-20·mm
3 miejsce

Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 0,286 0,286
Robotnicy grupa I r-g 0,286 0,286
Spawacze grupa II r-g 1,188 1,188
Rura stalowa ze 
szwem przewodowa 
czarna, 21,3 (Dn·15) m 1,155 1,155
Materiały inne 
(Materiały) % 5,5

3.002 KNR 402/521/2 Demonta Ŝ grzejnika stalowego płytowego C22/60/
3 kpl

Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 0,275 0,275
Robotnicy grupa I r-g 0,275 0,275
Materiały inne 
(Robocizna) % 11

3.003 KNR 402/521/2 Demonta Ŝ grzejnika stalowego płytowego 2-rz ędowego C22/90/110
1 kpl

Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 0,275 0,275
Robotnicy grupa I r-g 0,275 0,275
Materiały inne 
(Robocizna) % 11

3.004 KNR 402/521/2 Demonta Ŝ grzejnika stalowego płytowego C33
10 kpl

Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 0,275 0,275
Robotnicy grupa I r-g 0,275 0,275
Materiały inne 
(Robocizna) % 11

3.005 KNR 401/333/3 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubo ść ścian 1 1/2 cegły
1 szt

Cie śle grupa II r-g 0,187 0,187
Robotnicy grupa I r-g 0,55 0,55

3.006 KNR 401/333/1 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubo ść ścian 1/2 cegły
2 szt

Cie śle grupa II r-g 0,187 0,187
Robotnicy grupa I r-g 0,121 0,121
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4 Instalacja wodoci ągowa

4.001 KNNR 4/106/2 Ruroci ągi stalowe ocynkowane o poł ączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn·20·mm

7 m

Robotnicy r-g 0,3949 0,3949
Rura stalowa ze 
szwem gwintowana 
ocynkowana, (Dn·20) m 1,133 1,133
Łączniki z Ŝeliwa 
ci ągliwego 
ocynkowane Fi·20·mm szt 0,682 0,682
Uchwyty do rur 
Fi·20·mm szt 0,77 0,77
Materiały inne 
(Materiały) % 1,65

4.002 KNNR 4/106/1 Ruroci ągi stalowe ocynkowane o poł ączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn·15·mm

7 m

Robotnicy r-g 0,3421 0,3421
Rura stalowa ze 
szwem gwintowana 
ocynkowana, (Dn·15) m 1,133 1,133
Łączniki z Ŝeliwa 
ci ągliwego 
ocynkowane Fi·15·mm szt 0,594 0,594
Uchwyty do rur 
Fi·15·mm szt 0,77 0,77
Materiały inne 
(Materiały) % 1,65

4.003 KNNR 4/126/4 (1) Próba szczelno ści instalacji wodoci ągowych z rur Ŝeliwnych, stalowych i miedzianych,
w budynkach niemieszkalnych, ruroci ąg Fi·do 65·mm

14 m

Robotnicy r-g 0,088 0,088
Rura stalowa ze 
szwem gwintowana 
ocynkowana, (Dn·15) m 0,022 0,022
Zawór wodny 
przelotowy prosty 
mosi ęŜny M83 15 mm szt 0,0022 0,0022
Zawór zwrotny 
przelotowy c.o. 
M3003 mosi ęŜny, 
Fi·15·mm szt 0,0022 0,0022
Łączniki z Ŝeliwa 
ci ągliwego 
ocynkowane Fi·15·mm szt 0,0066 0,0066
Materiały inne 
(Materiały) % 1,65

4.004 KNNR 4/137/3 Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn·15·mm
2 szt

Robotnicy r-g 0,979 0,979
Bateria umywalkowa i
zlewozmywakowa 
stoj ąca mosi ęŜna 
chromowana 
1-uchwytowa, Fi·15 szt 1 1
Zawór wodny 
przelotowy k ątowy 
mosi ęŜny M89 15 mm szt 2 2
Materiały inne 
(Materiały) % 0,55

4.005 KNNR 4/137/3 Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn·15·mm dla niepełnosprawnych
1 szt

Robotnicy r-g 0,979 0,979
Bateria umywalkowa 
stoj ąca dn 15mm dla 
niepełnosprawnych szt 1 1
Zawór wodny 
przelotowy k ątowy 
mosi ęŜny M89 15 mm szt 2 2
Materiały inne 
(Materiały) % 0,55
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4.006 KNNR 4/135/1 Zawór czerpalny Dn·15·mm
3 szt

Robotnicy r-g 0,187 0,187
Zawór wodny 
czerpalny mosi ęŜny 
chromowany M1 15 mm szt 1,1 1,1
Materiały inne 
(Materiały) % 0,55

4.007 KNNR 4/115/1 Dodatki za podej ścia dopływowe, w ruroci ągach stalowych, do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o poł ączeniu sztywnym, Dn·15·mm

6 szt

Robotnicy r-g 0,286 0,286
Łączniki z Ŝeliwa 
ci ągliwego 
ocynkowane Fi·15·mm szt 4,4 4,4
Uchwyty do rur 
Fi·15·mm szt 1,1 1,1
Materiały inne 
(Materiały) % 1,65

4.008 KNNR 4/315/2 Podgrzewacz (terma) gazowy wody pr zepływowej
3 kpl

Robotnicy r-g 2,354 2,354
Podgrzewacz wody 
przepływowy 
elektryczny 6kW 
Vortex kpl 1 1
Łączniki z Ŝeliwa 
ci ągliwego 
ocynkowane Fi·15·mm szt 2 2
Materiały inne 
(Materiały) % 1,65

4.009 KNR 401/208/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton Ŝwirowy, 
grubo ść do 30·cm

1 szt

Robotnicy grupa I r-g 1,573 1,573

4.010 KNR 401/323/4 (1) Zamurowanie przebi ć, ściany grubo ści ponad 1 cegły
1 szt

Cie śle grupa II r-g 0,187 0,187
Murarze grupa II r-g 0,715 0,715
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,11
Cegła budowlana 
pełna 25x12x6.5·cm szt 4,4 4,4
Cement portlandzki 
zwykły "35" bez 
dodatków kg 2,189 2,189
Piasek do zapraw m3 0,011 0,011
Wapno suchogaszone 
(hydratyzowane) kg 1,221 1,221
Woda m3 0,0055 0,0055
Materiały inne 
(Materiały) % 1,65
Betoniarka 
wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,022 0,022

4.011 KNR 401/333/2 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubo ść ścian 1 cegły
3 szt

Cie śle grupa II r-g 0,187 0,187
Robotnicy grupa I r-g 0,253 0,253
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4.012 KNR 401/323/3 (1) Zamurowanie przebi ć, ściany grubo ści 1 cegły
3 szt

Cie śle grupa II r-g 0,187 0,187
Murarze grupa II r-g 0,429 0,429
Robotnicy grupa I r-g 0,077 0,077
Cegła budowlana 
pełna 25x12x6.5·cm szt 3,3 3,3
Cement portlandzki 
zwykły "35" bez 
dodatków kg 1,32 1,32
Piasek do zapraw m3 0,0066 0,0066
Wapno suchogaszone 
(hydratyzowane) kg 0,737 0,737
Woda m3 0,0033 0,0033
Materiały inne 
(Materiały) % 1,65
Betoniarka 
wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,011 0,011
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5 Instalacja kanalizacyjna

5.001 KNNR 4/203/3 Ruroci ągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewn ątrz budynków, na wcisk, 
Fi·110·mm

15 m

Robotnicy r-g 0,2827 0,2827
Rura PVC kanalizacji
wewnętrznej 
kielichowa typ P 
110/2,2 mm m 1,056 1,056
Kształtki PVC 
kanalizacji 
wewnętrznej 110 mm szt 0,572 0,572
Materiały inne 
(Materiały) % 1,65

5.002 KNNR 4/208/1 Ruroci ągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi·50·mm

7 m

Robotnicy r-g 0,1958 0,1958
Rura PVC kanalizacji
wewnętrznej 
kielichowa typ P 
50/1,8 mm m 1,144 1,144
Kształtki PVC 
kanalizacji 
wewnętrznej 50 mm szt 0,396 0,396
Rury PVC przepustowe
50·mm m 0,154 0,154
Uchwyty do rur PVC 
50·mm szt 1,1 1,1
Materiały inne 
(Materiały) % 1,65

5.003 KNNR 4/208/3 Ruroci ągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi·110·mm

3 m

Robotnicy r-g 0,297 0,297
Rura PVC kanalizacji
wewnętrznej 
kielichowa typ P 
110/2,2 mm m 1,023 1,023
Kształtki PVC 
kanalizacji 
wewnętrznej 110 mm szt 0,66 0,66
Rury PVC przepustowe
110·mm m 0,132 0,132
Uchwyty do rur PVC 
110·mm szt 0,88 0,88
Materiały inne 
(Materiały) % 1,65

5.004 KNNR 4/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o poł ączeniu wciskowym, Fi·110·mm
3 szt

Robotnicy r-g 0,418 0,418
Czyszczak 
kanalizacyjny PVC 
Fi·110·mm szt 1,1 1,1
Materiały inne 
(Materiały) % 1,1

5.005 KNNR 4/213/5 Rura wywiewna z PVC o poł ączeniu wciskowym, Fi·110·mm
2 szt

Robotnicy r-g 0,374 0,374
Rura wywiewna PVC 
110 mm szt 1,1 1,1
Materiały inne 
(Materiały) % 1,65
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5.006 KNNR 4/230/2 (1) Umywalka pojedyncza porcelanow a z syfonem gruszkowym
2 kpl

Robotnicy r-g 2,178 2,178
Umywalki porcelanowe szt 1 1
Wspornik do umywalki
porcelanowej szt 1 1
Syfony umywalkowe 
mosi ęŜne szt 1 1
Materiały inne 
(Materiały) % 1,1

5.007 KNNR 4/230/2 (1) Umywalka pojedyncza porcelanow a z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych
1 kpl

Robotnicy r-g 2,178 2,178
Umywalki porcelanowe
 dla 
niepełnosprawnych szt 1 1
Wspornik do umywalki
porcelanowej szt 1 1
Syfony umywalkowe 
mosi ęŜne szt 1 1
Materiały inne 
(Materiały) % 1,1

5.008 KNR 401/322/1 por ęcze umywalkowe dla niepełnosprawnych
2 szt

Cie śle grupa II r-g 0,187 0,187
Murarze grupa II r-g 0,528 0,528
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,11
Cement portlandzki 
zwykły "35" bez 
dodatków kg 0,946 0,946
Piasek do zapraw m3 0,0022 0,0022
Woda m3 0,0011 0,0011
Por ęcze ścienne 
stałe do wc dla 
niepełnosprawnych 
600 mm szt
Materiały inne 
(Materiały) % 1,65

5.009 KNNR 4/233/3 Ust ęp z płuczk ą, typu "kompakt"
2 kpl

Robotnicy r-g 4,026 4,026
Urz ądzenie sanitarne
porcelanowe 
"Kompakt" szt 1 1
Sedes z tworzywa 
sztucznego do misek 
ust ępowych "Kompakt" kpl 1 1
Materiały inne 
(Materiały) % 1,1

5.010 KNNR 4/233/3 Ust ęp z płuczk ą, dla niepełnosprawnych
1 kpl

Robotnicy r-g 4,026 4,026
Urz ądzenie sanitarne
porcelanowe dla 
niepełnosprawnych szt 1 1
Sedes z tworzywa 
sztucznego dla 
niepełnosprawnych szt 1 1
Materiały inne 
(Materiały) % 1,1
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5.011 KNR 401/322/1 por ęcze do wc dla niepełnosprawnych
2 szt

Cie śle grupa II r-g 0,187 0,187
Murarze grupa II r-g 0,528 0,528
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,11
Cement portlandzki 
zwykły "35" bez 
dodatków kg 0,946 0,946
Piasek do zapraw m3 0,0022 0,0022
Woda m3 0,0011 0,0011
Por ęcze ścienne 
stałe do wc dla 
niepełnosprawnych 
600 mm szt
Materiały inne 
(Materiały) % 1,65

5.012 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podej ść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm
3 szt

Robotnicy r-g 0,616 0,616
Kształtki PVC 
kanalizacji 
wewnętrznej 50 mm szt 3,3 3,3
Uchwyty do rur PVC 
50·mm szt 1,1 1,1
Materiały inne 
(Materiały) % 1,65

5.013 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podej ść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm
3 szt

Robotnicy r-g 1,408 1,408
Kształtki PVC 
kanalizacji 
wewnętrznej 110 mm szt 3,3 3,3
Uchwyty do rur PVC 
110·mm szt 1,1 1,1
Materiały inne 
(Materiały) % 1,65

5.014 KNR 401/333/2 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubo ść ścian 1 cegły
2 szt

Cie śle grupa II r-g 0,187 0,187
Robotnicy grupa I r-g 0,253 0,253

5.015 KNR 401/323/3 (1) Zamurowanie przebi ć, ściany grubo ści 1 cegły
2 szt

Cie śle grupa II r-g 0,187 0,187
Murarze grupa II r-g 0,429 0,429
Robotnicy grupa I r-g 0,077 0,077
Cegła budowlana 
pełna 25x12x6.5·cm szt 3,3 3,3
Cement portlandzki 
zwykły "35" bez 
dodatków kg 1,32 1,32
Piasek do zapraw m3 0,0066 0,0066
Wapno suchogaszone 
(hydratyzowane) kg 0,737 0,737
Woda m3 0,0033 0,0033
Materiały inne 
(Materiały) % 1,65
Betoniarka 
wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,011 0,011
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6 Instalacja c.o.

