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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1.1 Opis stanu istniejącego budynku
Magazyn Rządcówki zbudowany ok. 1895r. Budynek wchodzi w skład zespołu Dworsko - Parkowego, zlokalizowanego w południowo -
zachodniej części wsi Potoczek, otoczony stawami (od południa) i polami uprawnymi (od zachodu i północy). Zespół składa się z części
reprezentacyjnej z dworem i parkiem (od wschodu) i gospodarczej (od zachodu). Rządcówka usytuowana jest na niewielkim wzniesieniu
łagodnie opadającym do drogi (w kierunku wschodnim) w odległości ok. 50 na północ od dworu, 50 m na wschód od chlewni i ok. 35 m
na zachód od budynku szkoły podstawowej. Przed obiektem od zachodu usytuowany jest duży parking z kostki betonowej.  
Rzut budynku założony na planie wydłużonego prostokąta z trzema wejściami poprzez ganki i z jednym wejściem do piwnicy. Budynek
parterowy przykryty dachem dwuspadowym, podpiwniczony, obecnie z poddaszem nieużytkowym. Pierwotnie na poddaszu urządzone
były dwa mieszkania. Od południa parterowa prostokątna przybudówka na całej szerokości Rządcówki przykryta dachem trójspadowym.
1.2 Przeznaczenie i program użytkowy 
Budynek użyteczności publicznej - jako obiekt przyszkolny służący do prowadzenia szkoleń, kursów itp. Prace remontowe dotyczą tylko
budynku Rządcówki bez przybudówki od południowej strony elewacji w zakresie wymiany uszkodzonych elementów więźby dachowej i
pokrycia dachowego na podobne do istniejącego. Powyższe prace nie powodują żadnych zmian funkcjonalnych, programowych, oraz
parametrów i danych technicznych takich jak powierzchnia zabudowy, kubatura, gabaryty budynku, długość, szerokość, wysokości
gzymsów, okapów, kalenic. Przybudówka i dwa ganki zostaną rozebrane. 
W miejscach po przybudowach zostanie wstawiona stolarka okienna. 
1.3 Zakres kosztorysu obejmuje:
- wymianę pokrycia dachowego z eternitu na blachę ocynkowaną powlekaną płaską,
- wymianę uszkodzonych elementów więźby dachowej w ilości ok. 30% wraz z przemurowaniem kominów,
- wymianę obróbek blacharskich wraz z instalacja odgromową,
- montaż rynien i rur spustowych (zdemontowanych z budynku rzadcówki ) na budynku garażowym (wozownia i stelmarnia).
Parametry konstrukcji dachu pozostają bez zmian.
 
2. ZAŁOŻENIA I DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU
2.1 Podstawy prawne sporządzenia kosztorysu
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestors-
kiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funk-
cjonalno-użytkowym [ Dz. U. 2004 Nr 130 poz.1389 ]
2.2 Cel sporządzenia kosztorysu inwestorskiego
-Ustalenie wartości robót budowlanych dla wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz szacunkowej ilości potrzebnych środ-
ków inwestycyjnych.
2.3 Podstawy sporządzenia kosztorysu inwestorskiego
Dokumentacja techniczna.
2.4 Założenia wyjściowe do kosztorysowania.
Kosztorys inwestorski sporządzono metodą szczegółową w oparciu o Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych i Katalogi Nakładów
Rzeczowych, a w przypadku braku odpowiednich norm - w oparciu o kalkulację własną .
Ceny jednostkowe robót przyjęto na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów i powszechnie stosowa-
nych publikacji oraz na podstawie kalkulacji szczegółowych.
Ceny robocizny, materiałów i sprzętu oraz ceny jednostkowe nie zawierają podatku od towarów i usług VAT.
Ceny materiałów podane są łącznie z kosztami zakupu.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 REMONT DACHU

1.1 DACH
1

d.1.1
KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
z tarcicy nasyconej - przyjęto 30% konstrukcji do wymiany

m3

0.12*0.15*7.22*30 m3 3.899
RAZEM 3.899

2
d.1.1

KNR-W 2-02
0406-02

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej  -
przyjęto 100% konstrukcji do wymiany

m3

drew.
0.14*0.14*20.37*2 m3

drew.
0.799

RAZEM 0.799
3

d.1.1
KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej - przyjęto 30% konstrukcji do wymiany

m3

drew.
0.14*0.14*2.10*14 m3

drew.
0.576

RAZEM 0.576
4

d.1.1
KNR 2-02
0409-05
analogia

Jętki - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - przy-
jęto 30% konstrukcji do wymiany

