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ŚLEPY KOSZTORYS

mowskiego

Lp.|Podstawa wy- Opis Jedn. miary Ilość Cena Wartość
ceny zł zł

(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

Kompleksowy remont poszycia dachowego w Domu Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
1 ETAP 1

1.1/45261420-4 U1. Uszczelnienie styku pomiędzy obróbkami blacharskimi na narożnikach dachu D01 od strony ul. Rzy-

a
U1. Uszczelnienie styku obróbek przy użyciu izolacji powło-

kowej odpornej na promieniowanie UV, nanoszonej w
postaci płynnej, z wkładką z włókniny zbrojącej

m? 0,240

p łączenie arkuszy z wykorzystaniem taśmy butylowej

1.2145261420-4 U2. Uszczelnienie styku dwóch sąsiednich arkuszy blachy trapezowej w środkowej części dachu D01.
U2. Demontaż i ponowny montaż arkusza blachy m? 6,360

d. trapezowej.

U2. Montaż dodatkowej obróbki blacharskiej gr. 1,25 mm - |m? 6,360

_ 45261420-4 U3. Uszczelnienie styków kolejnych arkuszy obróbek
ul. Rzymowskiego oraz wzdłuż ogniomurków.

blacharskich wzdłuż krawędzi dachu D01 od strony

a

U3. Demontaż i ponowny montaż arkusza blachy płaskiej - |m? 77,690)
d. łączenie arkuszy z wykorzystaniem taśmy butylowej.

U3. Montaż dodatkowej obróbki blacharskiej gr. 0,70 mm m2 0,360

sa: 45261420-4 U4. Uszczelnienie wcięcia (wydry) w warstwie ociepleniowej ogniomurków wzdłuż ul. Cybernet)

o
s

Tol[sjo"ualo"sl_tboln"oln"sls-"-

U4. Uszczelnienie wcięcia (wydry) w warstwie ociepleniowej
przy użyciu izolacji powłokowej odpornej na promienio-
wanie UV, nanoszonej w postaci płynnej, z wkładką z
włókniny zbrojącej

m2 6,432!

1.5|45261410-1 U5. Reprolilacja koryt dachów DO2 wzdłużul. Rzymowskiego przy użyciu papy termozgrzewalnej z wy-
mianą wpustów.

7|U5. Demontaż i ponowny montaż warstwy ociepelniowej z Im? 0,600
d.1. wyprawą elewacyjną.

5!

8/U5. Oczyszczenie powierzchni dachu przy użyciu myjki ciś- |m? 40,000
d.1. nieniowej.

5
9|U5. Demontaż i ponowny montaż wpustów dachowych szt 7,000

d.1. DN125
5

10|U5. Reprofilacja dachów przy użyciu papy termozgrzewalnej. |m 40,000
d.1. + zaniżenie wpustu

5
1.6145261910-6 U7. Renowacja dachu DO? przy użyciu masy asfaltowo-kauczukowa do renowacji pokryć dachowych.
11JU7. Oczyszczenie powierzchni dachu przy użyciu myjki ciś- |m? 300,000

d.1. nieniowej.
6

12/U7. Renowacja starych pokryć papowych przy użyciu masy |m? 300,000
d.1. uszczelniającej asfaltowo-kauczukowej z dodatkiem ży-

6 wic - 2 warstwy + posypka
1.7/45261410-1 U9. Likwidacja kominków wentylujących przestrzeń izolacji termicznej pod papą dachy D02.
13|U9. Likwidacja kominków wentylujących przestrzeń izolacji |szt 20,000

d.1. termicznej pod papą
7

14/U9. Ułożenie papy termozgrzewalnej na styku powierzchni jm? 9,800
d.1. pionowej i poziomej.

7
1.8/45261420-4 U10. Uszczelnienie przejścia instalacji elektrycznej przez ścianę na dachu D02.
15|U10. Demontaż i ponowny montaż warstwy ociepelniowej z  |m? 0,090

dl. wyprawąelewacyjną.
8

16JU10. Uszczelnienie przejścia instalacji elektrycznej przez m? 0,090
d.1. ścianę przyużyciu izolacji powłokowej odpornejna pro-

8 mieniowanie UV, nanoszonej w postaci płynnej, z wkład-
ką z włókniny zbrojącej

1.9/45261420-4 U11. Uszczelnienie kominków kanalizacyjnych na dachu D01.
17]U11. Demontaż i ponowny montaż arkusza blachy trapezowej |m2 31,800;

d.1.
9

18/U11. Uszczelnienie kominków kanalizacyjnych przy użyciu szt 5,000
d.1. izolacji powłokowej odpornej na promieniowanie UV, na-

9 noszonej w postaci płynnej, z wkładką z włókniny zbroją-
cej.