6.001 KNNR 4/405/2 Ruroci ągi miedziane o poł ączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi·12·mm
21 m

Robotnicy r-g 0,565 0,565
Rura miedziana 
12/1,0 mm m 1,04 1,04
Kształtki miedziane 
Fi·12·mm szt 0,68 0,68
Uchwyty stalowe z 
wkładk ą elastyczn ą 
do rur miedzianych szt 0,89 0,89
Materiały inne 
(Materiały) % 3

6.002 KNNR 4/405/3 Ruroci ągi miedziane o poł ączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi·15·mm
38 m

Robotnicy r-g 0,626 0,626
Rura miedziana 
15/1,0 mm m 1,04 1,04
Kształtki miedziane 
Fi·15·mm szt 0,71 0,71
Uchwyty stalowe z 
wkładk ą elastyczn ą 
do rur miedzianych szt 0,89 0,89
Materiały inne 
(Materiały) % 3

6.003 KNNR 4/405/4 Ruroci ągi miedziane o poł ączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi·18·mm
18 m

Robotnicy r-g 0,66 0,66
Rura miedziana 
18/1,0 mm m 1,04 1,04
Kształtki miedziane 
Fi·18·mm szt 0,77 0,77
Uchwyty stalowe z 
wkładk ą elastyczn ą 
do rur miedzianych szt 0,74 0,74
Materiały inne 
(Materiały) % 3

6.004 KNR 407/310/1 Płukanie instalacji c.o.
75 m

Robotnicy r-g 0,09 0,09

6.005 KNNR 4/406/2 (2) Próby szczelno ści instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach n iemieszkalnych, 
rura miedziana

75 m

Robotnicy r-g 0,102 0,102
Rura miedziana 
15/1,0 mm m 0,02 0,02
Zawór wodny 
przelotowy prosty 
mosi ęŜny M83 15 mm szt 0,002 0,002
Zawór zwrotny 
przelotowy c.o. 
M3003 mosi ęŜny, 
Fi·15·mm szt 0,002 0,002
Zł ączka zaciskowa 
gwintowana mosi ęŜna,
do rur miedzianych, 
Fi·15·mm szt 0,006 0,006
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5
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6.006 KNR 216/501/1 Izolacje zimnochronne, Izolacje o tulinami Thermaflex, ruroci ągi, 1 warstwa izolacji, 
grubo ść 30·mm, ruroci ąg Fi·12-22·mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

75 m2

Izolarze grupa III r-g 0,209 0,1996
Izolarze grupa II r-g 1,067 1,01899
Robotnicy grupa I r-g 1,397 1,33414
Otulina Thermaflex 
FRZ, grubo ść 30 mm m 4,235 4,235
Taśma Thermatape FR 
3x50 mm m 0,088 0,088
Klej Thermaflex 474 
A/C dm3
Klipsy monta Ŝowe 
Thermaclips szt

6.007 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wyso kość 600-900·mm, długo ść do 1600·mm - zmiana 
usytuowania

4 szt

Robotnicy r-g 2,112 2,112
Zawieszenia do 
grzejników płytowych kpl 1 1
Materiały inne 
(Materiały) % 1,1

6.008 KNNR 4/418/11 Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wys oko ść 600-900·mm, długo ść do 1600·mm - zmiana 
usytuowania

11 szt

Robotnicy r-g 2,51 2,51
Zawieszenia do 
grzejników płytowych kpl 1 1
Materiały inne 
(Materiały) % 1

6.009 KNNR 4/418/9 Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wyso kość 300-500·mm, długo ść do 1600·mm
1 szt

Robotnicy r-g 1,78 1,78
Grzejnik Purmo 
C33/50/120 szt 1 1
Zawieszenia do 
grzejników płytowych kpl 1 1
Materiały inne 
(Materiały) % 1

6.010 KNNR 4/418/9 Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wyso kość 300-500·mm, długo ść do 1600·mm
1 szt

Robotnicy r-g 1,78 1,78
Grzejnik stalowy 
Purmo C33/50/100 szt 1 1
Zawieszenia do 
grzejników płytowych kpl 1 1
Materiały inne 
(Materiały) % 1

6.011 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wyso kość 600-900·mm, długo ść do 1600·mm
1 szt

Robotnicy r-g 2,112 2,112
Grzejnik stalowy 
Purmo 22/60/70 szt 1 1
Zawieszenia do 
grzejników płytowych kpl 1 1
Materiały inne 
(Materiały) % 1,1

6.012 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm
3 szt

Robotnicy r-g 0,27 0,27
Zawór grzejnikowy 
M3173 15 mm z r ęczn ą
regulacj ą pojedyncz ą
prosty mosi ęŜny szt 1 1
Materiały inne 
(Materiały) % 0,5
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6.013 KNR 401/208/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton Ŝwirowy, 
grubo ść do 30·cm

1 szt

Robotnicy grupa I r-g 1,43 1,43

6.014 KNR 401/323/5 (1) Zamurowanie przebi ć, stropy ceramiczne
1 szt

Cie śle grupa II r-g 0,17 0,17
Murarze grupa II r-g 0,88 0,88
Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,1
Cegła budowlana 
pełna 25x12x6.5·cm szt 4 4
Cement portlandzki 
zwykły "35" bez 
dodatków kg 1,99 1,99
Piasek do zapraw m3 0,01 0,01
Wapno suchogaszone 
(hydratyzowane) kg 1,11 1,11
Woda m3 0,005 0,005
Betoniarka 
wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,02 0,02
Wyci ąg jednomasztowy
z nap ędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,04 0,04
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5

6.015 KNR 401/334/1 Przebicie otworów w ścianach z cegieł dla ści ągów stalowych, zaprawa wapienna, grubo ść 
ścian 1 cegły

3 szt

Cie śle grupa II r-g 0,187 0,187
Robotnicy grupa I r-g 0,165 0,165

6.016 KNR 401/323/3 (1) Zamurowanie przebi ć, ściany grubo ści 1 cegły
3 szt

Cie śle grupa II r-g 0,187 0,187
Murarze grupa II r-g 0,429 0,429
Robotnicy grupa I r-g 0,077 0,077
Cegła budowlana 
pełna 25x12x6.5·cm szt 3,3 3,3
Cement portlandzki 
zwykły "35" bez 
dodatków kg 1,32 1,32
Piasek do zapraw m3 0,0066 0,0066
Wapno suchogaszone 
(hydratyzowane) kg 0,737 0,737
Woda m3 0,0033 0,0033
Materiały inne 
(Materiały) % 1,65
Betoniarka 
wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,011 0,011

6.017 KNNR 4/412/6 Zawór odpowietrzaj ący automatyczny, Fi·15·mm
2 szt

Robotnicy r-g 0,341 0,341
Zawór 
odpowietrzaj ący 
automatyczny do 
instalacji c.o. 
mosi ęŜny JFA-4711 15
mm szt 1,1 1,1
Zł ączka nakr ętna 
równoprzelotowa z 
Ŝeliwa ci ągliwego 
czarna M2, Fi·15·mm szt 1,1 1,1
Materiały inne 
(Materiały) % 0,55
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Opis pozycji
podstawy nakładów
wyliczenie ilo ści

robót

Jedn. Norma Ilos ć Cena Warto ść jednostkowa

Robocizna Materiały Sprz ęt

Warto ść
całkowita

6.018 KNNR 4/412/1 Zawór przył ączny do grzejnika, Dn·15·mm
3 szt

Robotnicy r-g 0,297 0,297
Zawór grzejnikowy 
M3173 15 mm z r ęczn ą
regulacj ą pojedyncz ą
prosty mosi ęŜny szt 1,1 1,1
Materiały inne 
(Materiały) % 0,55

6.019 KNNR 4/411/2 (1) Zawór przelotowy prosty c.o. M 3007 mosi ęŜny, Fi·20·mm
2 szt

Robotnicy r-g 0,396 0,396
Zawór przelotowy 
prosty c.o. M3007 
mosi ęŜny, Fi·20·mm szt 1,1 1,1
Materiały inne 
(Materiały) % 0,55
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Opis pozycji
podstawy nakładów
wyliczenie ilo ści

robót

Jedn. Norma Ilos ć Cena Warto ść jednostkowa

Robocizna Materiały Sprz ęt

Warto ść
całkowita

7 Klimatyzacja

7.001 KNR 215/424/1 Klimatyzatory jednostki wewn ętrzne
2 szt

Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 2,42 2,42
Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych III r-g 2,42 2,42
Robotnicy grupa I r-g 3,036 3,036
Łączniki z Ŝeliwa 
ci ągliwego czarne szt 6,6 6,6
Konstrukcja wsporcza
ze stali kształtowej
i blachy kg 3,85 3,85
Klimatyzator 5/6 szt 1 1
Materiały inne 
(Materiały) % 0,99
Samochód dostawczy 
do 0.9·t (1) m-g 0,396 0,396

7.002 KNR 215/424/1 Klimatyzatory jednostki zewn ętrzne
2 szt

Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 2,42 2,42
Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych III r-g 2,42 2,42
Robotnicy grupa I r-g 3,036 3,036
Łączniki z Ŝeliwa 
ci ągliwego czarne szt 6,6 6,6
Konstrukcja wsporcza
ze stali kształtowej
i blachy kg 3,85 3,85
Klimatyzator 
jednostka zewn ęrzna 
skraplacz szt 1 1
Materiały inne 
(Materiały) % 0,99
Samochód dostawczy 
do 0.9·t (1) m-g 0,396 0,396

7.003 KNR 215/601/1 Ruroci ągi miedziane o sr. 6.35 w instalacjach chłodniczych  freonowych
3 m

Monter instalacji 
technologicznych 
grupa III r-g 0,79266 0,79266
Monter instalacji 
technologicznych 
grupa II r-g 0,33968 0,33968
Rura miedziana 6·mm m 1,166 1,166
Uchwyty do rur 
Fi·6·mm szt 0,55 0,55
Materiały inne 
(Materiały) % 1,65