m3

0.15*0.15*4.48*7 m3 0.706
RAZEM 0.706

5
d.1.1

KNR-W 2-02
0408-01

Zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - przy-
jęto 30% konstrukcji do wymiany

m3

0.12*0.14*3.03*14 m3 0.713
RAZEM 0.713

6
d.1.1

KNR-W 2-02
0406-06

Płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej - przyjęto 30% konstrukcji do wymiany

m3

drew.
0.15*0.15*20.37*2 m3

drew.
0.917

RAZEM 0.917
7

d.1.1
KNR-W 2-02
0408-01

Miecze - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - przyję-
to 30% konstrukcji do wymiany

m3

0.13*0.19*1.0*16 m3 0.395
RAZEM 0.395

8
d.1.1

KNR-W 2-02
0410-03

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy
nasycone j- przyjęto 100% konstrukcji do wymiany

m2

(7.22+7.22)*21.06 m2 304.106
RAZEM 304.106

9
d.1.1

NNRNKB
202 0525-02

(z.IV) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 blachą stalową powlekaną na ro-
bęk płaską gr. 0,5 mm

m2

(7.22+7.22)*21.06 m2 304.106
RAZEM 304.106

10
d.1.1

NNRNKB
202 0539-01
analogia

Montaż gąsiorów z listwą podgąsiorową i uszczelką m

21.06 m 21.060
RAZEM 21.060

11
d.1.1

KNR K-05
0102-04

Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej m

21.06*2+(7.22+7.22)*2 m 71.000
RAZEM 71.000

12
d.1.1

NNRNKB
202 0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych m

7.22*2 m 14.440
RAZEM 14.440

13
d.1.1

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

obróbki kominowe
1*5 m2 5.000

RAZEM 5.000
14

d.1.1
NNRNKB
202 0517-04

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej póło-
krągłych o śr. 15 cm

m

21.06*2 m 42.120
RAZEM 42.120

15
d.1.1

NNRNKB
202 0519-02

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrąg-
łych o śr. 12 cm

m

4*3.2 m 12.800
RAZEM 12.800

16
d.1.1

KNR-W 2-02
0525-03
analogia

Rynny dachowe  - leje spustowe 150/120mm szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

17
d.1.1

KNR-W 2-02
0525-03
analogia

Rynny dachowe  - wylewka do rury spustowej szt

4 szt 4.000
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RAZEM 4.000

18
d.1.1

KNR-W 2-02
0128-02

Jednoprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł m3

0.5*0.85*4.71*3+0.5*0.9*4.71*1+0.4*0.4*3*1 m3 8.605
RAZEM 8.605

19
d.1.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż czapek kominowych kpl

5 kpl 5.000
RAZEM 5.000

20
d.1.1

NNRNKB
202 0517-04

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej póło-
krągłych o śr. 15 cm (budynek garażowy)

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

21
d.1.1

NNRNKB
202 0519-02

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrąg-
łych o śr. 12 cm ( budynek garażowy)

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

22
d.1.1

KNR-W 2-02
0525-03
analogia

Rynny dachowe  - leje spustowe 150/120mm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

23
d.1.1

KNR-W 2-02
0525-03
analogia

Rynny dachowe  - wylewka do rury spustowej szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

1.2 INSTALACJA ODGROMOWA
24

d.1.2
KNR 5-08
0604-01

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu
płaskim pokrytym blachą

m

21.06*3+7.22*2+5.85*4 m 101.020
RAZEM 101.020

25
d.1.2

KNR 5-08
0606-03

Montaż zwodów pionowych z pręta o śr.do 10mm na ścianie m

4*3.2 m 12.800
RAZEM 12.800

26
d.1.2

KNR 5-08
0619-05

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji uziemiającej i
odgromowej

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

27
d.1.2

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uni-
wersalnych krzyżowych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

28
d.1.2

KNR 5-08
0404-01

Montaż puszek uziemiających pod złącze
kontrolne

szt.

4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000

29
d.1.2

KNR 5-08
0110-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - rura
RVS 18 mm

m

98.15+12.8 m 110.950
RAZEM 110.950

30
d.1.2

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1.000 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
31

d.1.2
KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

3.000 pomiar
.

3.000

RAZEM 3.000
1.3 RUSZTOWANIE, DŹWIG
32

d.1.3
 
kalk. własna

Rusztowanie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1.3

 
kalk. własna

Dźwig (ładowarka teleskopowa) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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