19/U11. Uszczelnienie łączeń kominków blaszanych przy użyciu |szt 6,000
d.1. izolacji powłokowej odpornej na promieniowanie UV, na-

9 noszonej w postaci płynnej, z wkładką z włókniny zbroją-
cej.

1.10/[45261420-4 U14. Uszczelnienie styku obróbek blacharskich z wyprawą elewacyjną na dachu D03.

za
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ŚLEPY KOSZTORYS

Lp.|Podstawa wy- Opis Jedn. miary llość Cena Wartość
ceny zł zł

(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
20|U14. Uszczelnienie styku obróbek blacharskich z wyprawą

—
|m 3,000

d.1. elewacyjną przy użyciu masy trwale plastycznej, odpor-
10 nej na działanie promieni UV,

1.11|45261310-0 U15. Wykonanie miejscowych napraw wyprawy elewacyjnej.
21|U15. |Wykonanie miejscowych napraw wyprawy elewacyjnej z |m? 0,400

d.1. uzupełnieniem warstwy izolacyjnej i tynku mozaikowego.
11

1.12145261420-4 U16. Uszczelnienie miejsc mocowania żaluzji na dachu D02.
22|U16. Uszczelnienie marek montażowych żaluzji przy użyciu |m? 3,960

d.1. izolacji powłokowej odpornej na promieniowanie UV, na-
12 noszonej w postaci płynnej, z wkładką z włókniny zbroją-

cej
1.13|44212320-8 U17. Zaślepienie profili tworzących podkonstrukcję kanałów wentylacyjnych.

23|U17. zaślepienie profili stalowych szt 30,000
d.1.

13
2! ETAP 2

2.1145261410-1 U5. Reprofilacja koryt dachów D01 i DO2 wzdłuż ul. Rzymowskiego przy użyciu papy termozgrzewalnej z
wymianą wpustów.

24|U5. Demontaż i ponowny montaż warstwy ociepelniowej z |m? 0,600
d.2. wyprawą elewacyjną.

1

25|U5. Oczyszczenie powierzchni dachu przy użyciu myjki ciś- |m? 56,000
d.2. nieniowej.

1

26|U5. Demontaż i ponowny montaż wpustów dachowych szt 7,000
d.2. DN125

1

27|U5. Reprofilacja dachów przy użyciu papy termozgrzewalnej. |m 56,000;
d.2. + zaniżenie wpustu

1

2.2145261410-1 U6. Uszczelnienie fragmentu dachu DO2 od stronyul. Cybernetyki przy użyciu papy termozgrzewalnej.
28|U6. Oczyszczenie powierzchni dachu przy użyciu myjki ciś- |m? 40,000

d.2. nieniowej.
2

29|U6. Demontaż i ponowny montaż warstwy ociepelniowej z |m? 20,000)
d.2; wyprawą elewacyjną.

2
30|U6. Ułożenie papy termozgrzewalnej na fragmencie dachuz |m? 20,000

d.2. wywinięciem na pow. pionową
2

31|U6. Ułożenie papy termozgrzewalnej na powierzchni pozio- |m? 2,250
d.2. mej.

2
2.3|45261410-1 U8. Ułożenie dodatkowych obróbek na warstwie cegły wieńczącej ogniomury dachach D02i DO3.
32|U8. Ułożenie dodatkowych obróbek na warstwie cegły wień- |m 48,300

d.2. czącej ogniomury - blacha ocynkowana 0,7 mm, szero-
3 kości 60cm

33|U8. Demontaż kolców przeciw ptakom i ponowny montaż. |m 38,000
d.2.

3
2.4/44212320-8 U12. Montaż zabezpieczenie przed ptakami w postaci siatki polietylenowej nad częścią techniczną dachu

D02.
34/U12. Montaż naciągowy siatki polietylenowej(oczko 2-3 cm) |m? 560,700

d.2. wraz suwakami (2m) nad częścią techniczną dachu.
4

35|U12. Demontaż kolców przeciw ptakom i ponowny montaż. |m 18,000
d.2.