7.004 KNR 215/601/3 (1) Ruroci ągi miedziane o śr 15,8 w instalacjach chłodniczych miedzianych
3 m

Monter instalacji 
technologicznych 
grupa III r-g 0,9383 0,9383
Monter instalacji 
technologicznych 
grupa II r-g 0,40216 0,40216
Rura miedziana 
12/1,0 mm m 1,166 1,166
Uchwyty do rur 
Fi·15·mm szt 0,55 0,55
Materiały inne 
(Materiały) % 1,65
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Opis pozycji
podstawy nakładów
wyliczenie ilo ści

robót

Jedn. Norma Ilos ć Cena Warto ść jednostkowa

Robocizna Materiały Sprz ęt

Warto ść
całkowita

7.005 KNR 216/306/1 Izolacja ruroci ągu otulinami
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

3 m2

Izolarze grupa II r-g 0,242 0,23111
Robotnicy grupa I r-g 0,319 0,30465
Otulina Thermaflex 
FRZ, grubo ść 30 mm m 4,191 4,191

7.006 KNR 215/424/1 Zespół ogrzewczo-wentylacyjny (na grzewnice ścienne), nr·1
3 szt

Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 2,2 2,2
Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych III r-g 2,2 2,2
Robotnicy grupa I r-g 2,76 2,76
Łączniki z Ŝeliwa 
ci ągliwego czarne szt 6 6
Konstrukcja wsporcza
ze stali kształtowej
i blachy kg 3,5 3,5
Samochód dostawczy 
do 0.9·t (1) m-g 0,36 0,36
Materiały inne 
(Materiały) % 0,9

7.007 KNR 724/514/4 Próba szczelno ści urz ądze ń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników, wydajno ść 
3,5 tys. kcal/h
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2 kpl

Monter urz ądze ń i 
konstrukcji 
metalowych I r-g 8,8 8,404
Monter urz ądze ń i 
konstrukcji 
metalowych II r-g 8,8 8,404
Monter urz ądze ń i 
konstrukcji 
metalowych III r-g 8,8 8,404
Acetylen techniczny 
- rozpuszczony kg 0,495 0,495
Azot gazowy spr ęŜony
techniczny osuszany m3 0,528 0,528
Czyściwo bawełniane kg 0,55 0,55
Mydło techniczne 
maziste (szare) 65% kg 0,55 0,55
Tlen techniczny 
spr ęŜony m3 1,43 1,43

7.008 KNR 401/333/3 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubo ść ścian 1 1/2 cegły
1 szt

Cie śle grupa II r-g 0,187 0,187
Robotnicy grupa I r-g 0,55 0,55

7.009 KNR 401/323/4 (1) Zamurowanie przebi ć, ściany grubo ści ponad 1 cegły
1 szt

Cie śle grupa II r-g 0,187 0,187
Murarze grupa II r-g 0,715 0,715
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,11
Cegła budowlana 
pełna 25x12x6.5·cm szt 4,4 4,4
Cement portlandzki 
zwykły "35" bez 
dodatków kg 2,189 2,189
Piasek do zapraw m3 0,011 0,011
Wapno suchogaszone 
(hydratyzowane) kg 1,221 1,221
Woda m3 0,0055 0,0055
Materiały inne 
(Materiały) % 1,65
Betoniarka 
wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,022 0,022
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jedn. Ilos ć Cena min. Cena śr. Cena max. Wartos ć

Cie śle grupa II r-g 5,032

Izolarze grupa II r-g 77,117

Izolarze grupa III r-g 14,97

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 43,486

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 16,28

Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 2,22552

Monter instalacji technologicznych grupa III r-g 5,19288

Monter urz ądze ń i konstrukcji metalowych I r-g 16,808

Monter urz ądze ń i konstrukcji metalowych II r-g 16,808

Monter urz ądze ń i konstrukcji metalowych III r-g 16,808

Murarze grupa II r-g 7,854

Robotnicy r-g 165,887

Robotnicy grupa I r-g 189,8

Spawacze grupa II r-g 3,564

Razem (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń): 581,833

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału Jedn. Ilos ć Cena min
wyj śc.

Cena śr.
wyj śc.

Cena max
wyj śc.

Wartos ć

Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,99

Azot gazowy spr ęŜony techniczny osuszany m3 1,056

Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stoj ąca 
mosi ęŜna chromowana 1-uchwytowa, Fi·15 szt 2

Bateria umywalkowa stoj ąca dn 15mm dla 
niepełnosprawnych szt 1

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 39,2

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 20,712

Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi·110·mm szt 3,3

Czyściwo bawełniane kg 1,1

Grzejnik Purmo C33/50/120 szt 1

Grzejnik stalowy Purmo 22/60/70 szt 1

Grzejnik stalowy Purmo C33/50/100 szt 1

Klimatyzator 5/6 szt 2

Klimatyzator jednostka zewn ęrzna skraplacz szt 2

Konstrukcja wsporcza ze stali kształtowej i blachy kg 25,9

Korek z obrze Ŝem z Ŝeliwa ci ągliwego ocynkowany 
T9, Fi·15·mm szt 9,9

Korek z obrze Ŝem z Ŝeliwa ci ągliwego ocynkowany 
T9, Fi·32·mm szt 3,3

Korek Ŝeliwny kanalizacyjny, Fi·100·mm szt 3,3

Kształtki miedziane Fi·12·mm szt 14,28

Kształtki miedziane Fi·15·mm szt 26,98

Kształtki miedziane Fi·18·mm szt 13,86

Kształtki PVC kanalizacji wewn ętrznej 50 mm szt 12,672

Kształtki PVC kanalizacji wewn ętrznej 110 mm szt 20,46

Łączniki z Ŝeliwa ci ągliwego czarne szt 44,4

Łączniki z Ŝeliwa ci ągliwego ocynkowane Fi·15·mm szt 63,05

Łączniki z Ŝeliwa ci ągliwego ocynkowane Fi·20·mm szt 4,774

Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 1,1

Otulina Thermaflex FRZ, grubo ść 30 mm m 330,198

Piasek do zapraw m3 0,0936

Podgrzewacz wody przepływowy elektryczny 6kW 
Vortex kpl 3

Rura miedziana 6·mm m 3,498

Rura miedziana 12/1,0 mm m 25,338

Rura miedziana 15/1,0 mm m 41,02

Rura miedziana 18/1,0 mm m 18,72

Rura PVC kanalizacji wewn ętrznej kielichowa typ P 
50/1,8 mm m 8,008
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Nazwa materiału Jedn. Ilos ć Cena min
wyj śc.

Cena śr.
wyj śc.

Cena max
wyj śc.

Wartos ć

Rura PVC kanalizacji wewn ętrznej kielichowa typ P 
110/2,2 mm m 18,909

Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, 
(Dn·15) m 15,169

Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, 
(Dn·20) m 7,931

Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 21,3 
(Dn·15) m 3,465

Rura wywiewna PVC 110 mm szt 2,2

Rury PVC przepustowe 50·mm m 1,078

Rury PVC przepustowe 110·mm m 0,396

Sedes z tworzywa sztucznego dla niepełnosprawnych szt 1

Sedes z tworzywa sztucznego do misek ust ępowych 
"Kompakt" kpl 2

Syfony umywalkowe mosi ęŜne szt 3

Sznur konopny smołowany kg 0,297

Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 6,6

Tlen techniczny spr ęŜony m3 2,86

Uchwyty do rur Fi·6·mm szt 1,65

Uchwyty do rur Fi·15·mm szt 13,64

Uchwyty do rur Fi·20·mm szt 5,39

Uchwyty do rur PVC 50·mm szt 11

Uchwyty do rur PVC 110·mm szt 5,94

Uchwyty stalowe z wkładk ą elastyczn ą do rur 
miedzianych szt 65,83

Umywalki porcelanowe szt 2

Umywalki porcelanowe  dla niepełnosprawnych szt 1

Urz ądzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" szt 2

Urz ądzenie sanitarne porcelanowe dla 
niepełnosprawnych szt 1

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 9,448

Woda m3 0,0468

Wspornik do umywalki porcelanowej szt 3

Zawieszenia do grzejników płytowych kpl 18

Zawór grzejnikowy M3173 15 mm z r ęczn ą regulacj ą 
pojedyncz ą prosty mosi ęŜny szt 6,3

Zawór odpowietrzaj ący automatyczny do instalacji 
c.o. mosi ęŜny JFA-4711 15 mm szt 2,2

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosi ęŜny, 
Fi·20·mm szt 2,2

Zawór wodny czerpalny mosi ęŜny chromowany M1 15 mm szt 3,3

Zawór wodny przelotowy k ątowy mosi ęŜny M89 15 mm szt 6

Zawór wodny przelotowy prosty mosi ęŜny M83 15 mm szt 0,1808

Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosi ęŜny, 
Fi·15·mm szt 0,1808

Zł ączka nakr ętna równoprzelotowa z Ŝeliwa 
ci ągliwego czarna M2, Fi·15·mm szt 2,2

Zł ączka zaciskowa gwintowana mosi ęŜna, do rur 
miedzianych, Fi·15·mm szt 0,45

Razem (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń):

Zestawienie sprz ętu

Nazwa sprz ętu Jedn. Ilos ć Cena min. Cena śr. Cena max. Wartos ć

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,152

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 2,664

Wyci ąg jednomasztowy z nap ędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,04

Razem (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń):
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Tabela elementów scalonych

Rozdział 1

Nazwa elementu Warto ść z
narzutami

% warto ści
rozdziału

% warto ści
kosztorysu

1 Instalacja wodoci ągowa demonta Ŝ

2 Instalacja kanalizacyjna demonta Ŝ

3 Instalacja c.o. demonta Ŝ

4 Instalacja wodoci ągowa

5 Instalacja kanalizacyjna

6 Instalacja c.o.

7 Klimatyzacja

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Warto ść
rozdziału

Dodatki Warto ść
rozdziału

netto

VAT Warto ść
brutto

Rozdział 1

Suma:

Warto ść kosztorysu brutto:



Opis architektoniczny  remontu wn ętrza oraz zmiana 
kolorystyki elewacji  budynku  

Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z 
siedzib ą w Chorzelowie . 

 

 

 

I. DANE OGÓLNE: 
 
 

Inwestor:  Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w   
Chorzelowie, dalej w opracowaniu ujęty jako SOKiS 

Lokalizacja: Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów, woj. podkarpackie 
 
 

 
przed 

remontem  po remoncie  
powierzchnia uŜytkowa 705,30 m2 704,30 m2 

powierzchnia zabudowy 319,40 m2 319,40 m2 
kubatura 2455,00 m3 2455,00 m3 

 
 
Przedmiotowy budynek jest budynkiem naroŜnym, połoŜonym przy skrzyŜowaniu dwóch ulic/ 
Budynek został pobudowany w latach 1951-1953.  Budynek składa się z części parterowej 
(częściowo podpiwniczonej- ta część nie jest objęta opracowaniem), piętra oraz strychu. 
W części parterowej obecnie znajdują się: sala widowiskowa ze sceną, sala komputerowa, 
pomieszczenie biurowe, garderoba, trzy pomieszczenia toaletowe oraz komunikacja. W tej 
części przedmiotowego budynku do remontu i adaptacji jest przewidziana cała powierzchnia 
parteru. 
W części piętra znajdują się dwa pomieszczenia biblioteki, aneks kuchenny oraz toaleta, 
pomieszczenie dla instruktorów, księgowość, dyrekcja, pomieszczenie plastyczne, sala 
kameralna, pomieszczenie techniczne oraz dwa korytarze komunikacyjne. Do remontu 
przewidziana jest toaleta przylegająca do aneksu kuchennego oraz sala kameralna. 
W części strychu (poddasza) obecnie jest to otwarta powierzchnia z widocznymi stropami 
drewnianymi. W remoncie przewidziana jest adaptacja strychu na pomieszczenia uŜytkowe z 
funkcją pomocniczo-magazynową. 
Klatka schodowa stanowiąca istniejącą komunikację jest ujęta w zakresie remontu. 
Przedmiotowy budynek od strony wschodniej przylega bezpośrednio do budynku, który nie 
jest objęty przedmiotowym opracowaniem. 
 

 

 

 

 

 



 

II.ZMIANY W ZEWNĘTRZNYCH ELEMENTACH 
ARCHITEKTONICZNYCH. 

 

1.ELEWACJA 

Projektowane zmiany w zewnętrznych elementach architektonicznych: 
- renowacja i ewentualna zmiana cokołu w obrębie budynku- 23,5 m2 

- tynk silikatowy typu Greinplast w nawiązaniu do zestawienia kolorów sąsiedniego budynku: 
                     pierwszy kolor 3120 wg wzornika Greinplast- powierzchnia 160 m2 

                     drugi kolor 3140 wg wzornika Greinplast- powierzchnia 217 m2 

 

 

2.DACH 

Malowanie istniejącego pokrycia dachowego- blacha płaska na kolor 8017 wg wzornika RAL- 
powierzchnia 344 m2 . W razie stwierdzenia zaawansowanej korozji orynnowania budynku 
naleŜy wymienić uszkodzone elementy. 

 

3. KOMUNIKACJA WOKÓŁ BUDYNKU - podjazdy, chodniki 

Zmiana istniejących chodników oraz pokrycia podejść i podjazdu na nowa kostkę brukową wg 
ustaleń Inwestora z wykonawcą. Zmiana obejmuje likwidację istniejącego podłoŜa, stabilizację 
gruntu pod nowe podłoŜe oraz wykonanie nowej nawierzchni (kostka brukowa).  
Pod uwagę zmiany naleŜy brać powierzchnie: 
- od strony elewacji zachodniej po całej długości elewacji tj. 18,3 x 1,8= 33 m2 ; 
- od strony elewacji północnej budynku 21,0 x 4,0 =84 m2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
III. ZMIANY W WEWNĘTRZNYCH ELEMENTACH 
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH. 

 

Zestawienie powierzchni przed i po remoncie: 

 PRZED REMONTEM PO REMONCIE 

 pomieszczenie  funkcja pomieszczenia powierzchnia 
[m2] pomieszczenie funkcja pomieszczenia powierzchnia 

[m2] 

1 WIATROŁAP 4,2 1 WIATROŁAP 4,2 

2 SALA WIDOWISKOWA 141,7 2 SALA WIDOWISKOWA 141,7 

3 SALA KOMPUTEROWA 28,8 3 SALA KOMPUTEROWA 28,8 

4 SALA 31,2 4 SALA 31,2 

5 KLATKA SCHODOWA 13,1 5 KLATKA SCHODOWA 13,1 

6 KOMUNIKACJA 4,0 

7 WC 2,5 
6 KOMUNIKACJA 8,2 

8 KOMUNIKACJA 2,8 

9 WC 1,7 

10 WC 1,8 

7 KOMUNIKACJA 6,9 

8 KOMUNIKACJA 8,6 
11 KOMUNIKACJA 13,1 

9 WC 4,1 

10 WC 3,9 

P
A

R
T

E
R

 

12 GARDEROBA 10,7 
11 WC DLA 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 6,2 

  podsumowanie 255,6  podsumowanie 256,9 

       

13 KLATKA SCHODOWA 13,1 12 KLATKA SCHODOWA 13,1 

14 KOMUNIKACJA 8,3 13 KOMUNIKACJA 8,3 

15 BIBLIOTEKA I 22,6 14 BIBLIOTEKA I 22,6 

16 BIBLIOTEKA II 23,6 15 BIBLIOTEKA II 23,6 

17 POMIESZCZENIE 
TECHNICZNE 

4,5 16 POMIESZCZENIE 
TECHNICZNE 

4,5 

18 KOMUNIKACJA 14,4 17 KOMUNIKACJA 14,4 

19 WC 1,7 18 WC 1,7 

20 ANEKS KUCHENNY 6,8 19 ANEKS KUCHENNY 6,8 

21 POKÓJ 
INSTRUKTORÓW 

12,7 20 POKÓJ 
INSTRUKTORÓW 

12,7 

22 KSIĘGOWOŚĆ 11,7 21 KSIĘGOWOŚĆ 11,7 

23 PRACOWNIA 
PLASTYCZNA 

25,1 22 PRACOWNIA 
PLASTYCZNA 

25,1 

24 DYREKTOR 16,9 23 DYREKTOR 16,9 

P
IĘ

T
R

O
 

25 SALA KAMERALNA 51,7 24 SALA KAMERALNA 51,7 

  podsumowanie 213,1  podsumowanie 213,1 

       

26 KLATKA SCHODOWA 16,0 25 KLATKA SCHODOWA 13,5 

26 STRYCH 30,4 
27 STRYCH 70,0 

27 STRYCH 28,2 

P
O

D
D

A
S

Z
E

 

28 STRYCH 150,6 28 STRYCH 162,2 

  podsumowanie 236,6  podsumowanie 234,3 

 



PARTER 

1.WIATROŁAP- pow. 4,2 m 2 

-drzwi: - wejściowe od strony ulicy dwuskrzydłowe (130/220) drewniane- do wymiany na nowe drzwi z 
samozamykaczem z okuciami antypanicznymi o wym.130/205 wykonane z aluminium;  

-ściany i sufit:  boazeria do wys.1,35 m od podłogi, pozostała część ściany oraz sufit malowane farbą 
emulsyjną, -  likwidacja boazerii i przygotowanie podłoŜa ścian i sufitu do malowania wg wskazań 
umieszczonych w uwagach na kolor ustalony z Inwestorem lub wg odrębnego opracowania; 

-podłoga:  wyłoŜona parkietem- do wymiany na terakotę 

-instalacja elektryczna: do wymiany łącznie z oświetleniem 

-instalacja C.O.: brak 

 

2. SALA WIDOWISKOWA ZE SCEN Ą- pow. 141,7  m2   
 
Sala widowiskowa: 

-drzwi: - wejściowe od pomieszczenia 1 (wiatrołap), dwuskrzydłowe (130/220) drewniane- do wymiany 
na nowe dwuskrzydłowe aluminiowe z samozamykaczem oraz z okuciem antypanicznym, istniejące 
drzwi na ścianie wschodniej do budynku sąsiedniego nie objętego opracowaniem- b/z; 

-ściany i sufit:  boazeria do wys.1,35 m od podłogi, pozostała część ściany oraz sufit malowane farbą 
emulsyjną, -  likwidacja boazerii i przygotowanie podłoŜa ścian do malowania lub połoŜenia tapety wg 
wskazań umieszczonych w uwagach  na kolor lub wzór ustalony z Inwestorem lub wg odrębnego 
opracowania; na ścianie wschodniej od drzwi przejściowych (do sąsiedniego budynku) do ściany 
północnej wyłoŜenie luster 0,25 m od podłogi na 2 m wysokości (montaŜ stały), które będą czasowo 
zasłaniane systemem przesłon przesuwnych na prowadnicach (rozwiązanie wg dostawcy systemu) 

Sufit: 3 belki, pomiędzy którymi znajdują się 3 punkty świetlne- pomiędzy belkami zamontowanie sufitu 
podwieszanego kasetonowego (25 cm od sufitu) wraz z kasetonami oświetleniowymi (4 rzędy x 3 szt 
kasetonów świetlnych); 

-podłoga:  wyłoŜona parkietem- do wymiany na parkiet dębowy II klasy 

-okna: okna 4 x o wym. 190/205; hp=120 do wymiany na nowe o wym.190/205; hp=120, parapety b/z- 
malowane wg ustaleń z Inwestorem 

-instalacja elektryczna: istniejąca do wymiany, ramy estradowe do zamontowania: przy drzwiach 
wejściowych do Sali widowiskowej oraz przy drzwiach wahadłowych (wmontowane w czasie remontu) 
do hall; wymiana gniazdek i włączników  

-instalacja C.O.: grzejniki na ścianie północnej pozostają b/z; na ścianie południowej (wejście od 
wiatrołapu) pod oknami wsunięte pod parapet na głębokość 0,25 m 

-klimatyzacja:  do zamontowania w pomieszczeniu sali widowiskowej wg opracowania instalacji 
sanitarnej 

 

Scena: 

-ściany i sufit:  boazeria do wys.1,35 m od podłogi, pozostała część ściany oraz sufit malowane farbą 
emulsyjną, -  likwidacja boazerii i przygotowanie podłoŜa ścian i sufitu do malowania wg wskazań 
umieszczonych w uwagach na kolor ustalony z Inwestorem lub wg odrębnego opracowania; na suficie 
zamontowanie ramy estradowej 



-podłoga:  podwyŜszona na 0,50 m deski na legarach wymieniane na deskowanie pełne (dębowe), 
pomalowanie lakierem, od strony frontowej sceny podest (3 x16,7/30) do likwidacji, zamontowanie po 
całej długości sceny podestu z desek (2 x 25/25) 

-okna: okno 1 x o wym. 190/205; hp=120 do wymiany na nowe, parapety b/z- malowane wg ustaleń z 
Inwestorem 

-instalacja elektryczna: istniejąca do wymiany, ramy estradowe do zamontowania przy frontowych 
krańcach sceny z oświetleniem estradowym, wymiana gniazdek i włączników  

-instalacja C.O.: grzejnik pod oknem wsunięte pod parapet na głębokość 0,25 m 

-kurtyna:   istniejąca do wymiany na nowa konstrukcję nośną kurtyny wg ustaleń Inwestora lub wg 
odrębnego opracowania, zainstalowana kurtyna moŜe być obsługiwana ręcznie lub posiadać napęd 
elektryczny, tkanina z atestem trudnopalności (ok. 40m2) w kolorze ustalonym z Inwestorem lub wg 
odrębnego opracowania 

 

3. SALA KOMPUTEROWA - pow. 28,8 m 2   

-drzwi: - wejściowe od pomieszczenia 4 (sali) o wym. 80/205 płycina drewniana- do wymiany na nowe 
o wym. 90/205, wejściowe od pomieszczenia 2 (scena) o wym. 90/205 płycina drewniana- do wymiany 
na nowe o wym. 90/205,  

-ściany i sufit:  boazeria do wys.1,40 m od podłogi, pozostała część ściany malowane farbą emulsyjną, 
-  likwidacja boazerii i przygotowanie podłoŜa ścian do malowania wg wskazań umieszczonych w 
uwagach na kolor ustalony z Inwestorem lub wg odrębnego opracowania;  

Sufit: wyłoŜony kasetonami- do likwidacji i przygotowanie podłoŜa ścian do malowania wg wskazań 
umieszczonych w uwagach na kolor ustalony z Inwestorem lub wg odrębnego opracowania; 
oświetlenie kasetonowe pozostaje- 4 szt 

-podłoga:  wyłoŜona drewnianą mozaiką- do wymiany na terakotę 

-okna: okna 2 x o wym. 180/175; hp=80 b/z, parapety b/z 

-instalacja elektryczna: istniejąca do wymiany, oświetlenie na suficie (4 kasetony świetlne) b/z 

-instalacja C.O.: b/z 

 

4. SALA- pow.31,2 m 2   
 

-drzwi: - wejściowe od pomieszczenia 5 (klatka schodowa) o wym. 80/205 płycina drewniana- do 
wymiany na nowe o wym. 90/205, wejściowe dwuskrzydłowe od pomieszczenia 2 (scena) o wym. 
130/205 płycina drewniana- do wymiany na nowe dwuskrzydłowe 130/205  

-ściany i sufit:  boazeria do wys.1,35 m od podłogi, pozostała część ściany malowane farbą emulsyjną, 
-  likwidacja boazerii i przygotowanie podłoŜa ścian do malowania wg wskazań umieszczonych w 
uwagach na kolor ustalony z Inwestorem lub wg odrębnego opracowania;  

Sufit: wyłoŜony kasetonami- do likwidacji, przygotowanie podłoŜa ścian do malowania wg wskazań 
umieszczonych w uwagach na kolor ustalony z Inwestorem lub wg odrębnego opracowania; 
oświetlenie kinkietami sufitowymi do wymiany 