4
36|U12. Użycie podnośnika koszowego dzień 1,000

d.2.
4

2.5144212320-8 U13. Wykonanie i montaż podestów technicznych nad instalacjami.
37|U13. Wykonanie i montaż podestów technicznych nad insta- |m? 1,020

d.2. lacjami - ze ocynkowanejstali z zastosowaniem krat po-
5 mostowych typu "Wema" - wysokość instalacji 70 cm

38|U13. Wykonanie i montaż podestu technicznego nad instala- |m? 0,960
d.2. cjami - z kraty pomostowych typu "Wema" ułożonej na 4

5 fundamentowych bloczkach betonowych
39/U13. Wykonanie i montaż drabinki naściennej pomiędzy da- |m 1,200

d.2. chami D01 i DO2
5

40|U13. wykonanie schodka z krawężnika drogowego ułożonego |szt 1,000
d.2. na płask

5
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
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dkKadr-naprawy-dachu-etapy.kst
PRZEDMIAR

Lp.|Kod pozy-|Nr spec. Opis i wyliczenia j.m.|Poszcz. Razem
cji techn.

Kompleksowy remont poszycia dachowego w Domu Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
1 ETAP 1

1.1/45261420-4 U1. Uszczelnienie styku pomiędzy obróbkami blacharskimi na narożnikach dachu D01 od strony
ul. Rzymowskiego

__
1JU1. PFU Uszczelnienie styku obróbek przy użyciu izolacji powłokowej odpornej |m?

d.1. na promieniowanie UV, nanoszonej w postaci płynnej, z wkładką z
1 włókniny zbrojącej

2*(0,60*0,20) m2 0,240
RAZEM 0,240

1.2/45261420-4 U2. Uszczelnienie styku dwóch sąsiednich arkuszy blachy trapezowej w środkowej części dachu
DO1.

2|U2. Demontaż i ponowny montaż arkusza blachy trapezowej. m2

dt
2

0,60*10,60 m2 6,360
RAZEM 6,360

3JU2. Montaż dodatkowej obróbki blacharskiej gr. 1,25 mm łączenie arkuszy |m?

d.1. z wykorzystaniem taśmy butylowej
2

poz.2 m2 6,360
RAZEM 6,360

1.3/45261420-4 U3. Uszczelnienie styków kolejnych arkuszy obróbek blacharskich wzdłuż krawędzi dachu D01
od strony ul. Rzymowskiego oraz wzdłuż ogniomurków.

4/U3. Demontaż i ponowny montaż arkusza blachy płaskiej - łączenie arku- |m?

d.1. szy z wykorzystaniem taśmy butylowej.
3

291.95 m2 56,550
271,51) m2 21,140

RAZEM 77,690
5|U3. Montaż dodatkowej obróbki blacharskiej gr. 0,70 mm m2

d.1.
3

0,30*1,20 m2 0,360
RAZEM 0,360

1.4/45261420-4 U4. Uszczelnienie wcięcia (wydry) w warstwie ociepleniowej ogniomurków wzdłuż ul.
Cybernetyki.

6|U4. Uszczelnienie wcięcia (wydry) w warstwie ociepleniowej przy użyciu izo-|m?
d.1. lacji powłokowej odpornej na promieniowanie UV, nanoszonej w posta-

4 ci płynnej, z wkładką z włókniny zbrojącej
6,372 m2 6,372
2*(3*0,10*0,10) m2 0,060

RAZEM 6,432,
1.5145261410-1 U5. Reprofilacja koryt dachów D02 wzdłuż ul. Rzymowskiego przy użyciu papy termozgrzewalnej

z wymianą wpustów.
7|U5. Demontaż i ponowny montaż warstwy ociepelniowej z wyprawą elewa- |m?

d.1. cyjną.
5

0,50*1,20 m2 0,600
RAZEM 0,600

8JU5. Oczyszczenie powierzchni dachu przy użyciu myjki ciśnieniowej. m?
d.1.

5
poz.10 m2 40.000.