-podłoga:  wyłoŜona drewnianą mozaiką- do wymiany na terakotę 

-okna: okno 1 x o wym. 180/175; hp=80 b/z, parapety b/z 

-instalacja elektryczna: istniejąca do wymiany łącznie z oświetleniem,  



-instalacja C.O.: b/z 

 

5. KLATKA SCHODOWA- pow. 13,1 m 2   
 

-drzwi: - wejściowe dwuskrzydłowe z zewnątrz o wym. 130/205 płycina drewniana- do wymiany na 
nowe o wym. 130/205, wejściowe do piwnic o wym.80/205 płycina drewniana pozostaje b/z 

-ściany i sufit:  boazerią na wys.1,35 m od podłogi, pozostała część ściany i sufit malowane farbą 
emulsyjną, -  likwidacja boazerii i przygotowanie podłoŜa ścian do malowania wg wskazań 
umieszczonych w uwagach na kolor ustalony z Inwestorem lub wg odrębnego opracowania;  

-podłoga i schody:  wyłoŜone terakotą oraz schody (3x12/35) oraz schody w kierunku piętra (8x20/25, 
11x19/30) - do wymiany na nową terakotę 

Balustrada metalowa do likwidacji, do zamontowania chromonikiel –wzór ustalony z Inwestorem lub 
wg odrębnego opracowania 

-instalacja elektryczna: istniejąca do wymiany łącznie z oświetleniem,  

-instalacja C.O.: b/z 

 

 
6. KOMUNIKACJA- pow. 4,0 m 2   
 

-drzwi: - 2 x o wym. 80/205 płycina drewniana:  

- od pomieszczenia 5 (klatka schodowa) do wymiany na nowe o wym. 90/205, 

-od pom. 8 (komunikacja) – do likwidacji 

-ściany i sufit:  sufit malowane farbą emulsyjną, -  przygotowanie podłoŜa sufitu do malowania wg 
wskazań umieszczonych w uwagach na kolor ustalony z Inwestorem lub wg odrębnego opracowania;  

ściany wyłoŜone płytkami do likwidacji, przygotowanie podłoŜa ścian do malowania wg ustaleń 
wskazań umieszczonych w uwagach na kolor ustalony z Inwestorem lub wg odrębnego opracowania;  

ściana pomiędzy pom.6 (komunikacja) a pom.7 (toalety) do likwidacji (po remoncie połączenie 
powierzchni pom 6 i 7) 

-podłoga:  wyłoŜona terakotą- do wymiany na nową terakotę, spocznik (2x18/30) przy drzwiach 
wejściowych od strony klatki schodowej- wymiana terakoty 

-okna: brak,  

-instalacja elektryczna: istniejąca do wymiany łącznie z oświetleniem,  

-instalacja C.O.: b/z 

 
7. WC- pow. 2,5 m 2 

-drzwi: - 2 x o wym. 80/205 płycina drewniana: 

- wejściowe od pom. 6 (komunikacja) - do likwidacji 

-wewnętrzne – w pom 7. do likwidacji 



-ściany i sufit:  sufit malowane farbą emulsyjną, -  przygotowanie podłoŜa sufitu do malowania wg 
wskazań umieszczonych w uwagach 

 na kolor ustalony z Inwestorem lub wg odrębnego opracowania;  

ściany wyłoŜone płytkami do likwidacji, przygotowanie podłoŜa ścian do malowania wg ustaleń 
wskazań umieszczonych w uwagach na kolor ustalony z Inwestorem lub wg odrębnego opracowania;  

ściana pomiędzy pom.6 (komunikacja) a pom.7 (toalety) do likwidacji (po remoncie połączenie 
powierzchni pom 6 i 7) 

-podłoga:  wyłoŜona terakotą- do wymiany na nową terakotę,  

-okna: okna 2 x o wym. 60/90; hp=150 b/z,  

-instalacja elektryczna: istniejąca do wymiany łącznie z oświetleniem 

-instalacja C.O.: b/z 

-instalacja wod-kan.: istniejąca do usunięcia (umywalka, muszla klozetowa, rury instalacyjne) 

 
8. KOMUNIKACJA - pow.2,8 m 2  

-drzwi: - 1 x o wym. 80/205 płycina drewniana wejściowe od pom. 11 (szatnia) - do likwidacji 

-ściany i sufit:  sufit malowane farbą emulsyjną, -  przygotowanie podłoŜa sufitu do malowania wg 
wskazań umieszczonych w uwagach na kolor ustalony z Inwestorem lub wg odrębnego opracowania;  

ściany wyłoŜone płytkami, płytki do usunięcia, następnie przygotowanie podłoŜa ścian do malowania 
wg wskazań umieszczonych w uwagach na kolor ustalony z Inwestorem lub wg odrębnego 
opracowania;  

-podłoga:  wyłoŜona terakotą- do wymiany na nową terakotę,  

-okna: brak  

-instalacja elektryczna: istniejąca do wymiany łącznie z oświetleniem 

-instalacja C.O.: b/z 

9. WC- - pow.1,7m 2  

-drzwi: - 1 x o wym. 80/205 płycina drewniana wejściowe od pom. 8 (komunikacja) - do likwidacji 

-ściany i sufit:  sufit malowane farbą emulsyjną, -  przygotowanie podłoŜa sufitu do malowania wg 
wskazań umieszczonych w uwagach na kolor ustalony z Inwestorem lub wg odrębnego opracowania;  

Ściany: wyłoŜone płytkami; płytki do usunięcia wg ustaleń Inwestora lub wg odrębnego opracowania;  

ściana pomiędzy pom.9 (wc) a pom.10 (wc) do likwidacji  

-podłoga:  wyłoŜona terakotą- do wymiany na nową terakotę,  

-okna: okno 1 x o wym. 60/90; hp=150 b/z,  

-instalacja elektryczna: istniejąca do wymiany  

-instalacja C.O.: b/z    

-instalacja wod-kan.: istniejąca do usunięcia (umywalka, muszla klozetowa, rury instalacyjne) 

 



10.WC - pow.1,8 m 2 

-drzwi: - 1 x o wym. 80/205 płycina drewniana wejściowe od pom. 8 (komunikacja) - do likwidacji 

-ściany i sufit:  sufit malowane farbą emulsyjną, -  przygotowanie podłoŜa sufitu do malowania wg 
wskazań umieszczonych w uwagach na kolor ustalony z Inwestorem lub wg odrębnego opracowania;  

Ściany: wyłoŜone płytkami; płytki do usunięcia wg ustaleń Inwestora lub wg odrębnego opracowania; 
ściana pomiędzy pom.10 (wc) a pom.11 (szatnia) do likwidacji  

-podłoga:  wyłoŜona terakotą- do wymiany na nową terakotę,  

-okna: okno 1 x o wym. 60/90; hp=150 b/z,  

-instalacja elektryczna: istniejąca do wymiany,  

-instalacja C.O.: b/z    

-instalacja wod-kan.: istniejąca do usunięcia (umywalka, muszla klozetowa, rury instalacyjne) 

 

 

 
11.KOMUNIKACJA - pow.13,1 m 2  

-drzwi: - 1 x o wym. 90/205 płycina drewniana wyjściowe na zewnątrz od strony północnej do wymiany 
na nowe dwuskrzydłowe o wym. 130/205, dodatkowo umieszczone drzwi wahadłowe dwuskrzydłowe 
drewniane 200/150 wprzejściu pomiędzy pom.2 (sala widowiskowa) a pom.11 (komunikacja); 

Dodatkowe umieszczenie drzwi w nowopowstałych ściankach działowych (patrz rysunek) 4 x 90/205 

-ściany i sufit:  ściana wyłoŜona boazerią do wys.1,35 m od podłogi, pozostała część ściany oraz sufit 
malowane farbą emulsyjną, -  likwidacja boazerii i przygotowanie podłoŜa ścian do malowania wg 
wskazań umieszczonych w ogólnym zarysie opracowania (pkt.1) na kolor ustalony z Inwestorem lub 
wg odrębnego opracowania;  

Wyburzenie ściany dzielącej pom.11 (szatnia) i pom.12 (garderoba), wstawienie stalowego nadproŜa 
(patrz rysunek), wstawienie ścianki przed drzwiami do pom.12 (garderoba)- wyłoŜenie płytkami wg 
ustaleń Inwestora lub wg odrębnego opracowania;  

Wstawienie ścianek działowych(patrz rysunek): powierzchnia 9,00 m bieŜących, ścian ki wyłoŜone 
płytkami ceramicznymi;  

-podłoga:  wyłoŜona terakotą- do wymiany na nową terakotę,  

-okna: okna o wym. 150/90; hp=150 po lewej stronie drzwi wyjściowych b/z, drugie okno po prawej 
stronie o wym. 150/90; hp=150 do likwidacji, w jego miejsce częściowe przedłuŜenie ściany 
przydrzwiowej z 0,3 do   0,8 i zamontowanie okna o wym. 60/90 hp=150 

-instalacja elektryczna: istniejąca do wymiany oraz zamontowanie dodatkowych oświetleń w 
powstałych pomieszczeniach WC 

-instalacja C.O.: b/z 

-instalacja wod-kan.: brak, zamontowanie w pomieszczeniach sanitariatów: rury kanalizacyjne, 
umywalki, muszle klozetowe, baterie itp. 

 
12.GARDEROBA - pow.10,7 m 2  

-drzwi: - 1 x o wym. 90/205 płycina drewniana wejściowe od pom. 2 (sala widowiskowa) – do wymiany 
na nowe o wym 90/205 



-ściany i sufit:  ściany oraz sufit malowane farbą emulsyjną, -  przygotowanie do połoŜenia płytek wg 
ustaleń Inwestora lub wg odrębnego opracowania; 

Nowopowstałą ściankę wyłoŜyć płytkami wg ustaleń Inwestora lub wg odrębnego opracowania; 

-podłoga:  wyłoŜona terakotą- do wymiany na nową terakotę,  

-okna: o wym. 150/90; hp=150 do likwidacji, w jego miejsce częściowe przedłuŜenie ściany 
przydrzwiowej z 1,35 do  2,1 i zamontowanie okna o wym. 60/90 hp=150- okno po remoncie będzie 
znajdować się w osobnym pomieszczeniu zaadaptowanym na WC, w obecnym pomieszczeniu po 
remoncie nie będzie okna 

-instalacja elektryczna: istniejąca do wymiany, łącznie z oświetleniem 

-instalacja C.O.: b/z    

-instalacja wod-kan.: brak, zamontowanie w pomieszczeniach sanitariatów: rury kanalizacyjne, 
umywalki, muszle klozetowe, baterie itp. Ze względu na funkcje pomieszczenia  
(wc dla niepełnosprawnych) rozmieszczenie sanitariatów, uchwytów i akcesoria łazienkowych zgodnie 
z normą przewidzianą dla tego typu funkcji, do zamontowania wentylacja grawitacyjna 

 

PIĘTRO 

 

13.KLATKA SCHODOWA- pow.13,1 m 2 

-ściany i sufit:  boazerią na wys.1,35 m od podłogi, pozostała część ściany i sufit malowane farbą 
emulsyjną, -  likwidacja boazerii i przygotowanie podłoŜa ścian do malowania wg wskazań 
umieszczonych w ogólnym zarysie opracowania (pkt.1) na kolor ustalony z Inwestorem lub wg 
odrębnego opracowania;  

-okna: okno 1 x o wym. 90/90; hp=120 b/z,  

-podłoga i schody:  wyłoŜone terakotą oraz schody w kierunku piętra (10x14/35, 11x19/30) - do 
wymiany na nową terakotę,  

Balustrada metalowa do likwidacji, do zamontowania balustrada chromoniklowa –wzór ustalony z 
Inwestorem lub wg odrębnego opracowania 

-instalacja elektryczna: istniejąca do wymiany łącznie z oświetleniem,  

-instalacja C.O.: b/z 

 

14.  KOMUNIKACJA- pow. -8,03 m 2 

-drzwi: - wejściowe od strony klatki schodowej (wym. 80/205) płycina drewniana- do wymiany na nowe 
drzwi (wym. 90/205);  

-ściany i sufit:  boazerią na wys.1,45 m od podłogi, pozostała część ściany oraz sufit malowane farbą 
emulsyjną, -  likwidacja boazerii i przygotowanie podłoŜa ścian do malowania wg wskazań 
umieszczonych w uwagach na kolor ustalony z Inwestorem lub wg odrębnego opracowania; sufit 
podwieszany 45 cm od obecnego sufitu w celu ukrycia rurek instalacji 

-podłoga:  wyłoŜona parkietem- do wymiany na terakotę 

-instalacja elektryczna: b/z 



-instalacja C.O.: nowa, pozostaje b/z 

 

15.  BIBLIOTEKA- pokój I -pow. -22,06 m 2 

-drzwi: - wejściowe od strony komunikacji (wym. 80/205) płycina drewniana- do wymiany na nowe 
drzwi (wym. 90/205);  

-ściany i sufit:  boazerią na wys.1,35 m od podłogi, pozostała część ściany oraz sufit malowane farbą 
emulsyjną, -  likwidacja boazerii i przygotowanie podłoŜa ścian i sufitu do malowania wg wskazań 
umieszczonych w uwagach na kolor ustalony z Inwestorem lub wg odrębnego opracowania; 

-okna: okno 1x o wym. 180/175; hp=90 pozostaje b/z 

-podłoga:  wyłoŜona parkietem-  cyklinowanie i lakierowanie 

-instalacja elektryczna: b/z 

-instalacja C.O.: b/z 

 

16.  BIBLIOTEKA- pokój II -pow. -23,06 m 2 

-drzwi: - wejściowe od strony pomieszczenia 15 (biblioteka pokój I) o wym. 80/205 płycina drewniana- 
do wymiany na nowe drzwi (wym. 90/205);  

-ściany i sufit:  boazerią na wys.1,35 m od podłogi, pozostała część ściany oraz sufit malowane farbą 
emulsyjną, -  likwidacja boazerii i przygotowanie podłoŜa ścian i sufitu do malowania wg wskazań 
umieszczonych w uwagach na kolor ustalony z Inwestorem lub wg odrębnego opracowania; 

-okna: okno 2 x o wym. 180/175; hp=90 pozostaje b/z 

-podłoga:  wyłoŜona płytkami PCV- do wymiany na terakotę 

-instalacja elektryczna: b/z 

-instalacja C.O.: b/z 

 

17.  POMIESZCZENIE TECHNICZNE -pow. -4,50 m 2 

Pomieszczenie nie jest objęte zakresem opracowania. 

 

 

18.  KOMUNIKACJA -pow. -14,04 m 2 

 

-drzwi: - wejściowe od strony pomieszczenia 14 (komunikacja) o wym. 90/205 płycina drewniana do 
wymiany na nowe o wym. 90/205 

-ściany i sufit:  pomalowane pozostają b/z 

-okna: brak 

-podłoga:  wyłoŜona terakotą pozostaje b/z 



-instalacja elektryczna: b/z 

-instalacja C.O.: brak w pomieszczeniu 

 

19.  WC -pow. -1,70 m 2 

-drzwi: - wejściowe od strony pomieszczenia 18 (komunikacja) o wym. 80/205 płycina drewniana do 
wymiany na nowe o wym. 90/205 

-ściany i sufit:   b/z 

-okna:  1 x wewnętrzne o wym. 90/60 hp=210 do likwidacji i luka do zamurowania, którą naleŜy 
otynkować i przygotować podłoŜe do malowania 

-podłoga:  wyłoŜona terakotą pozostaje b/z 

-instalacja elektryczna: b/z 

-instalacja C.O.: brak w pomieszczeniu 

 

20.  ANEKS KUCHENNY -pow. -6,80 m 2 

-drzwi: - wejściowe od strony pomieszczenia 18 (komunikacja) o wym. 80/205 płycina drewniana do 
wymiany na nowe o wym. 90/205 

-ściany i sufit:  b/z 

-okna: o wym. 150/150; hp=90 b/z 

-podłoga:  b/z 

-instalacja elektryczna: b/z 

-instalacja C.O.: b/z 

 

 

21.  POKÓJ INSTRUKTORÓW -pow. -12,7 m 2 

-drzwi: - wejściowe od strony pomieszczenia 18 (komunikacja) o wym. 80/205 płycina drewniana do 
wymiany na nowe o wym. 90/205 

-ściany i sufit:  b/z 

-okna:  2 x o wym. 150/150; hp=90 pozostaje b/z 

-podłoga:  b/z 

-instalacja elektryczna: b/z 

-instalacja C.O.: b/z 

22.  KSIĘGOWOŚĆ -pow. -11,7 m 2 

-drzwi: - wejściowe od strony pomieszczenia 18 (komunikacja) o wym. 80/205 płycina drewniana do 
wymiany na nowe o wym. 90/205 



-ściany i sufit:  b/z 

-okna:  1 x o wym. 150/150; hp=90 pozostaje b/z 

-podłoga:  b/z 

-instalacja elektryczna: b/z 

-instalacja C.O.: b/z 

 

23.  PRACOWNIA PLASTYCZNA -pow. -25,1 m 2 

-drzwi: - wejściowe od strony pomieszczenia 18 (komunikacja) o wym. 80/205 płycina drewniana do 
wymiany na nowe o wym. 90/205 

-ściany i sufit:  b/z 

-okna:  2 x o wym. 150/150; hp=90 pozostaje b/z 

-podłoga:  b/z 

-instalacja elektryczna: b/z 

-instalacja C.O.: b/z 

24.  DYREKTOR -pow. -16,9 m 2 

-drzwi: - wejściowe od strony pomieszczenia 18 (komunikacja) o wym. 80/205 płycina drewniana do 
wymiany na nowe o wym. 90/205 

-ściany i sufit:  b/z 

-okna:  1 x o wym. 150/150; hp=90 pozostaje b/z 

-podłoga:  b/z 

-instalacja elektryczna: b/z 

-instalacja C.O.: b/z 

 

25.  SALA KAMERALNA -pow. -51,7 m 2 

-drzwi: - wejściowe od strony pomieszczenia 18 (komunikacja) o wym. 80/205 płycina drewniana do 
wymiany na nowe o wym. 90/205 

-ściany i sufit:  pomalowane farbą emulsyjną- w celu odnowienia przygotowanie podłoŜa ścian i sufitu 
do malowania wg wskazań umieszczonych w uwagach na kolor ustalony z Inwestorem lub wg 
odrębnego opracowania; 

-okna:  4 x o wym. 150/150; hp=90 pozostaje b/z 

-podłoga:  wyłoŜona parkietem, do cyklinowania i lakierowania 

-instalacja elektryczna: do wymiany, zamontowanie ramy podsufitowej po obwodzie z halogenami 
umoŜliwiającymi oświetlenie ekspozycji, gniazdka i rozmieszczenie wg projektu instalacji elektrycznej; 

-instalacja C.O.: b/z 

 



 

PODDASZE 
 

26.  KLATKA SCHODOWA -pow. -16,0 m 2 

-ściany i sufit:  malowane farbą emulsyjną, -   przygotowanie podłoŜa ścian do malowania wg wskazań 
umieszczonych w ogólnym zarysie opracowania (pkt.1) na kolor ustalony z Inwestorem lub wg 
odrębnego opracowania;  

-drzwi: - wejściowe od strony pom.13 (klatka schodowa) o wym. 80/205 płycina drewniana do wymiany 
na nowe o wym. 80/205 

 

-okna: okno 1 x o wym. 120/120; hp=70 b/z od strony północnej do wymiany na nowe o wym.120/120 
hp=70 

-podłoga i schody:  podłoga oraz schody w kierunku piętra (10x14/35, 11x19/30) wylewka – połoŜenie 
terakoty 

Balustrada metalowa do likwidacji, do zamontowania balustrada chromoniklowa –wzór ustalony z 
Inwestorem lub wg odrębnego opracowania 

-instalacja elektryczna: istniejąca do wymiany łącznie z oświetleniem,  

-instalacja C.O.: brak, zamontowanie nowych grzejników i podłączenie do instalacji c.o. istniejącej na 
niŜszych poziomach 

 

27.  STRYCH -pow. -70,0 m 2 

-drzwi: - brak , pomiędzy pom.27 (strych) a pom.26 (klatka schodowa) otwarte wejście, 

Zamontowanie drzwi przesuwnych o wym. 90/205 w nowopowstałej ściance dzielącej pom.27 (strych) 

-ściany i sufit:  widoczne belki i dach, które naleŜy odpowiednio przygotować do montaŜu płyt 
gipsowo-kartonowych wg wskazań umieszczonych w uwagach oraz przygotowanie podłoŜa do 
malowania wg wskazań umieszczonych w uwagach na kolor ustalony z Inwestorem lub wg odrębnego 
opracowania  

-Wstawienie ścianki oddzielającej pom.26 (klatka schodowa) z pozostawieniem otwartego przejścia z 
klatki schodowej do pom.27 oraz przygotowanie podłoŜa do malowania wg wskazań umieszczonych w 
uwagach na kolor ustalony z Inwestorem lub wg odrębnego opracowania  

-Wstawienie ścianki dzielącej pom.27 na dwie części równolegle do ściany południowej budynku  - 
przygotowanie podłoŜa do malowania wg wskazań umieszczonych w uwagach na kolor ustalony z 
Inwestorem lub wg odrębnego opracowania ; 

-Wstawienie ścianki oddzielającej pom.28 (strych) usytuowanej równolegle do ściany zewnętrznej 
zachodniej z pozostawieniem miejsca na zamontowanie drzwi oraz przygotowanie podłoŜa do 
malowania wg wskazań umieszczonych w uwagach na kolor ustalony z Inwestorem lub wg odrębnego 
opracowania  

-okna:  2 x o wym.: 1 x 150/120; hp=70, 1 x 120/120; hp=70 do wymiany na nowe o wym. 1 x 150/120; 
hp=70, 1 x 120/120; hp=70 

-podłoga:  wylewka do wyrównania, docieplenie styropianem 4 cm + wylewka cementowa 
samopoziomująca 4 cm+ panele podłogowe 



-instalacja elektryczna: brak, zamontowanie nowej instalacji: punkty świetlne, gniazdka oraz włączniki 

-instalacja C.O.: brak, zamontowanie nowych grzejników i podłączenie do instalacji c.o. istniejącej na 
niŜszych poziomach 

 

28.  STRYCH -pow. -150,6 m 2 

-drzwi: - brak, zamontowanie nowych drzwi o wym. 90/205 w nowopowstałej ściance oddzielającej 
pom.27 (strych) od pom.28 9strych) 

-ściany i sufit:  b/z  

-okna:  2 x o wym.: 1 x 150/120; hp=70, do wymiany na nowe o wym. 1 x 150/120; hp=70,  

-podłoga:  b/z 

-instalacja elektryczna: brak, zamontowanie nowej instalacji: punkty świetlne, gniazdka oraz włączniki 

-instalacja C.O.: brak,  b/z 

 

Uwagi do prac  remontowych:  

- przygotowanie podłoŜa ścian i sufitu: 

Czynnością przygotowującą podłoŜe pod malowanie farbami emulsyjnymi jest dokładne umycie ścian i 
sufitów z wykorzystaniem np. mydła malarskiego rozpuszczonego w wodzie w celu zlikwidowania 
pozostałości po farbach klejowych – do odsłonięcia właściwego podłoŜa. Czynność tą naleŜy wykonać 
b. starannie, gdyŜ w innym przypadku farba emulsyjna będzie się odspajała od podłoŜa. W przypadku 
warstw grubszych naleŜy je usunąć poprzez zeskrobanie. Następnie, po ocenieniu stanu tynku i 
ewentualnym zlikwidowaniu odspojeń na większych powierzchniach naleŜy je uzupełnić, najlepiej 
Zaprawą Tynkarską ATLAS. Całość tak przygotowanego podłoŜa zalecam zagrutowaŜ emulsją 
gruntującą ATLAS UNI-GRUNT. Po wyschnięciu emulsji proponuję, w celu wygładzenia powierzchni, 
zastosować jedną z gładzi szpachlowych produkcji ATLASA – GIPSAR UNI, MAX, PERFEKT lub 
gotową akrylową masę szpachlową GIPSAR UNIPLAST. Oczywiście, w przypadku ścian 
wykończonych tradycyjnymi tynkami moŜemy równieŜ zdecydować się na „gipsarowanie” w/w 
materiałami całej powierzchni w celu jej idealnego wyrównania. W pomieszczeniach „mokrych” – 
łazienki, kabiny prysznicowe etc. polecam do wyrównania zaprawę szpachlową wyprodukowaną na 
bazie białego cementu ATLAS REKORD. Dalsze malowanie naleŜy wykonać zgodnie z zaleceniami 
producenta farby. 