RAZEM 40,000
9lU5. Demontaż i ponowny montaż wpustów dachowych DN125 szt

d.1.
5

4+3 szt 7,000
RAZEM 7,000

10/U5. Reprofilacja dachów przy użyciu papy termozgrzewalnej.+ zaniżenie m
d.1. wpustu

5
DO2 40,00 m 40,000

RAZEM 40,000
1.6/45261910-6 U7. Renowacja dachu D02 przy użyciu masy asfaltowo-kauczukowa do renowacji pokryć dacho-

wych.
11JU7. Oczyszczenie powierzchni dachu przy użyciu myjki ciśnieniowej. m?

d.1:
6

300 m2 300,000;
RAZEM 300,000

12]U7. Renowacja starych pokryć papowych przy użyciu masy uszczelniającej Im?
d.1. asfaltowo-kauczukowej z dodatkiem żywic - 2 warstwy + posypka

6
poz.11 m2 300,000

RAZEM 300,000
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dkKadr-naprawy-dachu-etapy.kst
PRZEDMIAR

Lp.|Kod pozy-|Nr spec. Opis i wyliczenia j.m.|Poszcz. Razem
cji techn.

1.7145261410-1 U9. Likwidacja kominków wentylujących przestrzeń izolacji termicznej pod papą dachy D02.
13|U9. Likwidacja kominków wentylujących przestrzeń izolacji termicznej pod |szt

d.1. papą
z

20 szt 20,000
RAZEM 20,000

14/U9. Ułożenie papy iermozgrzewalnej na styku powierzchni pionoweji pozio- |m?
d.1. mej.

la
J

poz.13*(0,70*0,70) m2 9,800
RAZEM 9,800

1.8/45261420-4 U10. Uszczelnienie przejścia instalacji elektrycznej przez ścianę na dachu D02.
15|U10. Demontaż i ponowny montaż warstwy ociepelniowej z wyprawą elewa- |m?

d.1. cyjną.
8

0,30*0,30 m2 0,090
RAZEM 0,090

16/U10. Uszczelnienie przejścia instalacji elektrycznej przez ścianę przy użyciu |m?
d.1. izolacji powłokowej odpornej na promieniowanie UV, nanoszonej w po-

8 staci płynnej, z wkładką z włókniny zbrojącej
poz.15 m2 0,090

RAZEM 0,090
1.9/45261420-4 U11. Uszczelnienie kominków kanalizacyjnych na dachu D01.
17JU11. Demontaż i ponowny montaż arkusza blachy trapezowej m2

d.1.
9

5*(0,60*10,60) m2 31,800
RAZEM 31,800

18|U11. Uszczelnienie kominków kanalizacyjnych przy użyciu izolacji powłoko- |szt
d.1. wej odpornej na promieniowanie UV, nanoszonej w postaci płynnej, z

9 wkładką z włókniny zbrojącej.
5 szt 5,000

RAZEM 5,000
19/U11. Uszczelnienie łączeń kominków blaszanych przyużyciu izolacji powło- |szt

d.1. kowej odpornej na promieniowanie UV, nanoszonej w postaci płynnej, z
9 wkładką z włókniny zbrojącej.

s szt 5,000
RAZEM 6,000

1./45261420-4 U14. Uszczelnienie styku obróbek blacharskich z wyprawą elewacyjną na dachu D03.
10
20/U14. Uszczelnienie styku obróbek blacharskich z wyprawą elewacyjną przy |m

d.1. użyciu masy trwale plastycznej, odpornej na działanie promieni UV,
10

5'0,60 m 3,000
RAZEM 3,000)

1.|45261310-0 U15. Wykonanie miejscowych napraw wyprawy elewacyjnej.
11
21/U15. Wykonanie miejscowych napraw wyprawy elewacyjnej z uzupełnieniem |m?

d.1. warstwy izolacyjnej i tynku mozaikowego.
11

10*(0,20*0,20) m2 0,400
RAZEM 9,400

1.[45261420-4 U16. Uszczelnienie miejsc mocowania żaluzji na dachu D02.
12
22|U16. Uszczelnienie marek montażowych żaluzji przy użyciu izolacji powłoko- |m?

dd. wej odpornej na promieniowanie UV, nanoszonej w postaci płynnej, z
12 wkładką z włókniny zbrojącej

44*(0,30*0,30) m2 3,960
RAZEM 3,960

1.|44212320-8 U17. Zaślepienie profili tworzących podkonstrukcję kanałów wentylacyjnych.
13
23|U17. zaślepienie profili stalowych szt

d.1.
13

30 szt 30,000
RAZEM 30,000

2 ETAP 2
2.1145261410-1 U5. Reprofilacja koryt dachów D01 i DO2 wzdłuż ul. Rzymowskiego przy użyciu papy termozgrze-

walnej z wymianą wpustów.
24|U5. Demontaż i ponowny montaż warstwy ociepelniowej z wyprawą elewa- |m?

d.2. cyjną.
1

0,50*1,20 m? 0,600
RAZEM 0,600
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dkKadr-naprawy-dachu-etapy.kst
PRZEDMIAR

Lp.|Kod pozy-|Nr spec. Opis i wyliczenia j.m.|Poszcz. Razem
cji techn.

25|U5. Oczyszczenie powierzchni dachu przy użyciu myjki ciśnieniowej. m2
d.2.

1

poz.27 m2 56,000
RAZEM 56,000

26|U5. Demontaż i ponowny montaż wpustów dachowych DN125 szt
d.2.

1

4+3 szt 7,000,
RAZEM 7,000

27|U5. Reprofilacja dachów przy użyciu papy termozgrzewalnej.+ zaniżenie m
d.2. wpustu

1

DO1 56,00 m 56,000
RAZEM 56,000

2.2.45261410-1 U6. Uszczelnienie fragmentu dachu DO2 od strony ul. Cybernetyki przy użyciu papy termozgrze-
walnej.

28|U6. Oczyszczenie powierzchni dachu przy użyciu myjki ciśnieniowej. m?
d.2.

2
40 m2 40,000

RAZEM 40,000
29|U6. Demontaż i ponowny montaż warstwy ociepelniowej z wyprawą elewa- |m?

d.2. cyjną.
2

0,50*40,00 m2 20,000
RAZEM 20,000

30|U6. Ułożenie papy termozgrzewalnej na fragmencie dachu z wywinięciem |m?
d.2. na pow. pionową

2
poz.29 m2 20,000

RAZEM 20,000]
31|U6. Ułożenie papy termozgrzewalnej na powierzchni poziomej. m2

d.2.
2

1,50*1,50 m2 2,250
RAZEM 2,250

2.3]45261410-1 U8. Ułożenie dodatkowych obróbek na warstwie cegły wieńczącej ogniomury dachach DO? i D03.
32|U8. Ułożenie dodatkowych obróbek na warstwie cegły wieńczącej ogniomu- |m

d.2. ry - blacha ocynkowana 0,7 mm, szerokości 60cm
3

DO2 5,10+5,20 m 10,300
D03 18,00+20,00 m 38,000

RAZEM 48,300
33|U8. Demontaż kolców przeciw ptakom i ponowny montaż. m

d.2.
3

18,00+20,00 m 38,000
RAZEM 38,000

2.4/44212320-8 U12. Montaż zabezpieczenie przed ptakami w postaci siatki polietylenowej nad częścią technicz-
ną dachu D02.

341U12. Montaż naciągowy siatki polietylenowej (oczko 2-3 cm) wraz suwakami |m?
d.2. (2m) nad częścią techniczną dachu.

4
DO2 1,8*300,00 m? 540,000
dach śmiet- 1,15*18,00 m2 20,700
nika

RAZEM 560,700
35|U12. Demontaż kolców przeciw ptakom i ponowny montaż. m

d.2.
4

18,00 m 18,000
RAZEM 18,000

36|U12. Użycie podnośnika koszowego dzień
d.2.

4
1 dzień 1,000

RAZEM 1,000
2.5|44212320-8 U13. Wykonanie i montaż podestów technicznych nad instalacjami.
37|U13. Wykonanie i montaż podestów technicznych nad instalacjami - ze m?

d.2. ocynkowanejstali z zastosowaniem krat pomostowych typu "Wema" -
5 wysokość instalacji 70 cm

0,60*1,20 m2 0,720
0,60*0,50 m2 0,300

RAZEM 1,020

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 27342



dkKadr-naprawy-dachu-etapy.kst
PRZEDMIAR

Lp.|Kod pozy-|Nr spec. Opisi wyliczenia jim.|Poszcz. Razem
cji techn.

38|U13. Wykonanie i montaż podestu technicznego nad instalacjami - z kraty||m?
d.2. pomostowych typu "Wema" ułożonej na 4 fundamentowych bloczkach

5 betonowych
0,80*1,20 m2 0,960

RAZEM 0,960
39|JU13. Wykonanie i montaż drabinki naściennej pomiędzy dachami D01 i DO2 |m

d.2.
5

1,20 m 1,200
RAZEM 1,200

40|U13. wykonanie schodka z krawężnika drogowego ułożonego na płask szt
d.2.

5
1 szt 1,000

RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 27342