- montowanie płyt gipsowo-kartonowych przy adaptacji strychu na pomieszczenia 
uŜytkowe: 

Podczas prac adaptacyjnych naleŜy zwrócić uwagę:  
· W zabudowie stosujemy płyty gipsowo - kartonowe ogniochronne GFK (oznaczone czerwonymi 
napisami) o grubości 12,5 lub 15 mm.  
· Dobra izolacja termiczna zaleŜy od grubości wełny mineralnej.  
· Profile, do których mocowane są płyty gipsowo – kartonowe muszą być dobrze wypoziomowane.  
 
Etapy prac adaptacyjnych strychu  na pomieszczenia uŜytkowe: 
Do elementów drewnianej konstrukcji dachu (krokwi, jętek, kleszczy itp.) montujemy wieszaki 
systemowe. Następnie przypinamy do nich profile, na przykład Rigistil, pamiętając o tym, aby 
konstrukcja ustawiona była prostopadle do krokwi (jętek, kleszczy). Profile główne powinny przebiegać  
w rozstawie co najmniej 40 cm . Po wypoziomowaniu konstrukcji odpinamy profile i układamy 
pomiędzy krokwiami wełnę mineralną czyli ocieplenie. NaleŜy stosować dwie warstwy ocieplenia 
ułoŜonych poprzecznie do siebie. Pamiętać naleŜy równieŜ o zostawieniu szczeliny wentylacyjnej 
pomiędzy połacią dachu a izolacją, o szerokości od 2 do 5 cm . Montujemy z powrotem profile, które 
podtrzymują teraz wełnę mineralną, a następnie przystępujemy do oklejania całej konstrukcji folią 



paroizolacyjną. Folię mocujemy po wewnętrznej stronie ocieplenia za pomocą dwustronnie klejącej 
taśmy. Kolejny krok to zamocowanie płyt gipsowo – kartonowych do profili. Płyty montujemy 
poprzecznie do rusztu co pozwala nam na uzyskanie większej sztywności zabudowy. Przy montaŜu 
płyt nie wolno dopuścić do powstania spoin krzyŜowych. WaŜna jest takŜe kolejność układania płyt na 
poddaszu. Najpierw płytuje się ścianki działowe rozdzielające pomieszczenia, a następnie sufity i 
skosy dachowe.  
Połączenia płyt wypełniamy systemową masą szpachlową na przykład Rigips Vario i wykańczamy 
masą finiszową (wygładzającą) ProFin Mix.  
Zagruntowaną powierzchnię płyt gipsowo – kartonowych moŜna wykańczać kaŜdym materiałem 
naściennym: farbami, tapetami lub płytkami ceramicznymi.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPIS  KONSTRUKCYJNY 
  

1. Układ konstrukcyjny 
 

Pomiędzy pomieszczeniami nr 7 i 8 a takŜe w pomieszczeniu nr 9 i 10 na parterze budynku 
projektuje się dwa nadproŜa stalowe nad nowymi otworami.  NadproŜe poz. 1.1. i poz. 1.2. 
zaprojektowano na poziomie +2,10m – spód nadproŜa). 

 

Natomiast w pomieszczeniu nr 2 na podeście sceny projektuje się nowy otwór do piwnicy o 
wymiarach według rzutu architektonicznego.  Otwór będzie słuŜył do zamontowania lekkich schodów 
drewnianych.  Otwór ten naleŜy podeprzeć belkami oraz słupami stalowymi oraz wykonać pod słupy 
stalowe stopy fundamentowe – na rzucie pokazano rysunek ideowy podparcia nowego otworu w 
stropie. 

 

UWAGA:  

Przed rozpocz ęciem wykonywania prac nale Ŝy opracowa ć szczegółowy projekt wykonawczy 
otworu do piwnicy. 

 

2. Zastosowane schematy  konstrukcyjne 
 

Obydwa nadproŜa stalowe projektuje się z dwóch belek stalowych dwuteowych ze stali St3S o fd = 
215 MPa o schemacie belki jednoprzęsłowej wolnopodpartej. 

 

Pod oparcie nowego otworu do piwnicy zaprojektowano belki stalowe o schemacie belek 
jednoprzęsłowych oparte na słupach stalowych oraz połączone ze ścianą konstrukcyjną (szczegółowe 
rysunki zostaną opracowane w projekcie wykonawczym). 

 

3. ZałoŜenia i dane przyj ęte do oblicze ń. 
 

Do obliczeń nadproŜy stalowych przyjęto obciąŜenia zgodnie z Polskimi Normami : 
ObciąŜenia budowli            PN-82/B-02001 
                                         PN-82/B-02003                             
               Konstrukcje stalowe   PN-90/B-03200  
 

Obliczenia wykonano dla belki poz. 1.2. (Ln2 = 2,12 m), ze względu na większą rozpiętość otworu i 
większe obciąŜenie. 

Dane: 

- szerokość w świetle otworu:  Ln2 = 2,12 m; 
- rozpiętość stropu nad parterem w świetle ścian z jednej strony wynosi 5,60 m natomiast z 

drugiej strony wynosi 5,20 m; 



- wysokość pomieszczenia parteru 2,60 m; 
- grubość ścian w których projektuje się nadproŜa 30 cm; 

ZałoŜenia: 

- nadproŜe projektuje się z dwóch belek stalowych dwuteowych ze stali St3S o          fd = 215 
MPa o schemacie belki jednoprzęsłowej wolnopodpartej; 

- przyjęto, Ŝe ściany wykonane są z cegły pełnej; 
- przyjęto, Ŝe nad parterem jest strop typu DZ-3 według starej dokumentacji budynku; 
- do obliczeń przyjęto cięŜar stropu + warstwy posadzkowe oraz ścianę znajdującą się powyŜej 

projektowanego nadproŜa natomiast obciąŜenie z dachu załoŜono, Ŝe przekazuje się na 
ściany zewnętrzne budynku (według rysunku architektonicznego – przekrój B-B) 

 

Zestawienie obciąŜeń: 

ObciąŜenia działające na strop (obciąŜenia stałe): 

 

 

Lp Rodzaj obc. gr. 
[m] 

CięŜar 
objętoścowy 

Qch 
[kN/m2] 

γf Qobl 
[kN/m2] 

1 Płyta pilśniowa 0,019 7 0,13 1,2 0,16 

2 1x papa na lepiku   11 0,06 1,2 0,07 

3 Strop DZ-3 0,23  2,65 1,1 2,92 

4 Tynk cem.-wap. 0,015 19 0,29 1,3 0,37 

 

Razem    3,13        1,125  3,52 

 

CięŜar ściany gr. 30 cm (załoŜono, Ŝe ściana jest wykonana z cegły pełnej): 

 

0,30x18 + 2x0,015x19 = 5,4 + 0,57 = 5,97 kN/m2 – obciąŜenie charakterystyczne 

5,4x1,1 + 0,57x1,3 = 6,7 kN/m2 – obciąŜenie obliczeniowe 

 

CięŜar 1mb wieńca 30x15 cm: 

 

0,30x0,15x25 = 1,13x1,1 = 1,24 kN/m 

 

UWAGA:  

Podczas wykonywania prac remontowych kierownik budo wy dokona weryfikacji zało Ŝeń 
projektowych.  W razie w ątpliwo ści nale Ŝy skontaktowa ć się z projektantem. 

 

 

 



 

4. Rozwi ązania konstrukcyjno-materiałowe elementów konstrukc ji 
 

NadproŜe projektuje się z dwóch belek stalowych dwuteowych ze stali St3S o fd = 215 MPa.  
Elementy stalowe naleŜy dokładnie oczyścić i pomalować  dwukrotnie farbą antykorozyjną. 

 

5.  Kolejno ść wykonywania nadpro Ŝa stalowego: 

 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania nadproŜa belki stalowe naleŜy oczyścić z rdzy i 
następnie zabezpieczyć antykorozyjnie 

2. Wykonać tymczasowe podparcie stropów 
3. Wykuć bruzdę w ścianie z jednej strony 
4. Pod oparcie podciągu wykonać podlewki cementowe zbrojone 
5. WłoŜyć belkę stalową 
6. Po załoŜeniu belki wbić kliny stalowe co 50 cm między belkę a mur dla uniknięcia mogącego 

powstać osiadania górnego odcinka ściany 
7. Wykuć bruzdę z drugiej strony ściany, osadzić kolejną belkę i podklinować j.w. 
8. Skręcić belki śrubami 
9. OstroŜnie wyburzyć ścianę pod podciągiem 
10. Połączyć belki za sobą płaskownikami 
11. Szczelinę między ścianą nad belką a kształtownikami wypełnić zaprawą cementową 
12. ObłoŜyć belki siatką Rabitza i otynkować. 

 

Uwagi: 

 
- obserwować zachowanie się ścian pod oparciem podciągów; 
- w przypadku stwierdzenia słabej jakości muru pod oparciem podciągów lub gdy ściana pod 

oparciem podciągów zacznie się rysować naleŜy tymczasowo w dodatkowych miejscach 
podeprzeć podciąg i przemurować fragment ściany pod oparciem cegłą pełną klasy 15 i (lub) 
wzmocnić naroŜa ścian np. kątownikami stalowymi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBLICZENIA NADPRO śA STALOWEGO POZ. 1.2. 

 

 

rozpiętość obliczeniowa belki Leff = 2,12 x 1,05 = 2,23 m 

ObciąŜenia na 1mb belki stalowej: 

- stałe A: 
3,13 x (5,60 + 5,20)/2 = 16,9 x 1,125 = 19,0 kN/ 

- obciąŜenie od ściany gr. 30 cm B: 
5,97 x 0,4m = 2,4 x 1,222 = 2,9 kN/m 

 

- od wieńca C: 
1,13 x 1,1 = 1,24 kN/m 

 

WĘZŁY:    

1 2

2,230 H=2,230

 

 

WĘZŁY:  

------------------------------------------------------------------ 

 Nr:      X [m]:     Y [m]:       

------------------------------------------------------------------ 

  1       0,000      0,000        

  2       2,230      0,000        

------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 



PODPORY:                              P o d a t n o ś c i 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:    Rodzaj:        Kąt:     Dx(Do*):      Dy:         DFi: 

                                      [ m / k N ]        [rad/kNm] 

------------------------------------------------------------------ 

   1        stała         0,0    0,000E+00   0,000E+00 

   2     przesuwna        0,0    0,000E+00* 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

OSIADANIA:  

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:        Kąt:        Wx(Wo*)[m]:     Wy[m]:     FIo[grad]: 

------------------------------------------------------------------ 

                    B r a k    O s i a d a ń 

------------------------------------------------------------------ 

PRĘTY:    

 

1

2,230 H=2,230

 

 

PRZEKROJE PRĘTÓW:   

 

1

2,230 H=2,230

1

 



 

PRĘTY UKŁADU: 

         Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub; 

                      10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub 

                      22 - cięgno 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój: 

------------------------------------------------------------------ 

  1   00    1   2     2,230    0,000   2,230  1,000   1 2 I 140 PE 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE : 

------------------------------------------------------------------ 

 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  

------------------------------------------------------------------ 

  1    32,8    2544    1082     155    155   14,0  1 Stal St0 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

STAŁE MATERIAŁOWE:  

------------------------------------------------------------------ 

   Materiał:      Moduł E:    NapręŜ.gr.:    AlfaT: 

                  [N/mm2]      [N/mm2]       [1/K] 

------------------------------------------------------------------ 

  1 Stal St3       205000      215,000     1,20E-05 

----------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 



OBCIĄśENIA:   

 

1

16,9 16,9

2,4 2,41,1 1,1

 

OBCIĄśENIA:                 ([kN],[kNm],[kN/m]) 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,13 

  1    Liniowe       0,0       16,90     16,90     0,00    2,23 

 

Grupa:  B  ""                            Zmienne    f= 1,22 

  1    Liniowe       0,0        2,40      2,40     0,00    2,23 

 

Grupa:  C  ""                            Zmienne    f= 1,10 

  1    Liniowe       0,0        1,13      1,13     0,00    2,23 

------------------------------------------------------------------ 

================================================================== 

                         W  Y  N  I  K  I 

                        Teoria I-go rzędu 

================================================================== 

OBCIĄśENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:  

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f: 

------------------------------------------------------------------ 

A -""                              Zmienne    1   1,00   1,13 

B -""                              Zmienne    1   1,00   1,22 

C -""                              Zmienne    1   1,00   1,10 

------------------------------------------------------------------ 



 

 

REAKCJE PODPOROWE:    

 

1 2

 

 

 

 

 

 

REAKCJE PODPOROWE :         T.I rzędu 

ObciąŜenia obl.: ABC  

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 

------------------------------------------------------------------ 

   1             0,0          25,9          25,9      

   2             0,0          25,9          25,9      

------------------------------------------------------------------ 

Pręt nr 1 
Zadanie:  nadpgok 

Przekrój: 2 I 140 PE 

 

Wymiary przekroju:  

I 140 PE   h=140,0  g=4,7  s=73,0  t=6,9  r=7,0. 

Charakterystyka geometryczna przekroju:   

Jxg=2544,0  Jyg=1082,0  A=32,80  F=16,4  Jx=541,0  Jy=44,9  
i1=1,65  is=6,0  Jw=1988,6  Jt=2,4. 

Materiał: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W.  Wytrzymałość  fd=215 
MPa  dla  g=6,9. 

 

 

 

x

X

Y y 140,0

246,0

 



 
 

Siły przekrojowe: 
xa = 1,115;  xb = 1,115.  

ObciąŜenia działające w płaszczyźnie układu: ABC 

 N = 0,0 kN, 

My = 14,5 kNm,  Vx = 0,0 kN. 

NapręŜenia w skrajnych włóknach:   σt = 93,6 MPa   σC = -93,6 MPa. 

Połączenie gałęzi. 
Przyjęto, Ŝe gałęzie połączone są przewiązkami o szerokości  b = 100,0 mm i grubości  g = 6,0 mm w odstępach  l1 = 500,0 
mm, wykonanymi ze stali St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W. 

Smukłość gałęzi: 

λν = λ 1 = l1 / i1 = 500,0 / 16,5 = 30,30 

λp d= f84 215/ = 84×  215 / 215  = 84,00  

Współczynniki redukcji no śności:  

Współczynnik niestateczności dla ścianki przy ściskaniu wynosi  ϕp = 1,000. Współczynnik niestateczności gałęzi wynosi:  

λ = λ1 / λp = 30,30 / 84,00 = 0,361   ⇒   ϕ1 = 0,977. 

W związku z tym współczynniki redukcji nośności wynoszą: 

- dla zginana względem osi Y:ψy = 1,000 

Smukłość zastępcza pręta: 

 - dla wyboczenia w płaszczyźnie prostopadłej do osi X 

λ = lwx / ix = 2230,0 / 88,1 = 25,32 

λ λ λνm m= + =2 2 2/  25,32 2 + 30,30 2  = 39,49  

λ λ
λ

ψm
m

p
o= = 39,49

84,00 ×  0,977  = 0,465 
 

Nośność przewiązek. 
xa = 0,000;  xb = 2,230.  

 Przewiązki prostopadłe do osi X: 

Q = 1,2 V = 1,2×0,0 = 0,0 kN       

Q ≥ 0,012 A fd = 0,012×32,80×215×10-1 = 8,5 kN 

Przyjęto  Q = 8,5 kN 

V
n m a

Q
1Q l=

−
=

( )1
8,5×500,0

2×(2-1)×173,0 = 12,2 kN 
            

M
m n

Q
Q l= =1 8,5×0,5

2×2  = 1,1 kNm 
 

VR = 0,58 ϕ pv Av fd = 0,58×1,000×0,9×100,0×6,0×215×10-3 = 67,3 kN 

MR = W fd = 6,0×100,02 / 6 ×215×10-6 = 2,1 kNm 

VQ = 12,2 < 67,3 = VR            MQ = 1,1 < 2,1 = MR 



Nośność przekroju na zginanie: 
xa = 1,115;  xb = 1,115.  

- względem osi Y  

MR = ψ Wc fd = 1,000×154,6×215×10-3 = 33,2 kNm 

 

Współczynnik zwichrzenia dla  λ L = 0,000  wynosi  ϕL = 1,000 

Warunek nośności (54): 

M

M

y

Ry
 =  14,5

33,2 = 0,435 < 1
 

Nośność przekroju na ścinanie:  

xa = 0,000;  xb = 2,230. 

- wzdłuŜ osi X 

VR = 0,58 ϕpv AV fd = 0,58×1,000×13,2×215×10-1 = 164,1 kN 

Vo = 0,3 VR = 49,2 kN 

Warunek nośności dla ścinania wzdłuŜ osi X: 

V = 25,9 < 164,1 = VR 

Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzeczna: 
xa = 1,115;  xb = 1,115. 

- dla zginania względem osi Y: Vx = 0,0 < 49,2 = Vo 

MR,V = MR = 33,2 kNm 

Warunek nośności (55): 

M

M

y

Ry V,
= 14,5

33,2 = 0,435 < 1
 

 
Stan graniczny uŜytkowania: 
 Ugięcia wzgl ędem osi X liczone od ci ęciwy pr ęta wynosz ą: 

amax = 3,0 mm 

agr = l / 500 = 2230 / 500 = 4,5 mm 

amax = 3,0 < 4,5 = agr  

 

 

 

 

 

 



EKSPERTYZA TECHNICZNA  

DOTYCZĄCA STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SOKiS-u 
ZLOKALIZOWANEGO W CHORZELOWIE W ZWI ĄZKU Z JEGO 

REMONTEM 

 

 

 

1. Podstawa opracowania: 
 

- zlecenie właściciela budynku 
- wizja lokalna 
- rysunki architektoniczne 
- normy i przepisy obowiązujące w budownictwie 

 

 

2. Przedmiot i cel opracowania:  
 

- przedmiotem opracowania jest część budynku SOKiS-u zlokalizowanego w Chorzelowie 
- celem opracowania jest określenie stanu technicznego istniejącego budynku oraz określenie 

moŜliwości wykonania prac remontowych 
 
 

3. Ogólny opis istniej ącego budynku:  
 
 

Przedmiotowy obiekt to budynek dwukondygnacyjny z poddaszem nieuŜytkowym, częściowo 
podpiwniczony.  Budynek SOKiS-u zrealizowano w technologii murowanej z 
prefabrykowanymi elementami stropów oraz monolitycznymi elementami Ŝelbetowymi 
(podciągi).  Dach o konstrukcji drewnianej. 

- fundamenty budynku betonowe bez odsadzek – stan fundamentów ocenia się jako dobry; 
- ściany konstrukcyjne budynku murowane o grubości 30, 40 i 50 cm, natomiast ściany 

działowe grubości 15 cm z tynkami.  Istniejące ściany budynku nie wykazują pęknięć ani rys 
wobec czego nie przewiduje się ich wzmocnienia; 

- stropy budynku typu DZ oraz belki Ŝelbetowe podpierające strop – nie stwierdzono 
przekroczenia stanu granicznego nośności ani uŜytkowalności; 

- dach o konstrukcji drewnianej kryty blachą trapezową – elementy więźby dachowej są w 
stanie dobrym; 

- schody w budynku SOKiS-u Ŝelbetowe w stanie dobrym. 
 
 

4. Zakres wykonywanych prac w zwi ązku z przebudow ą budynku : 
 
 

- częściowe wyburzenie dwóch ścian nośnych budynku: jednej pod przejście pomiędzy 
pomieszczeniami nr 7 i 8 oraz drugiej ściany do wykonania otworów drzwiowych w ubikacji w 
pomieszczeniu nr 9 i 10; 

- wykonanie nowego otworu do piwnicy umoŜliwiający komunikację pomiędzy parterem a 
piwnicą poprzez zamontowanie lekkich schodów drewnianych;  



- podwieszenie do istniejącego stropu nad pomieszczeniem nr 2 parteru lekkiego stropu z płyt 
kasetonowych na ruszcie; 

- wykonanie ocieplenia i podwieszenie płyt g-k na strychu nad pomieszczeniami 25,26 i 27; 
 
 

5. Wnioski: 
 
 

Na podstawie oględzin oraz obliczeń statyczno – wytrzymałościowych stan 
budynku SOKiS-u ocenia się jako dobry. 

Zarówno częściowe wyburzenie dwóch ścian nośnych budynku jak i wykonanie nowego 
otworu do piwnicy nie spowoduje zagroŜenia dla bezpieczeństwa ustroju nośnego budynku.   

Ze względu na nieznaczny wzrost obciąŜenia w stosunku do obciąŜenia juŜ istniejącego, 
podwieszenie lekkiego sufitu z płyt kasetonowych nie spowoduje przekroczenia stanu granicznego 
nośności ani uŜytkowalności elementów konstrukcyjnych stropu. 

Po przeprowadzeniu obliczeń sprawdzających i oględzin elementów więźby dachowej 
stwierdzono, Ŝe po wykonaniu docieplenia połaci dachowej i podwieszeniu płyt  g-k nie spowoduje to 
przekroczenia stanu granicznego nośności i uŜytkowalności elementów więźby dachowej. 
 
Tak więc biorąc pod uwagę powyŜsze wnioski wykonanie poszczególnych prac remontowych w 
budynku SOKiSu zlokalizowanego w Chorzelowie jest moŜliwe. 
 
 
UWAGI:  
Roboty budowlane nale Ŝy prowadzi ć pod stałym nadzorem posiadaj ącej uprawnienia 
w specjalno ści konstrukcyjno – budowlanej stale obserwuj ąc zachowanie si ę budynku 
oraz poszczególnych jego elementów.  W razie w ątpliwo ści nale Ŝy przerwa ć prace i 
skontaktowa ć się z projektantem.  
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Dębica, 12-02-2009 

TEMAT:  
  

WIZUALIZACJE PROPOZYCJI ARANśACJI DO 
PROJEKTU REMONTU WNĘTRZA ORAZ ZMIANY 
KOLORYSTYKI BUDYNKU SAMORZĄDOWEGO 
OŚRODKU KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC z 
siedzibą W CHORZELOWIE 

 
INWESTOR:  

 
SAMORZĄDOWY OŚRODKEK KULTURY I SPORTU GMINY 

MIELEC  
z siedzibą w CHORZELOWIE 

CHORZELÓW 307 
39-331 CHORZELÓW 
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wizualizacja nr 2 
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wizualizacja nr 5 
 
 

 

 
 
 
 
 
 










































